TÖMÖRFA BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK NETTÓ ÁRLISTÁJA
Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2017 10 07
SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK
KŐRISFA

TÖLGYFA
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pácokra/festékekre
SZFE;
SZFEA;SZFES vonatkozó ár! Egyedi
PLA;LEA;
A ,SZFME
szín esetén kérje
(színre
(színre festett,
árajánlatunkat!
festett ;
erezet antikolt;
pácolt,lak
színre festett,
sarok és erezet
kozott
antikolt;
erezet
színre festett,
antikolt)
mély erezet)

1,5

üv. Üres filungos

|1|
L; PL
(lakkos;
pácolt,
lakkos)

300
20

2

Szélesség toldott (SZT) telelap
marással 20mm vastag
(pl: ajtó marással),
marás nélkül 18mm vagy külön
kérésre lehet 20 vastag is
(pl: lábléc, oldal)

Hossztoldott telelap (HT)
18mm vastag

2

2
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2

m ár

m ár

22 000

24 000

30 000

54 000

max. méret 1500mm x
600mm -ig (marva min.
szélesség 50mm)

26 000

27 500

34 000

61 500

max. méret 2000mm x
600mm -ig (marva min.
szélesség 50mm)

29 500

32 000

39 500

71 500

34 000

36 500

45 000

81 000

max. méret 2800mm x
600mm -ig (marva min.
szélesség 50mm)

16 000

17 000

21 000

38 000

max. méret 2500mm x
1050mm felette egyedi ár

38 000
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(600x600x100)
(600x600x150)
2

m ár

5 000
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2

(2000x50x20)
(400x400x50)
(600x600x50)

m ár

felár/m2
Apácarács (méretre gyártva)

(2450mm; hossztoldott,
5db lefogatóval)
400x400x49-hossztoldott
600x600x49-hossztoldott

2 000

9 500

felár/m2

7 500

max. méret 2500mm x
600mm -ig (marva min.
szélesség 50mm)

felár/m2

9 500

-Max. méret: 1500mm x
800mm

felár/db

felár/db

felár/db

Pillérléc (db ár) 1m-ig

3 500

4 000

4 500

6 000

1 500

2 000

3 000

(szélesség: 50mm,
magas.:100- 1000mm-ig)

1-2m-közt

7 600

8 000

9 000

12 000

2 500

3 000

4 500

(szélesség: 50mm,
magas.:1001-2000mm)
-egyenes hossza=900mm;
magasság=72mm
hajlított=300x300mm
korpuszra, belső rádiusz
235mm,
magasság=72mm

Polckorlát (db ár)
(egyenes, hajlított)

Szellőzőrács (db ár)
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11 000

db ár
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(76x420)mm

EGYEDI MÉRETBEN IS FELÁR NÉLKÜL!
Bútorajtók névleges vastagsága szél.toldott 20mm hossztoldott 18 mm
Vállalási határidő: visszaigazolás szerint (soron kívül sürgősségi felárral)
Futárköltség: 4.500 Ft

Minimum termék db ár felületkezelve(és natúrban is) : 2.500 Ft /db

Előleg: a gyártás a 50%-os (rendelés értékből számított) előleg beérkezése után kezdődik el.
Üvegezett ajtók esetén a határidő 10 nappal növekszik.
A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!
Üzem/ Bemutatóterem: Pfiffer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152 web: www.PFIFFERBUTOR.hu
e- mail: ajto @ pfifferbutor.hu

Y:\04-v-Nyomtatványok\03-v-Árlisták rendelési lapok\01-v-ajtós\02 - szöveges\Bútorajtó árlista-muszaki..

árlista

Nyomtatva: 2017.11.16 - 12:28 1/12 oldal

BARNABÁS TÖMÖRFA BÚTORAJTÓK MŰSZAKI PARAMÉTEREI
Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2017.08.09.
(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon találhatók!)

Üzem/ Bemutatóterem: Pfiffer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep
Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152
web: www.PFIFFERBUTOR.hu e- mail: ajto @ pfifferbutor.hu

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS RENDELHETŐK!

SZÉRIA MÉRETEK
Ajtó széria méretek

Fiókelő széria méretek

Magasság

Szélesség

(mm)
334
590
718
926
1404
1700

(mm)

Magasság Szélesség
(mm)
126
126
126
126
126

297 - 397 - 447 - 497 - 597

(mm)
297
397
447
497
597
Osztó szabályok filungos ajtóknál:
1400 mm magasság felett filung
osztót alkalmazunk
(íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)
Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:
osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum
1700mm-es méretig.

Egyedi FIÓKELŐ szabályok:
Szálirány = szélességi méret , kivitel 1 bajuszív felül.
Magasság 125-100-ig csak egyenes belső marás, alatta csak körbemarva.
Szélesség 126-ig íves vagy egyenes marás, alatta csak körbemarva.

Magassági szabályok:

Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó,
telelap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.
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(egyedi magasságban is! Ajánlat alapján)
(mm)
590
718
926

KIEGÉSZÍTŐK

300

Hajlított termékek korpusz
mérete

HAJLÍTOTT SAROKAJTÓK

1700 mm fölött nem gyártunk ajtót!
280 mm magasság alatt nincs üveges és
filungos ajtó. 279 - 200 mm - ig tele lap belső
marással (1 es ábra)
ez alatt csak tele lap körbemarva, vagy
fiókelő.
Szélességi szabályok: Üveges és filungos ajtó csak 297 mm szélesség-től van, alatta
296 - 275 mm - ig tele lap íves ajtómarással ( 1-es ábra - nagymaró ), alatta 174 - 126
mm - ig telelap íves ajtómarással (2-es ábra - kismaró ). 126 mm alatt csak telelap
körbemarva. Szabványon kívüli ajtók min. 280 (bajuszívesnél min 297) max. 900 széles
lehet a filungos ajtó (aránytalan lehet). 1700mm magasságtól és 597mm szélességtől
csak abban az esetben tudunk az ajtó síkjára garanciát vállalni, ha az ajtó merevítéséről
feszítő vasalattal, vagy egyéb módon gondoskodnak!
Garancia nélkül: 600mm szélesség fölötti ajtóknál és telelapoknál a páratartalom
változása miatt nem tudunk garanciát vállalni. Ezért javasoljuk ennél keskenyebb
méretek használatát!

20

Párkányléc
Hajlított párkány

(2450mm; hossztoldott,
5db lefogatóval)
(400x400x49)
(600x600x49)

Fénycsőtakaró
Hajlított fénycsőtakaró

(2000x50x20)
(400x400x50)
(600x600x50)

70

70

20

70
Hajlított lábléc (600x600x100)
(600x600x150)

Pillérléc

(szélesség: 50mm,
magasság:100 -2 000mm-ig)

1.ábra (nagymaró)

Hossztoldott telelap

TELELAP (nem keretépített) szálirány szabály:

-max. méret 2800mm x 600mm -ig
(marva min. szélesség 50mm)

A két méret közül a nagyobbik a szálirány.
A marás minta alapján az első szám a magasság.

-max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

Megengedett tűgöcs átmérő max. 3mm
tölgy, dió és cseresznyefa esetén szíjács,
kőrisfa esetén álgeszt!

-Max. méret: 1500mm x 800mm

Vastagság: 4,9

15

Apácarács (méretre gyártva)

Polckorlát

2.ábra (kismaró)

12

Szélesség toldott telelap
marással 20mm vastag
(pl: ajtó marással),
marás nélkül 18mm vastag
(pl: lábléc, oldal)

-egyenes hossza=900mm; magasság=72mm
hajlított=300x300mm korpuszra, belső rádiusz 235mm,
magasság=72mm

72

420
Szellőzőrács

(76x420)

76

Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)
Színválaszték: "FELÜLETKEZELÉSI KÓDOK" táblázat szerint

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint
Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon találhatók!)
A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Készítette: M. Attila dát:14.02.06.
Y:\04-v-Nyomtatványok\03-v-Árlisták rendelési lapok\01-v-ajtós\02 - szöveges\Bútorajtó árlista-muszaki..

1. Barnabás

Nyomtatva: 2017.11.16 - 12:28 2/12 oldal

DÁVID TÖMÖRFA BÚTORAJTÓK MŰSZAKI PARAMÉTEREI
Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.02.10.
(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon találhatók!)
Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.08.16.

Üzem/ Bemutatóterem: Pfiffer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep
Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152
web: www.PFIFFERBUTOR.hu e- mail: ajto @ pfifferbutor.hu

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS RENDELHETŐK!

SZÉRIA MÉRETEK
Ajtó széria méretek

Fiókelő széria méretek

Magasság

Szélesség

(mm)
334
590
718
926
1404
1700

(mm)

Magasság Szélesség
(mm)
126
126
126
126
126

297 - 397 - 447 - 497 - 597

Osztó szabályok filungos ajtóknál:
1400 mm magasság felett filung
osztót alkalmazunk
(íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)
Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:
osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum
1700mm-es méretig.

Egyedi FIÓKELŐ szabályok:
Szálirány = szélességi méret , kivitel 1-1 bajuszív oldalt.
Magasság 120-mm felett egyenes vagy íves belső marás, alatta csak
körbemarva. Szélesség 185-ig íves marás, alatta 160-ig egyenes, alatta
csak körbemarva.
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(egyedi magasságban is! Ajánlat alapján)
(mm)
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KIEGÉSZÍTŐK

300
20

Párkányléc
Hajlított párkány

Hajlított termékek korpusz
mérete

Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó,
telelap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.

HAJLÍTOTT SAROKAJTÓK

(mm)
297
397
447
497
597

(2450mm; hossztoldott,
5db lefogatóval)
(400x400x49)

Magassági
szabályok:
1700
mm fölött
nem gyártunk ajtót!
280 mm magasság alatt nincs üveges és
filungos ajtó. 279 - 200 mm - ig tele lap íves
ajtómarással ( 1-es ábra - nagymaró ), 199
mm-alatt
csak tele lap körbemarva.
Szélességi szabályok: Üveges és filungos ajtó csak 297 mm szélesség-től van, alatta
296 - 250 mm - ig tele lap íves ajtómarással ( 1-es ábra - nagymaró ), alatta 249 - 126
mm - ig telelap íves ajtómarással (2-es ábra - kismaró ) 126 mm alatt csak tele lap
körbemarva. Szabványon kívüli ajtók min. 280 (bajuszívesnél min 297) max. 900
széles lehet a filungos ajtó (aránytalan lehet). 1700mm magasságtól és 597mm
szélességtől csak abban az esetben tudunk az ajtó síkjára garanciát vállalni, ha az ajtó
merevítéséről feszítő vasalattal, vagy egyéb módon gondoskodnak!
Garancia nélkül: 600mm szélesség fölötti ajtóknál és telelapoknál a páratartalom
változása miatt nem tudunk garanciát vállalni. Ezért javasoljuk ennél keskenyebb
méretek használatát!

(600x600x49)

Fénycsőtakaró
Hajlított fénycsőtakaró

(2000x50x20)
(400x400x50)
(600x600x50)

Hajlított lábléc (600x600x100)
(600x600x150)

Szélesség toldott telelap
marással 20mm vastag
(pl: ajtó marással),
marás nélkül 18mm vastag
(pl: lábléc, oldal)

Hossztoldott telelap

TELELAP (nem keretépített) szálirány szabály:

-max. méret 2800mm x 600mm -ig
(marva min. szélesség 50mm)

A két méret közül a nagyobbik a szálirány.
A marás minta alapján az első szám a magasság.

-max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

Polckorlát

Megengedett tűgöcs átmérő max. 3mm
tölgy, dió és cseresznyefa esetén szíjács,
kőrisfa esetén álgeszt!

-Max. méret: 1500mm x 800mm

Vastagság: 4,9

15

Apácarács (méretre gyártva)

(szélesség: 50mm,
magasság:100 -2 000mm-ig)

12

Pillérléc

-egyenes hossza=900mm; magasság=72mm
hajlított=300x300mm korpuszra, belső rádiusz 235mm,
magasság=72mm

72

420

Szellőzőrács

(76x420)

76

Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)
Színválaszték: felületkezelési kódok táblázat szerint

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint
Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon találhatók!)
A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Készítette: M. Attila dát:14.02.06.
Y:\04-v-Nyomtatványok\03-v-Árlisták rendelési lapok\01-v-ajtós\02 - szöveges\Bútorajtó árlista-muszaki..

2. Dávid

Nyomtatva: 2017.11.16 - 12:28 3/12 oldal

KARINA TÖMÖRFA BÚTORAJTÓK MŰSZAKI PARAMÉTEREI
Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2017.08.15.
(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon találhatók!)

Üzem/ Bemutatóterem: Pfiffer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep
Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152
web: www.PFIFFERBUTOR.hu e- mail: ajto @ pfifferbutor.hu

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS RENDELHETŐK!
SZÉRIA MÉRETEK
Ajtó széria méretek

Fiókelő széria méretek

Magasság

Szélesség

(mm)
334
590
718
926
1404
1700

(mm)

Magasság Szélesség
(mm)
126
126
126
126
126

297 - 397 - 447 - 497 - 597

Osztó szabályok filungos ajtóknál:
1400 mm magasság felett filung
osztót alkalmazunk
(íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)
Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:
osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum
1700mm-es méretig.

Egyedi FIÓKELŐ szabályok:
Szálirány = szélességi méret; fiókelő min.magasság: 100 mm ,
max. magasság: 280mm,felette keretépített telelap vagy ajtó
Minimum szélesség: 297 mm, alatta csak telelap körbemarva.

318

(egyedi magasságban is! Ajánlat alapján)
(mm)
590
718
926

1,5
20
60

4
R2

1,5

60

300

318

0

KIEGÉSZÍTŐK

300
20

Párkányléc
Hajlított párkány

Hajlított termékek korpusz
mérete

Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó,
telelap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.

HAJLÍTOTT SAROKAJTÓK

(mm)
297
397
447
497
597

(2450mm; hossztoldott,
5db lefogatóval)
(400x400x50)

Magassági szabályok:
1700 mm fölött nem gyártunk ajtót! 280 mm
magasság alatt nincs üveges és filungos ajtó.
279 - 200 mm - ig tele lap íves ajtómarással
( 1-es ábra - nagymaró ), 199 mm-alatt
csak tele lap körbemarva.
Szélességi szabályok: Üveges és filungos ajtó csak 297 mm szélesség-től van, alatta
296 - 275 mm - ig tele lap íves ajtómarással ( 1-es ábra - nagymaró ), alatta 274 126 mm - ig telelap íves ajtómarással (2-es ábra - kismaró ). 126 mm alatt csak
telelap körbemarva. Szabványon kívüli ajtók min. 280 max. 900 széles lehet a filungos
ajtó (aránytalan lehet). 1700mm magasságtól és 597mm szélességtől csak abban az
esetben tudunk az ajtó síkjára garanciát vállalni, ha az ajtó merevítéséről feszítő
vasalattal, vagy egyéb módon gondoskodnak!
Garancia nélkül: 600mm szélesség fölötti ajtóknál és telelapoknál a páratartalom
változása miatt nem tudunk garanciát vállalni. Ezért javasoljuk ennél keskenyebb
méretek használatát!

(600x600x50)

Fénycsőtakaró
Hajlított fénycsőtakaró

70

70

(2000x50x20)
(400x400x50)
(600x600x50)

70

20

Hajlított lábléc (600x600x100)
(600x600x150)

Pillérléc

(szélesség: 50mm,
magasság:100 -2 000mm-ig)
1.ábra (nagymaró)

Szélesség toldott telelap
marással 20mm vastag
(pl: ajtó marással),
marás nélkül 18mm vastag
(pl: lábléc, oldal)

Hossztoldott telelap
Apácarács (méretre gyártva)

Polckorlát

TELELAP (nem keretépített) szálirány szabály:
2.ábra (kismaró)
A két méret közül a nagyobbik a szálirány.
A marás minta alapján az első szám a magasság.

-max. méret 2800mm x 600mm -ig
(marva min. szélesség 50mm)

Megengedett tűgöcs átmérő max. 3mm
tölgy, dió és cseresznyefa esetén szíjács,
kőrisfa esetén álgeszt!

-max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

-Max. méret: 1500mm x 800mm

-egyenes hossza=900mm; magasság=72mm
hajlított=300x300mm korpuszra, belső rádiusz 235mm,
magasság=72mm

72

420

Szellőzőrács

(76x420)

76

Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)
Színválaszték: felületkezelési kódok táblázat szerint

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint
Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon találhatók!)
A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Készítette: M. Attila dát:14.02.06.
Y:\04-v-Nyomtatványok\03-v-Árlisták rendelési lapok\01-v-ajtós\02 - szöveges\Bútorajtó árlista-muszaki..

3. Karina

Nyomtatva: 2017.11.16 - 12:28 4/12 oldal

DÓRA TÖMÖRFA BÚTORAJTÓK MŰSZAKI PARAMÉTEREI
Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.02.10.
(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon találhatók!)
Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.10.12.

Üzem/ Bemutatóterem: Pfiffer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep
Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152
web: www.PFIFFERBUTOR.hu e- mail: ajto @ pfifferbutor.hu

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS RENDELHETŐK!
SZÉRIA MÉRETEK
Ajtó széria méretek

Fiókelő széria méretek

Magasság

Szélesség

(mm)
334
590
718
926
1404
1700

(mm)

Magasság Szélesség
(mm)
126
126
126
126
126

297 - 397 - 447 - 497 - 597

(mm)
297
397
447
497
597
Osztó szabályok filungos ajtóknál:
1400 mm magasság felett filung
osztót alkalmazunk
(íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)
Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:
osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum
1700mm-es méretig.

Egyedi FIÓKELŐ szabályok:
Szálirány = szélességi méret; fiókelő min.magasság: 100 mm
Minimum szélesség: 297 mm, alatta csak telelap körbemarva.
Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó,
telelap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.

Magassági szabályok:
1700 mm fölött nem gyártunk ajtót!
210 mm magasság alatt nincs üvegesfilungos ajtó és fiókelő, csak tele lap
körbemarva
Szélességi szabályok: 210 mm szélesség alatt nincs üveges- filungos ajtó, csak tele
lap körbemarva
1700mm magasságtól és 597mm szélességtől csak abban az esetben tudunk az ajtó
síkjára garanciát vállalni, ha az ajtó merevítéséről feszítő vasalattal, vagy egyéb módon
gondoskodnak!
Garancia nélkül: 600mm szélesség fölötti ajtóknál és telelapoknál a páratartalom
változása miatt nem tudunk garanciát vállalni. Ezért javasoljuk ennél keskenyebb
méretek használatát!

KIEGÉSZÍTŐK
Párkányléc
Hajlított párkány

(2450mm; hossztoldott, 5db lefogatóval)
(400x400x50)
(600x600x50)

Fénycsőtakaró

Pillérléc

(2000x50x20)

(szélesség: 50mm,
magasság:100 -2 000mm-ig)

TELELAP (nem keretépített) szálirány szabály:
Szélesség toldott telelap
marással 20mm vastag
(pl: ajtó marással),
marás nélkül 18mm vastag
(pl: lábléc, oldal)

Hossztoldott telelap
Apácarács (méretre gyártva)

Polckorlát

A két méret közül a nagyobbik a szálirány.
A marás minta alapján az első szám a magasság.

-max. méret 2800mm x 600mm -ig
(marva min. szélesség 50mm)

Megengedett tűgöcs átmérő max. 3mm
tölgy, dió és cseresznyefa esetén szíjács,
kőrisfa esetén álgeszt!

-max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

-Max. méret: 1500mm x 800mm

-egyenes hossza=900mm; magasság=72mm
hajlított=300x300mm korpuszra, belső rádiusz 235mm,
magasság=72mm

72

420

Szellőzőrács

(76x420)

76

Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)
Színválaszték: felületkezelési kódok táblázat szerint

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint
Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon találhatók!)
A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Készítette: M. Attila dát:14.02.06.
Y:\04-v-Nyomtatványok\03-v-Árlisták rendelési lapok\01-v-ajtós\02 - szöveges\Bútorajtó árlista-muszaki..

4. Dóra

Nyomtatva: 2017.11.16 - 12:28 5/12 oldal

OLIVÉR TÖMÖRFA BÚTORAJTÓK MŰSZAKI PARAMÉTEREI
Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.02.10.
(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon találhatók!)
Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.08.16.

Üzem/ Bemutatóterem: Pfiffer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep
Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152
web: www.PFIFFERBUTOR.hu e- mail: ajto @ pfifferbutor.hu

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS RENDELHETŐK!
SZÉRIA MÉRETEK
Ajtó széria méretek

Fiókelő széria méretek

Magasság

Szélesség

(mm)
334
590
718
926
1404
1700

(mm)

Magasság Szélesség
(mm)
126
126
126
126
126

297 - 397 - 447 - 497 - 597

(mm)
297
397
447
497
597
Osztó szabályok filungos ajtóknál:
718 mm magasság felett 1db; 1400 mm-nél és
felette 2 db egyenes filung osztót
alkalmazunk.
Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:
osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum
1700mm-es méretig.

Egyedi FIÓKELŐ szabályok:
Szálirány = szélességi méret; fiókelő min.magasság: 100 mm
Minimum szélesség: 250 mm, alatta csak telelap körbemarva.
Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó,
telelap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.

Magassági szabályok:
1700 mm fölött nem gyártunk ajtót!
250 mm magasság alatt nincs üvegesfilungos ajtó és fiókelő, csak tele lap
körbemarva.
Szélességi szabályok: 250 mm szélesség alatt nincs üveges- filungos ajtó és fiókelő,
csak tele lap körbemarva.
1700mm magasságtól és 597mm szélességtől csak abban az esetben tudunk az ajtó
síkjára garanciát vállalni, ha az ajtó merevítéséről feszítő vasalattal, vagy egyéb módon
gondoskodnak! Garancia nélkül: 600mm szélesség fölötti ajtóknál és telelapoknál a
páratartalom változása miatt nem tudunk garanciát vállalni. Ezért javasoljuk ennél
keskenyebb méretek használatát!

KIEGÉSZÍTŐK
Párkányléc
Hajlított párkány

(2450mm; hossztoldott, 5db lefogatóval)
(400x400x50)
(600x600x50)

Fénycsőtakaró

Pillérléc

(2000x50x20)

(szélesség: 50mm,
magasság:100 -2 000mm-ig)

TELELAP (nem keretépített) szálirány szabály:
Szélesség toldott telelap
marással 20mm vastag
(pl: ajtó marással),
marás nélkül 18mm vastag
(pl: lábléc, oldal)

Hossztoldott telelap
Apácarács (méretre gyártva)

Polckorlát

A két méret közül a nagyobbik a szálirány.
A marás minta alapján az első szám a magasság.

-max. méret 2800mm x 600mm -ig
(marva min. szélesség 50mm)

Megengedett tűgöcs átmérő max. 3mm
tölgy, dió és cseresznyefa esetén szíjács,
kőrisfa esetén álgeszt!

-max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

-Max. méret: 1500mm x 800mm

-egyenes hossza=900mm; magasság=72mm
hajlított=300x300mm korpuszra, belső rádiusz 235mm,
magasság=72mm

72

420

Szellőzőrács

(76x420)

76

Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)
Színválaszték: felületkezelési kódok táblázat szerint

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint
Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon találhatók!)
A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Készítette: M. Attila dát:14.02.06.
Y:\04-v-Nyomtatványok\03-v-Árlisták rendelési lapok\01-v-ajtós\02 - szöveges\Bútorajtó árlista-muszaki..

5. Olivér

Nyomtatva: 2017.11.16 - 12:28 6/12 oldal

ALEXA TÖMÖRFA BÚTORAJTÓK MŰSZAKI PARAMÉTEREI
Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2017.06.14.

Üzem/ Bemutatóterem: Pfiffer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep
Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152
web: www.PFIFFERBUTOR.hu e- mail: ajto @ pfifferbutor.hu

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS FELÁR NÉLKÜL RENDELHETŐK!
SZÉRIA MÉRETEK
Ajtó széria méretek

Fiókelő széria méretek

Magasság

Szélesség

(mm)
334
590
718
926
1404
1700

(mm)

Magasság Szélesség
(mm)
126
126
126
126
126

297 - 397 - 447 - 497 - 597

(mm)
297
397
447
497
597
Osztó szabályok filungos ajtóknál:
718 mm magasság felett 1db; 1400 mm-nél és
felette 2 db egyenes filung osztót
alkalmazunk.
Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:
osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum
1700mm-es méretig.

Egyedi FIÓKELŐ szabályok:
Szálirány = szélességi méret; fiókelő min.magasság: 100 mm
Minimum szélesség: 250 mm, alatta csak telelap körbemarva.
Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó,
telelap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.

Magassági szabályok:
1700 mm fölött nem gyártunk ajtót!
250 mm magasság alatt nincs üvegesfilungos ajtó és fiókelő, csak tele lap
körbemarva.
Szélességi szabályok: 250 mm szélesség alatt nincs üveges- filungos ajtó és fiókelő,
csak tele lap körbemarva.
1700mm magasságtól és 597mm szélességtől csak abban az esetben tudunk az ajtó
síkjára garanciát vállalni, ha az ajtó merevítéséről feszítő vasalattal, vagy egyéb módon
gondoskodnak! Garancia nélkül: 600mm szélesség fölötti ajtóknál és telelapoknál a
páratartalom változása miatt nem tudunk garanciát vállalni. Ezért javasoljuk ennél
keskenyebb méretek használatát!

KIEGÉSZÍTŐK
Párkányléc
Hajlított párkány

(2450mm; hossztoldott, 5db lefogatóval)
(400x400x50)
(600x600x50)

Fénycsőtakaró

Pillérléc

(2000x50x20)

(szélesség: 50mm,
magasság:100 -2 000mm-ig)

TELELAP (nem keretépített) szálirány szabály:
Szélesség toldott telelap
marással 20mm vastag
(pl: ajtó marással),
marás nélkül 18mm vastag
(pl: lábléc, oldal)

Hossztoldott telelap
Apácarács (méretre gyártva)

Polckorlát

A két méret közül a nagyobbik a szálirány.
A marás minta alapján az első szám a magasság.

-max. méret 2800mm x 600mm -ig
(marva min. szélesség 50mm)

Megengedett tűgöcs átmérő max. 3mm
tölgy, dió és cseresznyefa esetén szíjács,
kőrisfa esetén álgeszt!

-max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

-Max. méret: 1500mm x 800mm

-egyenes hossza=900mm; magasság=72mm
hajlított=300x300mm korpuszra, belső rádiusz 235mm,
magasság=72mm

72

420

Szellőzőrács

(76x420)

76

Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)
Színválaszték: felületkezelési kódok táblázat szerint

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint
Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon találhatók!)
A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Készítette: M. Attila dát:14.02.06.
Y:\04-v-Nyomtatványok\03-v-Árlisták rendelési lapok\01-v-ajtós\02 - szöveges\Bútorajtó árlista-muszaki..

6. Alexa

Nyomtatva: 2017.11.16 - 12:28 7/12 oldal

KLEOPÁTRA TÖMÖRFA BÚTORAJTÓK MŰSZAKI PARAMÉTEREI
Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.02.10.
(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon találhatók!)
Érvényes : 2015.11.30 - től Frissítve: 2016.08.16.

Üzem/ Bemutatóterem: Pfiffer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep
Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152
web: www.PFIFFERBUTOR.hu e- mail: ajto @ pfifferbutor.hu

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS RENDELHETŐK!

SZÉRIA MÉRETEK
Ajtó széria méretek

Fiókelő széria méretek

Magasság

Szélesség

(mm)
334
590
718
926
1404
1700

(mm)

297 - 397 - 447 - 497 - 597

Magasság Szélesség
(mm)
126
126
126
126
126

(mm)
297
397
447
497
597

Szálirány = szélességi méret; fiókelő min.magasság: 100 mm
Minimum szélesség: 250 mm, alatta csak telelap körbemarva.

Osztó szabályok filungos ajtóknál:
1400 mm magasság felett filung
osztót alkalmazunk
(íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)
Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:
osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum
1700mm-es méretig.

Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó,
telelap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.

Magassági szabályok:

Egyedi FIÓKELŐ szabályok:

1700 mm fölött nem gyártunk ajtót! 280 mm
magasság alatt nincs üveges és filungos ajtó.
279 - 200 mm - ig tele lap íves ajtómarással (
1-es ábra - nagymaró ), alatta csak tele lap
körbemarva.
Szélességi szabályok: Üveges és filungos ajtó csak 297 mm szélesség-től van, alatta
296 - 275 mm - ig tele lap íves ajtómarással ( 1-es ábra - nagymaró ), alatta 274 - 126
mm - ig telelap íves ajtómarással (2-es ábra - kismaró ). 126 mm alatt csak telelap
körbemarva. Szabványon kívüli ajtók min. 280 max. 900 széles lehet a filungos ajtó
(aránytalan lehet). 1700mm magasságtól és 597mm szélességtől csak abban az
esetben tudunk az ajtó síkjára garanciát vállalni, ha az ajtó merevítéséről feszítő
vasalattal, vagy egyéb módon gondoskodnak!
Garancia nélkül: 600mm szélesség fölötti ajtóknál és telelapoknál a páratartalom
változása miatt nem tudunk garanciát vállalni. Ezért javasoljuk ennél keskenyebb
méretek használatát!

Filung nút osztás ajtó külmérethez:
297-399-ig 2 nút
400-479-ig 3 nút
480-559-ig 4 nút
560-639-ig 5 nút
640-719-ig 6 nút
720-799-ig 7 nút
800-879-ig 8 nút
880-959-ig 9 nút
960-1039-ig 10 nút
Párkányléc

Fénycsőtakaró

(2450mm; hossztoldott, 5db lefogatóval)

70

(2000x50x20)

70

20

70

Pillérléc

(szélesség: 50mm,
magasság:100 -2 000mm-ig)
2.ábra (kismaró)

1.ábra (nagymaró)

TELELAP (nem keretépített) szálirány szabály:

Hossztoldott telelap

-max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

Polckorlát

Megengedett:
tűgöcs átmérő max. 3mm
tölgy, dió és cseresznyefa esetén szíjács,
kőrisfa esetén álgeszt!

-Max. méret: 1500mm x 800mm

15

Apácarács (méretre gyártva)

A két méret közül a nagyobbik a szálirány.
A marás minta alapján az első szám a magasság.

-max. méret 2800mm x 600mm -ig
(marva min. szélesség 50mm)

12

Szélesség toldott telelap
marással 20mm vastag
(pl: ajtó marással),
marás nélkül 18mm vastag
(pl: lábléc, oldal)

Vastagság: 4,9

72

-egyenes hossza=900mm; magasság=72mm

420
76
Szellőzőrács

(76x420)

Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)
Színválaszték: "FELÜLETKEZELÉSI KÓDOK" táblázat szerint
javasolt kezelés: festett, erezet antikolt

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint
Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon találhatók!)
A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Készítette: M. Attila dát:15.11.30.
Y:\04-v-Nyomtatványok\03-v-Árlisták rendelési lapok\01-v-ajtós\02 - szöveges\Bútorajtó árlista-muszaki..

7. Kleopátra

Nyomtatva: 2017.11.16 - 12:28 8/12 oldal

MILÁN HULLÁMFARAGOTT (kód:137) TÖMÖRFA BÚTORAJTÓK
MŰSZAKI PARAMÉTEREI
Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.02.10.
Hullámfaragással díszített ajtók, fiókelők esetén a termékáron felül 8.000 Ft + ÁFA / m2 a faragás ára!
Érvényes : 2016.03.10 - től Frissítve: 2016.09.06.

Üzem/ Bemutatóterem: Pfiffer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep
Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152
web: www.PFIFFERBUTOR.hu e- mail: ajto @ pfifferbutor.hu

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS RENDELHETŐK!
SZÉRIA MÉRETEK
Ajtó széria méretek

Fiókelő széria méretek

Magasság

Szélesség

(mm)
334
590
718
926
1404
1700

(mm)

Magasság Szélesség
(mm)
126
126
126
126
126

297 - 397 - 447 - 497 - 597

(mm)
297
397
447
497
597
Osztó szabályok filungos ajtóknál:
1400 mm-nél és felette 1 db egyenes filung
osztót alkalmazunk.
Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:
osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum
1700mm-es méretig.

Egyedi FIÓKELŐ szabályok:
Szálirány = magassági méret; fiókelő min.magasság: 100 mm
Minimum szélesség: 250 mm, alatta csak telelap körbemarva.
Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó,
telelap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.

Magassági szabályok:
1700 mm fölött nem gyártunk ajtót!
250 mm magasság alatt nincs üvegesfilungos ajtó és fiókelő, csak tele lap
körbemarva.
Szélességi szabályok: 250 mm szélesség alatt nincs üveges- filungos ajtó és fiókelő,
csak tele lap körbemarva.
1700mm magasságtól és 597mm szélességtől csak abban az esetben tudunk az ajtó
síkjára garanciát vállalni, ha az ajtó merevítéséről feszítő vasalattal, vagy egyéb módon
gondoskodnak! Garancia nélkül: 600mm szélesség fölötti ajtóknál és telelapoknál a
páratartalom változása miatt nem tudunk garanciát vállalni. Ezért javasoljuk ennél
keskenyebb méretek használatát!

KIEGÉSZÍTŐK
Párkányléc

Fénycsőtakaró

Pillérléc

(2450mm; hossztoldott, 5db lefogatóval)

(2000x50x20)

(szélesség: 50mm,
magasság:100 -2 000mm-ig)

TELELAP (nem keretépített) szálirány szabály:
Szélesség toldott telelap
marással 20mm vastag
(pl: ajtó marással),
marás nélkül 18mm vastag
(pl: lábléc, oldal)

Hossztoldott telelap
Apácarács (méretre gyártva)

A két méret közül a nagyobbik a szálirány.
A marás minta alapján az első szám a magasság.

-max. méret 2800mm x 600mm -ig
(marva min. szélesség 50mm)

Megengedett tűgöcs átmérő max. 3mm
tölgy, dió és cseresznyefa esetén szíjács,
kőrisfa esetén álgeszt!

-max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

-Max. méret: 1500mm x 800mm

420
76
Szellőzőrács

(76x420)

Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)
Színválaszték: felületkezelési kódok táblázat szerint

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint
Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon találhatók!)
A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Készítette: M. Attila dát:14.02.06.
Y:\04-v-Nyomtatványok\03-v-Árlisták rendelési lapok\01-v-ajtós\02 - szöveges\Bútorajtó árlista-muszaki..

8. Milán

Nyomtatva: 2017.11.16 - 12:28 9/12 oldal

OZIRISZ TÖMÖRFA BÚTORAJTÓK MŰSZAKI PARAMÉTEREI
Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.02.10.
(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon találhatók!)
Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.08.16.

Üzem/ Bemutatóterem: Pfiffer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep
Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152
web: www.PFIFFERBUTOR.hu e- mail: ajto @ pfifferbutor.hu

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS RENDELHETŐK!
SZÉRIA MÉRETEK
Ajtó széria méretek

Fiókelő széria méretek

Magasság

Szélesség

(mm)
334
590
718
926
1404
1700

(mm)

Magasság Szélesség
(mm)
126
126
126
126
126

297 - 397 - 447 - 497 - 597

(mm)
297
397
447
497
597
Osztó szabályok filungos ajtóknál:
1400 mm magasság felett filung
osztót alkalmazunk
(íves ajtónál ívest, egyenesnél egyenest)
Osztó szabályok üres (üveges) ajtóknál:
osztó nélkül kivitelben gyártjuk, maximum
1700mm-es méretig.

Egyedi FIÓKELŐ szabályok:
Szálirány = szélességi méret; fiókelő min.magasság: 100 mm
Minimum szélesség: 250 mm, alatta csak telelap körbemarva.
Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás szempontjából (filungos ajtó,
telelap, vagy fiókelő) kérjük megadni, nem funkció szerint.

Magassági szabályok:
1700 mm fölött nem gyártunk ajtót!
250 mm magasság alatt nincs üvegesfilungos ajtó és fiókelő, csak tele lap
körbemarva.

Szélességi szabályok: 250 mm szélesség alatt nincs üveges- filungos ajtó és fiókelő,
csak tele lap körbemarva
1700mm magasságtól és 597mm szélességtől csak abban az esetben tudunk az ajtó
síkjára garanciát vállalni, ha az ajtó merevítéséről feszítő vasalattal, vagy egyéb módon
gondoskodnak!
Garancia nélkül: 600mm szélesség fölötti ajtóknál és telelapoknál a páratartalom
változása miatt nem tudunk garanciát vállalni. Ezért javasoljuk ennél keskenyebb
méretek használatát!

KIEGÉSZÍTŐK

Fénycsőtakaró

Pillérléc

Szélesség toldott telelap
marással 20mm vastag
(pl: ajtó marással),
marás nélkül 18mm vastag
(pl: lábléc, oldal)

Hossztoldott telelap

(2000x50x20)

(szélesség: 50mm,
magasság:100 -2 000mm-ig)

TELELAP (nem keretépített) szálirány szabály:

-max. méret 2800mm x 600mm -ig
(marva min. szélesség 50mm)

A két méret közül a nagyobbik a szálirány.
A marás minta alapján az első szám a magasság.

-max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

Megengedett tűgöcs átmérő max. 3mm
tölgy, dió és cseresznyefa esetén szíjács,
kőrisfa esetén álgeszt!

-Max. méret: 1500mm x 800mm

Vastagság: 4,9

15

Apácarács (méretre gyártva)

(2450mm; hossztoldott,
5db lefogatóval)

12

Párkányléc

Polckorlát
Szellőzőrács

egyenes hossza=900mm; magasság=72mm

420
(76x420)

76

Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)
Színválaszték: "FELÜLETKEZELÉSI KÓDOK" táblázat szerint

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint
Üvegezési árak és típusok ajánlat szerint!

(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon találhatók!)
A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Készítette: M. Attila dát:14.02.06.
Y:\04-v-Nyomtatványok\03-v-Árlisták rendelési lapok\01-v-ajtós\02 - szöveges\Bútorajtó árlista-muszaki..

9. Ozirisz

Nyomtatva: 2017.11.16 - 12:28 10/12 oldal

FORTUNA Háromrétegü TÖMÖRFA BÚTORAJTÓK MŰSZAKI PARAMÉTEREI
Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.02.10.
(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon találhatók!)
Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2016.10.12.

Üzem/ Bemutatóterem: Pfiffer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep
Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152
web: www.PFIFFERBUTOR.hu e- mail: ajto @ pfifferbutor.hu

A SÍK AJTÓK, FIÓKELŐK EGYEDI MÉRETBEN IS RENDELHETŐK!
SZÉRIA MÉRETEK
Ajtó széria méretek

Fiókelő széria méretek

Magasság

Szélesség

(mm)
334
590
718
926
1404
1700

(mm)

Magasság Szélesség
(mm)
126
126
126
126
126

297 - 397 - 447 - 497 - 597

(mm)
297
397
447
497
597

szálirány vizszintes (szélességi méret)
Egyedi FIÓKELŐ szabályok:
Szálirány = szélességi méret;
Minimum szélesség: 100 mm

fiókelő min.magasság: 100 mm

Magassági szabályok:
max. 1100mm, min. 100mm (kontakt csiszoló
mérete miatt)

Szélességi szabályok:
Max. 1300mm, Min 100mm NF mérete miatt
Garanciát 600mm-ig tudunk vállalni. (2 méret közül az egyik max. 600mm-lehet)

KIEGÉSZÍTŐK
Párkányléc

Fénycsőtakaró

(2450mm; hossztoldott, 5db lefogatóval)

(2000x50x20)

Pillérléc: telelap körbemarva

Szélesség toldott telelap
marással 20mm vastag
( nem 3 rétegü)
marás nélkül 18mm vastag
(pl: lábléc, oldal)
( nem 3 rétegü)

Hossztoldott telelap

-max. méret 2800mm x 600mm -ig
(marva min. szélesség 50mm)

Megengedett tűgöcs átmérő max. 3mm
tölgy, dió és cseresznyefa esetén szíjács,
kőrisfa esetén álgeszt!
-max. méret 2400mm x 1050mm felette egyedi ár

420
76
Szellőzőrács

(76x420)

Bútorajtók névleges vastagsága: 20mm (min. 19mm)
Színválaszték: felületkezelési kódok táblázat szerint

Vállalási határidő: visszaigazolás szerint

(ÁRAK, választható fafajok a "BÚTORAJTÓK ÉS KIEGÉSZÍTŐK ÁRLISTÁJA" lapon találhatók!)
A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Készítette: M. Attila dát:14.02.06.
Y:\04-v-Nyomtatványok\03-v-Árlisták rendelési lapok\01-v-ajtós\02 - szöveges\Bútorajtó árlista-muszaki..

10 . Fortuna

Nyomtatva: 2017.11.16 - 12:28 11/12 oldal

SZÍNVÁLASZTÉK, FELÜLETKEZELÉSI KÓDOK
(marásminták a "MŰSZAKI PARAMÉTEREK" lapokon, árak az "ÁRLISTA" lapon!)
Érvényes : 2015.06.01 - től Frissítve: 2017 05 12

Üzem/ Bemutatóterem: Pfiffer Bútor Mór Kft. 8060 Mór, Árki Ipartelep
Tel.: 22/ 406-780 Fax: 22/ 404-152
web: www.PFIFFERBUTOR.hu e- mail: ajto @ pfifferbutor.hu

fafaj:

szín neve:

CSERESZNYE

dió (Skuta)

FELÜLETKEZELÉS jellemzője:

ajánlott bútorlap /
tömörfa korpuszanyag

ajánlott ajtó
típus
Klasszikus:K
minimál:M

PL-pácolt lakkozott - |1|

-

M

0005

felületkezelés
kódja:

CSERESZNYE

cseresznye

PL-pácolt lakkozott - |1|

olasz alma 1972BS (Kastamonu)

-

0016

CSERESZNYE

antikolt cseri

PLA-pácolt lakkozott antikolt - |2|

HT, vagy SZT tömörfa telelap

K

0030

DIÓ

Dió matt lakk

PL-pácolt lakkozott - |1|

HT, vagy SZT tömörfa telelap

-

0026

KŐRIS

dió

PL-pácolt lakkozott - |1|

-

KM

0004

KŐRIS

vaj sárga

SZFE-színre festett erezett -|2|

HT, vagy SZT tömörfa telelap

-

0009

KŐRIS

csontfehér/öregdió

SZFEA-színre fest.erezet antik .-|3|

HT, vagy SZT tömörfa telelap

-

0011

KŐRIS

csontfehér

SZFE-színre festett erezett -|2|

HT, vagy SZT tömörfa telelap

-

0012

KŐRIS

konyak

PL-pácolt lakkozott - |1|

HT, vagy SZT tömörfa telelap

-

0018

KŐRIS

natúr selyem-fényű lakk

L-lakkozott - |1|

HT, vagy SZT tömörfa telelap

-

0023

KŐRIS

csont fehér/vörös dió

SZFEA-színre fest.erezet antik .-|3|

HT, vagy SZT tömörfa telelap

K

0034

KŐRIS

csont fehér/ezüst

SZFEA-színre fest.erezet antik .-|3|

HT, vagy SZT tömörfa telelap

KM

0037

KŐRIS

vaj sárga/arany

SZFEA-színre fest.erezet antik .-|3|

HT, vagy SZT tömörfa telelap

K

0041

KŐRIS

csontfehér/arany

SZFEA-színre fest.erezet antik .-|3|

HT, vagy SZT tömörfa telelap

K

0042

KŐRIS

krém

SZFE-színre festett erezett -|2|

HT, vagy SZT tömörfa telelap

-

0046

KŐRIS

hófehér

HT, vagy SZT tömörfa telelap

-

0054

KŐRIS

körte

SZFÁE-színre festett átlátszó erezettel
lakkozva - |2|
PL-pácolt lakkozott - |1|

HT, vagy SZT tömörfa telelap

KM

0057

KŐRIS

Hófehér

SZFE-színre festett erezett -|2|

HT, vagy SZT tömörfa telelap

KŐRIS

hamvas szürke

PL-pácolt lakkozott - |1|

HT, vagy SZT tömörfa telelap

M

0058

KŐRIS

wenge

PL-pácolt lakkozott - |1|

HT, vagy SZT tömörfa telelap

-

0059

TÖLGY

konyak

PL-pácolt lakkozott - |1|

s.royal tölgy - 474 FS31 (FALCO)

-

0013

TÖLGY

natúr matt lakkos

L-lakkozott - |1|

HT, vagy SZT tömörfa telelap

-

0014

TÖLGY

barna

PL-pácolt lakkozott - |1|

Pácolt tölgy - 441 FS31 pác. (FALCO)

-

0028

TÖLGY

mahagóni

PL-pácolt lakkozott - |1|

mahagóni - 428 FS31 (FALCO)

-

0029

TÖLGY

natúr selyem-fényű lakk

L-lakkozott - |1|

natúr tölgy A821 (Kastamonu)

-

0031

TÖLGY

natúr matt lakk(Vad tölgy)

L-lakkozott - |1|

HT, vagy SZT tömörfa telelap

-

0045

TÖLGY

antracit

PL-pácolt lakkozott - |1|

HT, vagy SZT tömörfa telelap

M

0061

TÖLGY

Fehérített tölgy

PL-pácolt lakkozott - |1|

HT, vagy SZT tömörfa telelap

KM

0062

1004

TÖLGY

wenge

PL-pácolt lakkozott - |1|

HT, vagy SZT tömörfa telelap

KM

0010

TÖLGY

hófehér

SZFME-színre festett mély erezett -|3|

HT, vagy SZT tömörfa telelap

-

1001

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

Nézze meg ajtó prospektusunkat KATTINTSON IDE >> http://pfifferbutor.hu/doc/prospektus/butorajto-tomorfa-ajto-prospektus.pdf

Y:\04-v-Nyomtatványok\03-v-Árlisták rendelési lapok\01-v-ajtós\02 - szöveges\Bútorajtó árlista-muszaki..

színválaszték 0

Nyomtatva: 2017.11.16 - 12:28 12/12 oldal

