OZIRISZ LIGHT TÖMÖRFA BÚTORAJTÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐK
NETTÓ FOGYASZTÓI ÁRLISTÁJA
Érvényes : 2017.05.24 - től Frissítve: P.D. 2017.05.24

KŐRISFA

Üres üvegezhető ajtó

Tömörfa filung betétes ajtó

/felületkezelés nélküli ár/

/felületkezelés nélküli ár/

18 130 Ft/m

2

21 830 Ft/m

Felületkezelési ár
kategóriák (Ft/m2)

2

|1|

|2|

PL
(pácolt,
lakkos)

SZFE
(színre
festett)

5 000 7 500
Felületkezelési ár kategóriák (Ft/db)

KIEGÉSZÍTŐK

|1|

|2|

natúr

PL
(pácolt,
lakkos)

SZFE
(színre
festett)

Párkányléc (HT)

(2450mm; hossztoldott, 5db lefogatóval)

9 000

2 000

3 000

Fénycsőtakaró

(2000x50x20)

4 000

2 000

3 000

Pillérléc 1m-ig

(szélesség: 50mm, magas.: 1000mm-ig)

3 500

1 500

2 000

Pillérléc 1-2m-ig

(szélesség: 50mm, magas.:1001-2000mm)

7 600

2 500

3 000

Polckorlát (db ár)
(egyenes, hajlított)

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

10 500

2 000

3 000

Szellőzőrács (db ár)

(76x420)mm

8 000

2 000

3 000

Felületkezelési ár kategóriák (Ft/m2)

TELELAPOK
(pl. korpusz alkatrészeknek,polcoknak stb…)
Szélesség toldott (SZT)
telelap marással 20mm
vastag
(pl: ajtó marással),
marás nélkül 18mm
vastag
(pl: lábléc, oldal)

natúr

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

22 000

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

26 000

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

29 500

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

34 000

Hossztoldott telelap (HT)
18mm vastag

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

16 000

Apácarács (méretre
gyártva)

-Max. méret: 1500mm x 800mm

38 000

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 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

|1|

|2|

PL
(pácolt,
lakkos)

SZFE
(színre
festett)

5 000

7 500

OZIRISZ LIGHT TÖMÖRFA BÚTORAJTÓ KŐRISFÁBÓL
Érvényes : 2017.03.14 - től Frissítve: 2017.03.06.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
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

Osztó szabályok filungos
ajtóknál:
1400 mm magasság felett filung
osztót alkalmazunk.

FIÓKELŐ szabályok:

Szálirány = szélességi méret;
fiókelő min.magasság: 100 mm
Minimum szélesség: 220 mm, alatta csak telelap
körbemarva.

Osztó szabályok üres (üveges)
ajtóknál:
osztó nélküli kivitelben gyártjuk,
maximum 1700mm-es méretig.

Egyedi fiókelő igényt szerkezeti kialakítás
szempontjából (filungos ajtó, telelap, vagy fiókelő)
kérjük megadni, nem funkció szerint.
Magassági szabályok:
1700 mm felett egyedi ajánlat alapján gyártunk ajtót!
220 mm magasság alatt nincs üveges - filungos ajtó és
fiókelő, csak tele lap körbemarva.

KIEGÉSZÍTŐK:

Párkányléc :
2450mm; hossztoldott, 5db lefogatóval

Szélességi szabályok: 220 mm szélesség alatt nincs
üveges - filungos ajtó és fiókelő, csak tele lap körbemarva
Garancia nem vonatkozik: 600mm szélesség - 1700 mm
magasság feletti ajtókra és telelapokra.
Javasoljuk ennél keskenyebb méretek használatát!

Fénycsőtakaró : 2000x50x20mm

Pillérléc : szélesség: 50mm, magasság: 2000mm-ig

SZÍNVÁLASZTÉK
felületkezelés jellemzője:

Felületkezelés kódja

szín neve

0804

natúr

Nyers (álgeszt lehet benne)

0074

dió

PL-pácolt lakkozott - |1|

0075

wenge

PL-pácolt lakkozott - |1|

0071

hófehér

SZFE-színre festett -|2|

0070

csontfehér

SZFE-színre festett -|2|

0048

krém

SZFE-színre festett -|2|

0072

ezüst szürke

SZFE-színre festett -|2|

1020

grafit szürke

SZFE-színre festett -|2|

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

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

A termékváltoztatás jogát fenntartjuk, legfrissebb változatról érdeklődjön elérhetőségeinken!

OZIRISZ LIGHT KŐRISFA SZÍNVÁLASZTÉKA

natúr (804)

hófehér (0071)

álgeszt lehet benne

(felületkezelés nélkül)

csontfehér (0070)

krém (0048)

ezüst szürke (0072)

grafit szürke (1020)

ezüst szürke (0072)

dió (0074)

wenge (0075)

A feltüntetett színek tájékoztató jellegűek, színük a valóságban eltérhet!

