AJTÓ ÁRJEGYZÉK: Adél termékcsalád

Az ár tartalmazza a lakkozást !

2019
Adél 1

Adél 3

Adél 5

Tömörfa betétes ajtó
egyenes marással
klasszikus marású
tömörfa betéttel

Tömörfa betétes ajtó
íves marással
klasszikus marású
tömörfa betéttel

Tömörfa betétes ajtó
"szamárhátas" íves marással
klasszikus marású
tömörfa betéttel

Adél 2

Adél 4

Adél 6

Tömörfa betétes ajtó
egyenes marással
dombor marású
tömörfa betéttel

Tömörfa betétes ajtó
90 mm-es kerettel
modern marású
tömörfa betéttel

Tömörfa betétes ajtó
pillérléc marással
klasszikus marású
tömörfa betéttel

( Ft/m2 )

( Ft/m2 )

( Ft/m2 )

Nettó

Bruttó

Nettó

Bruttó

Nettó

Bruttó

Hozott anyagból

30 500,-

38 735,-

33 000,-

41 910,-

34 000,-

43 180,-

Fenyő ( normál kivitel )

39 000,-

49 530,-

41 500,-

52 705,-

42 500,-

53 975,-

Bükk

39 000,-

49 530,-

41 500,-

52 705,-

42 500,-

53 975,-

Fenyő ( csomómentes )

40 500,-

51 435,-

43 000,-

54 610,-

44 000,-

55 880,-

Kőris, Éger, Gőzölt bükk

42 500,-

53 975,-

45 000,-

57 150,-

46 000,-

58 420,-

Tölgy, Akác, Juhar

45 000,-

57 150,-

47 500,-

60 325,-

48 500,-

61 595,-

"Öreg" cseresznye

45 000,-

57 150,-

47 500,-

60 325,-

48 500,-

61 595,-

Cseresznye

56 000,-

71 120,-

58 500,-

74 295,-

59 500,-

75 565,-

Üvegezhető ajtó ár = tömörfa betétes ajtó ár -20 % !
Festés, pácolás, antikolás: az árjegyzékben szereplő felárral ( Felületkezelés címszónál )
Az ajtók szine és rajzolata, a tömörfa természetes tulajdonságai miatt,
kis mértékben eltérhet a mintáktól !!
Az árak 65 mm-es keretszélességre vonatkoznak ! ( kivéve az Adél 4 ajtót, ami 90 mm-es )
Az ettől eltérő keretszélességet egyedi árképzéssel vállaljuk ( + 500-2000,- Ft/m2)
Törzsvásárlói kedvezmény: viszonteladó, bútorkészítő partnereinknek 10 % kedvezményt adunk a listaárból,
amennyiben a megrendelést megelőző évben legalább 50.000,- Ft összértékben vásárolt termékeinkből.
Felár kis mennyiségü rendelés esetén: a listaáron számolt nettó 50.000,- Ft rendelés alatt,
1 - 8.000,-Ft felárat számoluk fel, a rendelés nagyságával fordított arányban !
( a felár nem kerül felszámításra, ha a vevő elfogadja, hogy rendelése egy másik, ugyanolyan típusú rendeléssel
együtt kerül legyártásra. Ebben az esetben az átfutási idő lényegesen hosszabb lehet )
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

AJTÓ ÁRJEGYZÉK: Bella termékcsalád

Az ár tartalmazza a lakkozást !

2019
Bella 1

Bella 2

Bella 4

Bella 6

Lemezbetétes ajtó

Lemezbetétes ajtó
90 mm -es kerettel
tömörfa lemezbetéttel

Lemezbetétes ajtó
hordó mintával
tömörfa lemezbetéttel
függőleges nútolással

zsalus ajtó

Bella 3

Bella 5

Lemezbetétes ajtó
tömörfa lemezbetéttel
függőleges nútolással

Hamis zsalus ajtó
tömörfa lemezbetéttel
vízszintes nútolással

( Ft/m2 )

( Ft/m2 )

tömörfa lemezbetéttel

( Ft/m2 )
Nettó

Bruttó

Nettó

Bruttó

Nettó

Bruttó

mozgatható
lamellákkal

( Ft/m2 )
Nettó

Bruttó

Hozott anyagból

29 000,-

36 830,-

31 500,-

40 005,-

33 000,-

41 910,-

43 000,-

54 610,-

Fenyő ( normál kivitel )

36 000,-

45 720,-

38 500,-

48 895,-

40 000,-

50 800,-

50 000,-

63 500,-

Bükk

36 000,-

45 720,-

38 500,-

48 895,-

40 000,-

50 800,-

50 000,-

63 500,-

Fenyő ( csomómentes )

37 500,-

47 625,-

40 000,-

50 800,-

41 500,-

52 705,-

51 500,-

65 405,-

Kőris, Éger, Gőzölt bükk

39 500,-

50 165,-

42 000,-

53 340,-

43 500,-

55 245,-

53 500,-

67 945,-

Tölgy, Akác, Juhar

42 000,-

53 340,-

44 500,-

56 515,-

46 000,-

58 420,-

56 000,-

71 120,-

"Öreg" cseresznye

42 000,-

53 340,-

44 500,-

56 515,-

46 000,-

58 420,-

56 000,-

71 120,-

Cseresznye

53 000,-

67 310,-

55 500,-

70 485,-

57 000,-

72 390,-

67 000,-

85 090,-

Üvegezhető ajtó ár = tömörfa betétes ajtó ár -20 % !
Festés, pácolás, antikolás: az árjegyzékben szereplő felárral ( Felületkezelés címszónál )
Az ajtók szine és rajzolata, a tömörfa természetes tulajdonságai miatt,
kis mértékben eltérhet a mintáktól !!
Az árak 65 mm-es keretszélességre vonatkoznak ! ( kivéve a Bella 2 ajtót, ami 90 mm-es )
Az ettől eltérő keretszélességet egyedi árképzéssel vállaljuk ( + 500-2000,- Ft/m2)
Törzsvásárlói kedvezmény: viszonteladó, bútorkészítő partnereinknek 10 % kedvezményt adunk a listaárból,
amennyiben a megrendelést megelőző évben legalább 50.000,- Ft összértékben vásárolt termékeinkből.
Felár kis mennyiségü rendelés esetén: a listaáron számolt nettó 50.000,- Ft rendelés alatt,
1 - 8.000,-Ft felárat számoluk fel, a rendelés nagyságával fordított arányban !
( a felár nem kerül felszámításra, ha a vevő elfogadja, hogy rendelése egy másik, ugyanolyan típusú rendeléssel
együtt kerül legyártásra. Ebben az esetben az átfutási idő lényegesen hosszabb lehet )
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

AJTÓ ÁRJEGYZÉK: Cecil termékcsalád

Az ár tartalmazza a lakkozást !

2019
Cecil 1

Cecil 3

Cecil 4

Keretes ajtó
45°-os illesztéssel
dombor marású
tömörfa betéttel

Domború keretes ajtó
45°-os illesztéssel
klasszikus marású
tömörfa betéttel

Domború keretes ajtó
45°-os illesztéssel
dombor marású
tömörfa betéttel

( Ft/m2 )

( Ft/m2 )

Cecil 2
Keretes ajtó
45°-os illesztéssel
tömörfa lemezbetéttel
függöleges nútolással
( Ft/m2 )
Nettó

Bruttó

Nettó

Bruttó

Nettó

Bruttó

Hozott anyagból

35 500,-

45 085,-

37 500,-

47 625,-

41 000,-

52 070,-

Fenyő ( normál kivitel )

45 000,-

57 150,-

47 000,-

59 690,-

50 500,-

64 135,-

Bükk

45 000,-

57 150,-

47 000,-

59 690,-

50 500,-

64 135,-

Fenyő ( csomómentes )

46 500,-

59 055,-

48 500,-

61 595,-

52 000,-

66 040,-

Kőris, Éger, Gőzölt bükk

48 000,-

60 960,-

50 000,-

63 500,-

53 500,-

67 945,-

Tölgy, Akác, Juhar

50 500,-

64 135,-

52 500,-

66 675,-

56 000,-

71 120,-

"Öreg" cseresznye

50 500,-

64 135,-

52 500,-

66 675,-

56 000,-

71 120,-

Cseresznye

63 000,-

80 010,-

65 000,-

82 550,-

68 500,-

86 995,-

Üvegezhető ajtó ár = tömörfa betétes ajtó ár -20 % !
Festés, pácolás, antikolás: az árjegyzékben szereplő felárral ( Felületkezelés címszónál )
Az ajtók szine és rajzolata, a tömörfa természetes tulajdonságai miatt,
kis mértékben eltérhet a mintáktól !!
Az árak 65 mm-es keretszélességre vonatkoznak !
Törzsvásárlói kedvezmény: viszonteladó, bútorkészítő partnereinknek 10 % kedvezményt adunk a listaárból,
amennyiben a megrendelést megelőző évben legalább 50.000,- Ft összértékben vásárolt termékeinkből.
Felár kis mennyiségü rendelés esetén: a listaáron számolt nettó 50.000,- Ft rendelés alatt,
1 - 8.000,-Ft felárat számoluk fel, a rendelés nagyságával fordított arányban !
( a felár nem kerül felszámításra, ha a vevő elfogadja, hogy rendelése egy másik, ugyanolyan típusú rendeléssel
együtt kerül legyártásra. Ebben az esetben az átfutási idő lényegesen hosszabb lehet )
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

KIEGÉSZÍTŐK ÁRJEGYZÉKE ( lakkozva )
( Ft/db)
nettó
bruttó
Adél
Adél 1; Adél 2
70 000,88 900,termékcsalád
Adél 3
95 000,- 120 650,Adél 5
100 000,- 127 000,Hajlított ajtó csak 1000 mm magasságig rendelhető !
Kiegészítők
Íves párkány
18 000,22 860,a hajlított ajtóhoz Hajlított neontakaró
18 000,22 860,illeszkedő ívvel
Hajlított lábazat
18 000,22 860,Hajlított ajtó

2019

Kedvezmények:
Üvegezhető ajtó ár :
tömörfa betétes ajtó ár - 20 %
600 mm-es magasság alatti
hajlított ajtókra 5 % kedvezmény
fix 38 mm magasság
alapértelmezett magasság 60 mm
100 mm magasság felett felárral

TÖMÖRFA LAP
Érvényes : 2019.

méret felett egyedi árképzés

1500x600x20xmm-ig
( Ft/m2 )

Hozott anyagból
Fenyő ( normál kivitel )
Bükk
Fenyő ( csomómentes )
Kőris, Éger, Gőzölt bükk
Tölgy, Akác, Juhar
"Öreg" cseresznye
Cseresznye

Nettó
23 000,30 000,30 000,31 000,32 000,34 000,34 000,45 000,-

Bruttó
29 210,Felár túlméretes alkatrészekre:
38 100,38 100,- - hossz méretben
1500 mm felett 10 %
39 370,2000 mm felett 25 %
40 640,43 180,- - szélességi méretben 600 mm felett 10 %
43 180,900 mm felett 25 %
57 150,-

Tömörfa lapok, hajlított- és sarokajtók
pácolása, antikolása, festése felületkezelés árjegyzékben szereplő felárral !
Egyéb kiegészítőknél a felületkezelésre nincs felár !
PÁRKÁNY

NEONTAKARÓ

tömörfa

tömörfa

( Ft/fm )

( Ft/fm )

Nettó
Bruttó
Hozott anyagból
5 000,6 350,Fenyő
6 500,8 255,Bükk, Gőzölt bükk, Kőris, Éger
6 500,8 255,Tölgy, Akác, Juhar
7 000,8 890,"Öreg" cseresznye
7 000,8 890,Cseresznye
8 000,10 160,Fogazott léc párkány alá: ár = párkány ár
Fogazott neontakaró: ár = neontakaró ár x 2,5

Nettó
2 500,3 250,3 250,3 500,3 500,4 000,-

Bruttó
3 175,4 128,4 128,4 445,4 445,5 080,-

PILLÉRLÉC
( Ft/fm )
Nettó
4 000,5 000,5 000,5 000,5 000,6 500,-

Bruttó
5 080,6 350,6 350,6 350,6 350,8 255,-

Tömörfa párkányoknál, neontakaróknál kedvezmény:
2000 mm alatti hosszúságra 10 %, 1500 mm alatti hosszúságra 20 %
SAROKAJTÓ

ÜVEGOSZTÓ

FIÓKELŐ
diszítő marás
( Ft/db )
( Ft/m2 )
( Ft/m2 )
Nettó
Bruttó
Nettó
Bruttó
Nettó
Bruttó
+ 11 000,+ 13 970,- + 11 000,- + 13 970,- + 11 000,- + 13 970,Kedvezmények, felárak a bútorajtóknál felsoroltak szerint.
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

POLCKORLÁT
( Ft/fm )
Nettó
Bruttó
8 000,10 160,-

FELÜLETKEZELÉS
Az árjegyzékben szereplő ajtók és kiegészítők árai tartalmazzák a lakkozás árát :
- 1 réteg vízbázisú töltő alapozó
- 1 réteg vízbázisú selyemfényű fedőlakk ( fényesség 20 gloss )
Igény esetén ettől eltérő felületkezelést is vállalunk !
Az általunk gyártott ajtók felületkezelése:
A termékek pácolása során cégünk "Renner" pácot használ, ezt alkalmazzuk az egyedi
színkeveréseknél is.
Lehetőség van ezenkívül hozott pácok használatára is ( MILESI, ICLA), melyet:
- a vevő biztosít,
- a vevő által megadott termék azonosító alapján cégünk szerez be.
( a pác ebben az esetben is hozott anyagnak számít )
A mi anyagainkkal
Érvényes: 2019.

Nettó

Bruttó

hozott anyaggal
Nettó

( Ft/m2 )
Festés ( erezett felület - kőris )
Festés ( sima felület - bükk )
Olajozás, viaszolás
Pácolás
Normál antikolás szórással
Erezet antikolás
Egyedi színkeverés

+ 3 500,+ 4 445,+ 8 000,- + 10 160,listaáron
+ 3 500,+ 4 445,+ 2 000,+ 2 540,+ 4 000,+ 5 080,( Ft/szín )
8 000,10 160,-

Bruttó

( Ft/m2 )
+ 3 000,+ 3 810,+ 6 000,+ 7 620,listaáron
+ 2 500,+ 3 175,+ 1 500,+ 1 905,+ 3 500,+ 4 445,-

( + anyag )
( + anyag )
( + anyag )
( + anyag )

-

Egyedi színkeverés 50 000,- Ft nettó rendelés felett ingyenes !!
A listaáron számolt nettó 50.000,- Ft alatti rendelésnél, festésre, pácolásra
1 - 8.000,-Ft felárat számolunk fel a rendelés nagyságával fordított arányban !

Felületkezelés nélküli megrendelésnél az engedmény :- 4000,- Ft/m2 + ÁFA
Felületkezelés bérmunkában:
A mi anyagainkkal
Érvényes : 2019.

( Ft/m2 )
Nettó
Bruttó
4 000,5 080,7 000,8 890,-

Pácolás ( 1 réteg )
Lakkozás (1 réteg alap+fedő)

hozott anyaggal
( Ft/m2 )
Nettó
Bruttó
3 000,3 810,6 000,7 620,-

Az árak a felületkezelt
alkatrészek mindkét
oldalának bevonását
tartalmazzák !
Kivéve az antikolást,
az csak egy oldalas !!

Pácolási táblázat
éger, juhar

fenyő, bükk, cseresznye
kőris
tölgy, akác

Vizpác
rusztikus, nem egyöntetű felület
lamellák közt enyhe színeltérés
lehetséges
viszonylag egyöntetű felület
lamellák közt enyhe színeltérés
lehetséges
egyöntetű felület
lamellák közt enyhe színeltérés
lehetséges

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk !

Oldószeres szóró pác
viszonylag egyöntetű felület
lamellák közt enyhe színeltérés
lehetséges
egyöntetű felület
lamellák közt enyhe színeltérés
lehetséges

Vásárlói Tájékoztató !
Cégünk a tömörfa ajtókat a megrendeléseknek megfelelően egyedi méretben készíti el. A
gyártás során műszárított anyagokat építünk be, melynek nedvesség tartalma 8-10 %. Ez egy
normál lakás belső pára tartalmával ( 40-60 % ) van egyensúlyban. Az ettől eltérően párás, ill. túl
száraz környezet a tömörfa ajtók alkatrészeinek enyhe méretváltozását eredményezheti.
A túl száraz környezet ( ami nem feltétlenül jelent nagy meleget ) miatti méret változás, a betét
összeszáradása a fűtőtestre helyezett párologtató alkalmazásával elkerülhető !( FONTOS: a
tömörfa, mint természetes anyag számára nem megfelelő környezet az ott élők számára is
előnytelen !! )
Ez a jelenség fafajonként különböző mértékben jelentkezik, és a fa természetes tulajdonságai
közé tartozik, ezért rendelés előtt tájékozódni kell a megfelelő fafaj kiválasztása érdekében.
A termék megmunkálása során, nagy figyelmet fordítunk a megfelelő minőségű alapanyag
kiválasztására. A kész termékbe csak egészséges,vetemedés és csomómentes ( csomós fenyő
kivételével ) anyag kerülhet. Az egyedi méretű gyártás miatt, - mivel a fafajok, marásminták és
pácolási színek több száz variációs lehetőséget adnak - az árjegyzékben szereplő alapárakon
sajnos nem tudjuk vállalni az alapanyag erezet minta, erezet sűrűség, szálirány és színárnyalat
szerinti válogatását.
Az elkészült frontok színe és rajzolata - a tömörfa természetes tulajdonságai miatt eltérhet a mintától vagy a korábban gyártott terméktől !
Vállalkozásunk lehetőséget biztosít arra, hogy a vásárlói igények minél szélesebb körű
kielégítése érdekében, a fafrontokat egyedi színekben is meg lehessen rendelni. Itt szintén nagy
gondot kell fordítani a megfelelő fafaj és pácolási technológia kiválasztására, hiszen a különböző
variációk egészen eltérő hatást eredményezhetnek - az egészen egyöntetűtől a rusztikus
megjelenésűig.
Az elkészült ajtóknál előfordulhat, - a fa természetes érési folyamata révén - hogy színben,
erezetben eltér a már régebben legyártott mintától, ezért utánrendelésnél csak a vevő által
küldött minta alapján tudjuk az eredeti színt garantálni !
A termékek szélességi toldással készült alkatrészekből állnak. A táblásításhoz 40-90 mm
széles lamellákat használunk. A pácolás során előfordulhat hogy a különböző alkatrészek
különböző mértékben szívják magukba a színező anyagot ( szálsűrűség, szálfordulás, erezeti
eltérések miatt.) A fafaj és a pácolási technológia megfelelő kiválasztásával ezek a pácolási szín
eltérések csökkenthetők, de teljesen egyöntetű felületet - a fa természetes tulajdonságai miatt
- nem lehet elérni.
Így a kész termékek esetében nem tudjuk biztosítani az egyöntetű, homogén megjelenést, a
fóliás ajtók utánzását. Nem is ez a célunk, hiszen az így elkészített frontok visszaadják a fa
természetes szépségét, változatosságát, egyedivé varázsolva az elkészült bútort.
A marásminták, a fafajok kombinációja és az egyedi színkeverés több ezer variációs
lehetőséget kínál. Az ilyen széles skálájú egyedi termékek elkészítése, automatizált tömeg
gyártással nem lehetséges. Frontjainkat és a hozzájuk rendelhető kiegészítőket kisipari
technológiával készítjük, ezért magukon viselhetik ennek nyomait.
Kérjük, hogy a megrendeléseknél, az itt leírtakat vegyék figyelembe, mert az
ebből adódó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni !
Reméljük az általunk gyártott tömörfa frontok továbbra is elnyerik tetszésüket !

Garanciális feltételek !
Vállalkozásunk az általunk gyártott termékekre
1 év garanciát vállal !
Ez magában foglalja a hibás, sérült késztermékek javítását,
ill.a nem javítható termékek cseréjét.
Garanciális javítást, cserét az alábbi esetekben nem tudunk vállalni:
-

A termékek nem rendeltetés szerű használata esetén:
- Kültéri felhasználás

-

A tömörfa bútorok számára nem megfelelő környezet esetén:
- Túl párás környezet miatti alakváltozás, dagadás
( amit okozhat az építkezés, felújítás utáni kevés száradási idő)
- Sugárzó hőnek kitett termékek alakváltozása, repedése
- Túl száraz környezet miatti alakváltozás, repedés, betétek összeszáradása
( megfelelő párologtatással elkerülhető )

-

A termék átadása utáni karcolások, sérülések esetén.

-

A megrendelő által hozott alapanyag, alkalmazása esetén.

-

A megrendelő által hozott felületkezelő anyag alkalmazása esetén.
( Felületkezelő anyagot akkor is hozott anyagnak tekintjük, ha azt a megrendelő által
megadott termékazonosító alapján vállalkozásunk szerzi be ! )

-

A felületkezelés nélkül átadott termékek esetén.

-

A vízbázisú felületkezelés sajátosságait kifogásoló reklamáció esetén.

-

A vásárlói tájékoztatóban leírt, a faanyagra és gyártási technológiára vonatkozó
reklamáció esetén

-

Utánrendelésnél előforduló szín és egyéb eltéréseknél,
ha megrendelő nem bíztosít az eredeti megrendelésből származó mintát.

-

Minden olyan egyéb esetben, amikor a termék sérülése a megrendelő,
felhasználó hibájából következik be.
Korlátozott garancia :
Szekrény ajtók esetében az alábbi kéréseket csak a megrendelő felelősségére vállaljuk:

- 2000 mm-nél magasabb vagy 600 mm-nél szélesebb ajtó.
- 1300 mm-nél magasabb betétes ajtó, amiben nincs osztás.

