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Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 
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 Fareluxa, Józsa Rumba típus 

 [2 év teljes körű garanciával, 30 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási költség nélküli bruttó árak] 
  

Rumba fareluxa 25 vagy 50 mm széles lamellákkal, 15 színben, karnissal, alapáron kézi működtetéssel, feszített változatban is (nyíló ajtó/ablakszárnyra szerelve), 
max. szélessége 240 cm.  
 
Termékárak 
 
Az alábbi termékárak szerelés és szállítási költség nélküli árak, telephelyi átvételre vonatkoznak. Szállítási és szerelési igény esetén az alábbi árakhoz +12% felár járul. 

 

Alapárak 

25 mm széles lamellákkal 21 350 Ft/m2 

50 mm széles lamellákkal 23 800 Ft/m2 

 

Felárak, kiegészítők 

Nem derékszögű kivitel felára (maximum 45°-ig kivitelezhető, nem motorizálható) +8 800 Ft/m2 

 
 Szolgáltatás árak 
 

Szerelés és szállítás 

Az általunk gyártott reluxa helyszínre szállítása és szerelése (a végső vállalási díj alapján) +12 % 

 
Csak gyártásra vonatkozó megrendelés esetén – amennyiben a bemutatóteremben rendeli meg és az üzemben veszi át a reluxákat – a fenti árlistában szereplő 
árak érvényesek, szerelési és szállítási díj nélkül.  

  



  

Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 
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Alumíniumreluxa, Józsa–Stin Classic típus 

[1 év teljes körű garanciával, általános esetben 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási költség nélküli bruttó árak] 
 

Reluxa 25 vagy 16 mm széles alumínium lamellákkal, 60 választható színben, 25x19 mm-es karnissal, alapáron kézi működtetéssel, plexipálcával.  
 
Termékárak 
 
Az alábbi termékárak szerelés és szállítási költség nélküli árak, telephelyi átvételre vonatkoznak. Szállítási és szerelési igény esetén az alábbi árakhoz +12% felár járul. 

 

Alapárak 

25 mm-es lamellákkal, alapszínek esetén 7 450 Ft/m2 

25 mm-es perforált és fautánzatú lamellákkal 9 850  Ft/m2 

16 mm-es lamellákkal, alapszínek esetén 9 850 Ft/m2 

16 mm-es perforált és fautánzatú lamellákkal 12 200 Ft/m2 

 

Felárak, kiegészítők 

Nem derékszögű reluxa 25 mm-es lamellákkal (felár, max. 45 fokos dőlésszöggel, nem motorizálható) 8 500 Ft/m2 

 
 Szolgáltatás árak 
 

Szerelés és szállítás 

Az általunk gyártott reluxa helyszínre szállítása és szerelése (a végső vállalási díj alapján) +12 % 

 
Csak gyártásra vonatkozó megrendelés esetén – amennyiben a bemutatóteremben rendeli meg és az üzemben veszi át a reluxákat – a fenti árlistában szereplő árak 
érvényesek, szerelési és szállítási díj nélkül.  



  

Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 
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Alumíniumreluxa, Józsa–Stin Elegant típus 

[1 év teljes körű garanciával, általános esetben 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási költség nélküli bruttó árak] 
 

Reluxa 25 vagy 16 mm széles alumínium lamellákkal, 60 választható színben, íves acélkarnissal, gyöngyláncos működtetéssel.  
 
Termékárak 
 
Az alábbi termékárak szerelés és szállítási költség nélküli árak, telephelyi átvételre vonatkoznak. Szállítási és szerelési igény esetén az alábbi árakhoz +12% felár járul. 

 

Alapárak 

25 mm-es lamellákkal, alapszínek esetén 9 350 Ft/m2 

25 mm-es faerezetes lamellákkal 13 650 Ft/m2 

16 mm-es lamellákkal, alapszínek esetén 11 700 Ft/m2 

16 mm-es faerezetes lamellákkal 16 000 Ft/m2 

 

Felárak, kiegészítők 

Színes karnis és záróléc felára 2 450 Ft/m2 

Faerezetes karnis és záróléc felára 3 550 Ft/m2 

 
 Szolgáltatás árak 
 

Szerelés és szállítás 

Az általunk gyártott reluxa helyszínre szállítása és szerelése (a végső vállalási díj alapján) +12 % 

 
Csak gyártásra vonatkozó megrendelés esetén – amennyiben a bemutatóteremben rendeli meg és az üzemben veszi át a reluxákat – a fenti árlistában szereplő  
 árak érvényesek, szerelési és szállítási díj nélkül.  
 
  



  

Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 
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 Vászonroletta, Józsa–Bamberger Classic típus 

  [1 év teljes körű garanciával, általános esetben 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási költség nélküli bruttó árak] 
 

 Vászonroletta impregnálással ellátott vászonnal, 28 mm-es alumínium csőtengellyel, alapáron rugós vagy tetőtéri kézi működtetéssel. A vászon- és az alupigmentált 
roletta a német Bamberger, a napháló az osztrák Sattler cég terméke. 
 

 Termékárak 
  
 Az alábbi termékárak szerelés és szállítási költség nélküli árak, telephelyi átvételre vonatkoznak. Szállítási és szerelési igény esetén az alábbi árakhoz +12% felár járul. 

 

  180 cm-es magasságig, rugós és tetőtéri működtetéssel 

Szélesség Fényáteresztő anyaggal Fényzáró és reflexiós anyaggal 
Alupigmentált, napháló,  
mintás és fólia anyaggal 

62  cm-ig 11 150 Ft 16 700 Ft 20 000 Ft 

63–72  cm 12 100 Ft 18 400 Ft 22 150 Ft 

73–82  cm 13 050 Ft 20 150 Ft 24 200 Ft 

83–92  cm 13 950 Ft 21 900 Ft 26 150 Ft 

93–102 cm 14 850 Ft 23 600 Ft 28 350 Ft 

103–112 cm 15 850 Ft 25 400 Ft 30 400 Ft 

113–122 cm 16 700 Ft 27 150 Ft 32 450 Ft 

123–132 cm 17 600 Ft 28 750 Ft 34 500 Ft 

133–142 cm 18 550 Ft 30 450 Ft 36 500 Ft 

143–162 cm 20 350 Ft 34 000 Ft 40 750 Ft 

163–182 cm 22 200 Ft 37 500 Ft 44 950 Ft 

183–202 cm 24 050 Ft 40 900 Ft 49 100 Ft 

203–222 cm 25 850 Ft 44 350 Ft 53 200 Ft 

223–242 cm 27 750 Ft 47 800 Ft 57 300 Ft 

 



  

Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 
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 Vászonroletta, Józsa–Bamberger Classic típus (folytatás) 
  [1 év teljes körű garanciával, általános esetben 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási költség nélküli bruttó árak] 
 

 181–240 cm-es magasságig, rugós és tetőtéri működtetéssel 

Szélesség Fényáteresztő anyaggal Fényzáró és reflexiós anyaggal 
Alupigmentált, napháló,  
mintás és fólia anyaggal 

92  cm-ig 19 000 Ft 28 550 Ft 34 100 Ft 

93–102  cm 20 400 Ft 30 800 Ft 36 950 Ft 

103–112  cm 21 750 Ft 33 250 Ft 39 900 Ft 

113–122  cm 23 150 Ft 35 600 Ft 42 750 Ft 

123–132  cm 24 450 Ft 38 050 Ft 45 600 Ft 

133–142  cm 25 800 Ft 40 450 Ft 48 600 Ft 

143–162  cm* 28 600 Ft 45 200 Ft 54 250 Ft 

163–182  cm* 31 400 Ft 50 000 Ft 60 000 Ft 

 

Felárak, kiegészítők 

Gyöngyláncos kezelőegység 800 Ft 

241–300 cm magaságú roletták felára a 240 cm-eshez képest (csak gyöngyláncos kivitelben) +30 % 

Rusztik vászon felára +15 % 

 
 Szolgáltatás árak 
 

Szerelés és szállítás 

Az általunk gyártott roletta helyszínre szállítása és szerelése (a végső vállalási díj alapján) +12 % 

 
Csak gyártásra vonatkozó megrendelés esetén – amennyiben a bemutatóteremben rendeli meg és az üzemben veszi át a rolettákat – a fenti árlistában szereplő árak 
érvényesek, szerelési és szállítási díj nélkül.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 

 

7 

 Vászonroletta, Coulisse típus 

  [5 év teljes körű garanciával, 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási költség nélküli bruttó árak] 
   

A holland Coulisse cég egyik legnépszerűbb gyártmánycsoportja a hagyományos vászonroletta termékcsalád. A roletta szerkezete lehet a hagyományos kivitel, melynél 
az anyag egy – a szélesség függvényében - adott átmérőjű tengelyre tekeredik fel és a működtetés alapesetben gyöngylánccal történik; de raffrolós (római roló) kivitel is 
választható. A hagyományos szerkezethez alapáron fehér műanyag kezelő és fehér gyöngylánc tartozik, de lehetőség van az antik megjelenésű változat választására is. 

   
Termékárak 
 
Az alábbi termékárak szerelés és szállítási költség nélküli árak, telephelyi átvételre vonatkoznak. Szállítási és szerelési igény esetén az alábbi árakhoz +12% felár járul. 

 

Szerkezet 

Gyöngyláncos roletta szerkezet 25 mm-es tengellyel, fehér műanyag konzollal 150 cm szélességig  8 200 Ft/db 

Gyöngyláncos roletta szerkezet 30 mm-es tengellyel, fehér műanyag konzollal 151-220 cm szélességig 13 250  Ft/db 

Gyöngyláncos és motoros roletta szerkezet 42 mm-es tengellyel, fehér műanyag konzollal 221-280 cm szélességig 20 150  Ft/db 

Gyöngyláncos és motoros roletta szerkezet 50 mm-es tengellyel, fehér műanyag konzollal 281-300 cm szélességig 20 150  Ft/db 

 

Anyagok  

Basic fényzáró, lángálló  8 050 Ft/m2  

Berlin fényáteresztő  5 400 Ft/m2 

Berlin fényzáró 9 850 Ft/m2 

Dublin fényáteresztő 8 050 Ft/m2 

Dublin fényzáró 13 100 Ft/m2 

Cairo 8 050 Ft/m2 

Esverada  10 850 Ft/m2 

Metallic 10 850 Ft/m2 

München fényáteresztő, lángálló 10 850 Ft/m2 

München fényzáró, lángálló 18 650 Ft/m2 

New York fényzáró  9 850 Ft/m2 

Sao Paolo  8 050 Ft/m2 

Stuttgart 10 850 Ft/m2 

SCR3005 napháló 13 100 Ft/m2 

Dinah, Ella, Marlene, PR6976, PR69766, PR79884, TR12307, 420065, 420065, 49783, 420336 10 850 Ft/m2 



  

Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 
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JA14006 13 100 Ft/m2 

JA-Neil, SA12309, SA14437, SA14439, SA69764, TR14434, TR14438, 420314 19 900 Ft/m2 

  

Felárak, kiegészítők 

Antik megjelenésű gyöngyláncos szerkezet felára (antik fém kezelő, antik fém lánc) 8 150 Ft/db 

Roletta szerkezet motoros vagy 220 cm-nél szélesebb gyöngyláncos működtetésű Coulisse rolettához 20 150 Ft/db 

Átlátszó műanyag konzol és átlátszó lánc, fém színű műanyag konzol és fém lánc felára  3 800   Ft/db 

Matt inox színű fémkonzol és fémlánc, króm színű fémkonzol és fém lánc, antik réz színű fém konzol és antik lánc felára 11 350  Ft/db 

Sodronyos megvezetés 15*30-as befűző szálas alsósúllyal  18 900 Ft/db  

Nagy méretű Coulisse textil roletták hegesztésének felára 22 050 Ft/db 

 
 Szolgáltatás árak 
 

Szerelés és szállítás 

Az általunk gyártott vászonroletta helyszínre szállítása és szerelése (a végső vállalási díj alapján) +12 % 

 
Csak gyártásra vonatkozó megrendelés esetén – amennyiben a bemutatóteremben rendeli meg és az üzemben veszi át a szalagfüggönyöket – a fenti árlistában 
szereplő árak érvényesek, szerelési és szállítási díj nélkül.  



  

Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 
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 Vászonroletta, Józsa–Bamberger Praktik típus 

  [1 év teljes körű garanciával, általános esetben 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási költség nélküli bruttó árak] 
   

 Teljes fényzárást nyújtó tokozott, vezetősínes kivitel, impregnálással ellátott vászonnal, csak függőleges ablakra, kizárólag kézi működtetéssel, gyöngyláncos vagy 
gumifékes kivitelben. A vászon- és az alupigmentált roletta a német Bamberger, a napháló az osztrák Sattler cég terméke. 

 
Termékárak 
 
Az alábbi termékárak szerelés és szállítási költség nélküli árak, telephelyi átvételre vonatkoznak. Szállítási és szerelési igény esetén az alábbi árakhoz +12% felár járul. 
 

Szélesség 
Fényáteresztő 

anyaggal 
Fényzáró és reflexiós 

anyaggal 
Alupigmentált, mintás 

és fólia anyaggal 
Napháló 

1,10 m2 -ig, Ft/db 22 200 Ft 24 550 Ft 27 650 Ft 38 550 Ft 

1,11 m2 -től, Ft/m2 20 150 Ft 22 350 Ft 25 150 Ft 35 000 Ft 

 
 Szolgáltatás árak 
 

 
 
 
 
Csak gyártásra vonatkozó megrendelés esetén – amennyiben a bemutatóteremben rendeli meg és az üzemben veszi át a rolettákat – a fenti árlistában szereplő 
árak érvényesek, szerelési és szállítási díj nélkül.  

Szerelés és szállítás 

Az általunk gyártott roletta helyszínre szállítása és szerelése (a végső vállalási díj alapján) +12 % 



  

Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 
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Vászonroletta, Józsa–Bamberger Lux típus, tetőtéri ablakokhoz 

  [1 év teljes körű garanciával, általános esetben 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási költség nélküli bruttó árak] 
   

 Teljes fényzárást nyújtó tokozott, vezetősínes, gumifékes kivitel, impregnálással ellátott vászonnal, csak kézi működtetéssel. A vászon- és az alupigmentált roletta a 
német Bamberger, a napháló az osztrák Sattler cég terméke. 

 
Termékárak 
 
Az alábbi termékárak szerelés és szállítási költség nélküli árak, telephelyi átvételre vonatkoznak. Szállítási és szerelési igény esetén az alábbi árakhoz +12% felár járul. 

 

Szélesség Fényáteresztő 
Fényzáró, 

alupigmentált 
Napháló Fólia 

0,40 m2-ig, Ft/db 19 900 Ft 20 900 Ft 21 950 Ft 22 600 Ft 

0,41–0,50 m2-ig, Ft/m2 39 750 Ft 41 850 Ft 43 900 Ft 45 150 Ft 

0,51–0,60 m2-ig, Ft/m2 38 350 Ft 40 350 Ft 42 350 Ft 43 550 Ft 

0,61–0,70 m2-ig, Ft/m2 32 700 Ft 34 400 Ft 36 100 Ft 37 100 Ft 

0,71–1,00 m2-ig, Ft/m2 28 450 Ft 29 950 Ft 31 400 Ft 32 300 Ft 

1,10 m2-től, Ft/m2 26 000 Ft 27 250 Ft 28 650 Ft 29 450 Ft 

 
 Szolgáltatás árak 
 

 
 
 
 
Csak gyártásra vonatkozó megrendelés esetén – amennyiben a bemutatóteremben rendeli meg és az üzemben veszi át a rolettákat – a fenti árlistában szereplő 
árak érvényesek, szerelési és szállítási díj nélkül.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerelés és szállítás 

Az általunk gyártott roletta helyszínre szállítása és szerelése (a végső vállalási díj alapján) +12 % 



  

Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 
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Nature Concept roletta, Coulisse PC típus 

  [1 év teljes körű garanciával, 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási költség nélküli bruttó árak] 
   

A holland Coulisse cég egyik legsikeresebb termékcsoportja a Nature Concept roletta- és szalagfüggöny-termékcsalád. Az exkluzív megjelenésű anyagok fő alkotóeleme 
a papír, amit szabadalmaztatott eljárással, polyether sulphone felhasználásával tettek a speciális felhasználási célnak megfelelő tulajdonságú anyaggá.  
Az anyagok maximum 180 cm szélességűek lehetnek, kivéve a Sapporo, Suzuka, Tokio, Gunsang, Bali, Java, Jinju anyagok, melyek akár 200 cm-es szélességben is 
rendelhetőek. A roletta szerkezete lehet a hagyományos kivitel, melynél az anyag egy 25 mm átmérőjű tengelyre tekeredik fel és a működtetés alapesetben gyöngylánccal 
történik; valamint raffrolós kivitel is választható. A hagyományos szerkezethez alapáron fehér műanyag kezelő és fehér gyöngylánc tartozik, de lehetőség van az antik 
megjelenésű változat választására is. 

   
Termékárak 
Az alábbi termékárak szerelés és szállítási költség nélküli árak, telephelyi átvételre vonatkoznak. Szállítási és szerelési igény esetén az alábbi árakhoz +12% felár járul. 

 

Szerkezet 

Gyöngyláncos roletta szerkezet 25 mm-es tengellyel, fehér műanyag konzollal 150 cm szélességig  8 200 Ft/db 

Gyöngyláncos roletta szerkezet 30 mm-es tengellyel, fehér műanyag konzollal 151-220 cm szélességig 13 250  Ft/db 

Gyöngyláncos és motoros roletta szerkezet 42 mm-es tengellyel, fehér műanyag konzollal 221-280 cm szélességig 20 150  Ft/db 

Gyöngyláncos és motoros roletta szerkezet 50 mm-es tengellyel, fehér műanyag konzollal 281-300 cm szélességig 20 150  Ft/db 

Raffrolós működtető szerkezet 100 cm szélességig 15 600 Ft/db 

Raffrolós működtető szerkezet 101-200 cm szélességig 24 300  Ft/db 

 

Anyagok  

Pap, Lin 13 100 Ft/m2 

Gunsang, Sapporo, Suzuka, Hongkong, Puket, Osaka, Beijing, 15 600 Ft/m2 

Bali, Java, Jinju, Tokio  19 900 Ft/m2 

  

Felárak, kiegészítők 

Antik megjelenésű gyöngyláncos szerkezet felára (antik fém kezelő, antik fém lánc) 8 150 Ft/db 

Roletta szerkezet motoros vagy 220 cm-nél szélesebb gyöngyláncos működtetésű Coulisse rolettához 20 150 Ft/db 

Átlátszó műanyag konzol és átlátszó lánc, fém színű műanyag konzol és fém lánc felára  3 800 Ft/db 

Matt inox színű fémkonzol és fémlánc, króm színű fémkonzol és fém lánc, antik réz színű fém konzol és antik lánc felára 11 350 Ft/db 

Sodronyos megvezetés 15*30-as befűző szálas alsósúllyal  18 900 Ft/db  

Nagy méretű Coulisse textil roletták hegesztésének felára 22 050 Ft/db 



  

Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 
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Nature Concept roletta, Coulisse PC típus (folytatás) 
  [1 év teljes körű garanciával, 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási költség nélküli bruttó árak] 

 
 Szolgáltatás árak 
 

Szerelés és szállítás 

Az általunk gyártott vászonroletta helyszínre szállítása és szerelése (a végső vállalási díj alapján) +12 % 

 
Csak gyártásra vonatkozó megrendelés esetén – amennyiben a bemutatóteremben rendeli meg és az üzemben veszi át a szalagfüggönyöket – a fenti árlistában 
szereplő árak érvényesek, szerelési és szállítási díj nélkül.  



  

Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 
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 Stin nyitott szerkezetű sávroló 
 [1 év teljes körű garanciával, 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási költség nélküli bruttó árak] 
 

Stin sávroló, több mint 20 választható színben, alapáron gyöngyláncos kézi működtetéssel, maximális szélessége 180 cm. 
 
Termékárak 
 
Az alábbi termékárak szerelés és szállítási költség nélküli árak, telephelyi átvételre vonatkoznak. Szállítási és szerelési igény esetén az alábbi árakhoz +12% felár járul. 

 

Sávroló 

Stin nyitott szerkezetű sávroló I. árkategória (minimumár 1 m2-ig: 13 850 Ft/db) 18 400 Ft/m2 

Stin nyitott szerkezetű sávroló II. árkategória (1 m2-ig: 15 950 Ft/db) 21 200 Ft/m2 

 
Az 1 m2-nél kisebb méret esetén az 1 m2-re vonatkozó ár érvényes. 

 
 Szolgáltatás árak 
 

Szerelés és szállítás 

Az általunk gyártott sávroló helyszínre szállítása és szerelése (a végső vállalási díj alapján) +12 % 

 
Csak gyártásra vonatkozó megrendelés esetén – amennyiben a bemutatóteremben rendeli meg és az üzemben veszi át a sávrolót – a fenti árlistában szereplő 
árak érvényesek, szerelési és szállítási díj nélkül.  



  

Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 
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Stin tokozott sávroló 
 [1 év teljes körű garanciával, 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási költség nélküli bruttó árak] 
 

Stin tokozott sávroló, több mint 20 választható színben, kb. 80x80 mm-es színterezett fehér alumínium tokkal, alapáron gyöngyláncos kézi működtetéssel, 
maximális szélessége 260 cm. 
 
Termékárak 
 
Az alábbi termékárak szerelés és szállítási költség nélküli árak, telephelyi átvételre vonatkoznak. Szállítási és szerelési igény esetén az alábbi árakhoz +12% felár járul. 

 

Sávroló 

Stin tokozott sávroló I. árkategória (minimumár 1 m2-ig: 19 250 Ft/db) 25 600 Ft/m2 

Stin tokozott sávroló II. árkategória (1 m2-ig: 22 100 Ft/db) 29 400 Ft/m2 

 
Az 1 m2-nél kisebb méret esetén az 1 m2-re vonatkozó ár érvényes. 

 
 
 Szolgáltatás árak 
 

Szerelés és szállítás 

Az általunk gyártott sávroló helyszínre szállítása és szerelése (a végső vállalási díj alapján) +12 % 

 
Csak gyártásra vonatkozó megrendelés esetén – amennyiben a bemutatóteremben rendeli meg és az üzemben veszi át a sávrolót – a fenti árlistában szereplő 
árak érvényesek, szerelési és szállítási díj nélkül.  

 
 
 
 
 
 



  

Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 
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Somfy rolettamotorizáció, rádióvezérlésű rendszerek 

 [5 év teljes körű garanciával, 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási költség nélküli bruttó árak] 
 

 Roletta-motorizációs rendszerek rádiós (távirányítós) vezérléssel (a Józsa–Bamberger Lux és Józsa–Bamberger Praktik típusú roletta nem motorizálható). Cégünk 
roletta automatizálásához az EU-ban piacvezető francia Somfy® cég Francia- vagy Németországban gyártott termékeit forgalmazza. 
A motorizációs termékek árai a megrendelő által – elektromos előkészítési útmutatónk alapján – megfelelően kialakított elektromos hálózatba történő bekötés és 
üzembehelyezés árát is tartalmazzák. 
 
Termékárak 
Az alábbi termékárak szerelés és szállítási költség nélküli árak, telephelyi átvételre vonatkoznak. Szállítási és szerelési igény esetén az alábbi árakhoz +12% felár járul. 

 

Motorok csőtengelyes vászon- és farolettákhoz 

Somfy® Sonesse 40 RTS 3/30 – 3 Nm, 30 fordulat/perc, 230 V, 80 W, 40-es tengely, beépített rádióvevővel 55 050 Ft 

 

Motorok raff rendszerű farolettához 

Somfy® Sonesse 40 RTS 3/30 / CTS 40 motorrendszer – 3 Nm, 30 fordulat/perc, 230 V, 80 W, 40-es tengely, beépített rádióvevővel 73 100 Ft 

 

Rádiós vezérlések tartozékai – egycsatornás távirányítók 

Somfy® Telis 1 RTS Pure (fehér színű) – rádiós, egycsatornás távirányító (1 motorhoz vagy 1 motorcsoporthoz) 11 850 Ft 

Somfy® Telis 1 RTS Silver (ezüst színű) – rádiós, egycsatornás távirányító (1 motorhoz vagy 1 motorcsoporthoz) 16 350 Ft 

Somfy® Telis 1 RTS Lounge (fekete színű) – rádiós, egycsatornás távirányító (1 motorhoz vagy 1 motorcsoporthoz) 28 550 Ft 

Somfy® Telis 1 RTS Patio (kék-fehér színű, cseppmentes, gumírozott) – rádiós, egycsatornás távirányító (1 motorhoz vagy 1 motorcsoporthoz) 18 350 Ft 

 

Rádiós vezérlések tartozékai – többcsatornás távirányítók 

Somfy® Telis 4 RTS Pure (fehér színű) – rádiós, négycsatornás távirányító (4+1 motorhoz vagy 4+1 motorcsoporthoz) 18 750 Ft 

Somfy® Telis 4 RTS Silver (ezüst színű) – rádiós, négycsatornás távirányító (4+1 motorhoz vagy 4+1 motorcsoporthoz) 22 450 Ft 

Somfy® Telis 4 RTS Lounge (fekete színű) – rádiós, egycsatornás távirányító (4+1 motorhoz vagy 4+1 motorcsoporthoz) 28 550 Ft 

Somfy® Telis 4 RTS Patio (kék-fehér színű, cseppmentes, gumírozott) – rádiós, négycsatornás távirányító 
(4+1 motorhoz vagy 4+1 motorcsoporthoz) 

24 450 Ft 

Somfy® Telis 16 RTS Pure (fehér színű) - 16 csatornás távirányító (16 motorhoz vagy 16 motorcsoporthoz) 53 400 Ft 

Somfy® Telis 16 RTS Silver (ezüst színű) - 16 csatornás távirányító (16 motorhoz vagy 16 motorcsoporthoz) 56 250 Ft 

 
 
 
 



  

Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 
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 Somfy rolettamotorizáció, rádióvezérlésű rendszerek (folytatás) 
 [5 év teljes körű garanciával, 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási költség nélküli bruttó árak] 
 
 Szolgáltatás árak 
 

Szerelés és szállítás 

Az általunk gyártott árnyékolókhoz tartozó motorizációs termék helyszínre szállítása és szerelése (a végső vállalási díj alapján) +12 % 

 
Csak gyártásra vonatkozó megrendelés esetén – amennyiben a bemutatóteremben rendeli meg és az üzemben veszi át a rolettamotorizációs terméket – a fenti 
árlistában szereplő árak érvényesek, szerelési és szállítási díj nélkül.  
A motorizációs termékek árai a nálunk rendelt új rolettával egyidőben történő beépítésre vonatkoznak. Kézi működtetésű roletta utólagos motorizációja esetén hívja 
bemutatótermi munkatársainkat. 
A motorizált árnyékolók elektromos hálózatának kiépítésével kapcsolatos villanyszerelési munkákat általános esetben a Megrendelő végezteti vagy végzi el. Az 
általunk telepített roletta fogadására az előkészítést – kivételes esetekben – vállaljuk, ennek díjai árlistánk utolsó oldalán láthatók. 
 



  

Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 
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Royaltech rolettamotorizáció, rádióvezérlésű rendszerek 

 [Royaltech motorokra 5 év, vezérlésekre 2 év teljes körű garanciával, 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási 
költség nélküli bruttó árak] 

 
 Roletta-motorizációs rendszerek rádiós (távirányítós) vezérléssel (a Józsa–Bamberger Lux és Józsa–Bamberger Praktik típusú roletta nem motorizálható). 

A motorizációs termékek árai a megrendelő által – elektromos előkészítési útmutatónk alapján – megfelelően kialakított elektromos hálózatba történő bekötés és 
üzembehelyezés árát is tartalmazzák. 
 
Termékárak 
Az alábbi termékárak szerelés és szállítási költség nélküli árak, telephelyi átvételre vonatkoznak. Szállítási és szerelési igény esetén az alábbi árakhoz +12% felár járul. 

 
Motor csőtengelyes vászon- és farolettákhoz 

Royaltech R 10/17 rádiós (távirányítós) működtetéshez - 10 Nm, 17 fordulat/perc, 230 V, 105 W 31 000 Ft 

Royaltech R 6/28 rádiós (távirányítós) működtetéshez – 6 Nm, 28 fordulat/perc, 230 V 40 050 Ft 

 

Rádiós vezérlések tartozékai – egycsatornás távirányítók 

Royaltech 1 Ipod design, egycsatornás kézi távirányító (fehér színű) 3 050 Ft 

Royaltech 1 Style, egycsatornás kézi távirányító (fehér színű) 4 300 Ft 

Royaltech 1 Style, egycsatornás kézi távirányító (fekete színű) 5 800 Ft 

Royaltech 1 Minimal Design, egycsatornás távirányító (fekete színű) 8 850 Ft 

Royaltech 1 csatornás kulcstartó távirányító (fekete színű) 6 350 Ft 

Royaltech 1 Minimal Design, egycsatornás ledes visszajelzésű fali távirányító (fehér színű) 13 350 Ft 

Royaltech 1 Minimal Design, fémkeretes, egycsatornás távirányító mágneses tartóval 13 400 Ft 

Royaltech 1 Minimal Design, fémkeretes, egycsatornás, programórás távirányító, mágneses tartó 16 400 Ft 

 

Rádiós vezérlések tartozékai – többcsatornás távirányítók, érzékelők 

Royaltech 2 Minimal Design, kétcsatornás ledes visszajelzésű fali távirányító (fehér színű) 15 100 Ft 

Royaltech 5 Ipod design, ötcsatornás kézi távirányító (fehér színű) 8 300 Ft 

Royaltech 5 Style, ötcsatornás kézi távirányító (fehér vagy fekete színű) 9 050 Ft 

Royaltech 5 Style, ötcsatornás, LCD-s programórás kézi távirányító (fehér színű) 12 600 Ft 

Royaltech 5 Style, ötcsatornás, LCD-s programórás fali távirányító (fehér színű) 14 600 Ft 

Royaltech 5 Minimal Design, fémkeretes, programórás távirányító, mágneses tartóval 16 650 Ft 

 



  

Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 
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Royaltech rolettamotorizáció, rádióvezérlésű rendszerek (folytatás) 
 [Royaltech motorokra 5 év, vezérlésekre 2 év teljes körű garanciával, 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási 
költség nélküli bruttó árak] 

 
 

Rádiós vezérlések tartozékai – többcsatornás távirányítók, érzékelők (folytatás) 

Royaltech 15 Style, tizenöt csatornás távirányító (fehér vagy fekete színű) 12 600 Ft 

Royaltech 15 Ipod design, tizenöt csatornás programórás távirányító (fehér színű) 13 800 Ft 

Royaltech 15 Style, tizenöt csatornás, LCD programórás kézi távirányító (fehér színű) 17 650 Ft 

Royaltech 15 Minimal Design, fémkeretes, tizenöt csatornás távirányító mágneses tartóval  15 100 Ft 

Royaltech 15 Minimal Design, tizenöt csatornás, LCD-s fali távirányító (fehér színű) 17 650 Ft 

Royaltech 30 Minimal Design, harminc csatornás kézi távirányító, sötétben világítós kijelzővel, fali tartóval (fehér színű) 18 900 Ft 

 
 
 Szolgáltatás árak 
 

Szerelés és szállítás 

Az általunk gyártott árnyékolókhoz tartozó motorizációs termék helyszínre szállítása és szerelése (a végső vállalási díj alapján) +12 % 

 
Csak gyártásra vonatkozó megrendelés esetén – amennyiben a bemutatóteremben rendeli meg és az üzemben veszi át a rolettamotorizációs terméket – a fenti 
árlistában szereplő árak érvényesek, szerelési és szállítási díj nélkül.  
A motorizációs termékek árai a nálunk rendelt új rolettával egyidőben történő beépítésre vonatkoznak. Kézi működtetésű roletta utólagos motorizációja esetén hívja 
bemutatótermi munkatársainkat. 



  

Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 
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Somfy rolettamotorizáció, fali kapcsolós rendszerek 

 [5 év teljes körű garanciával, 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási költség nélküli bruttó árak] 
 

 Roletta-motorizációs rendszerek fali kapcsolós működtetéssel (a Józsa-Bamberger Lux és Praktik típusú roletta nem motorizálható). Cégünk roletta 
automatizálásához az EU-ban piacvezető francia Somfy® cég Francia- vagy Németországban gyártott termékeit forgalmazza. 
A motorizációs termékek árai a megrendelő által – elektromos előkészítési útmutatónk alapján – megfelelően kialakított elektromos hálózatba történő bekötés és 
üzembehelyezés árát tartalmazzák. 
 
Termékárak 
 
Az alábbi termékárak szerelés és szállítási költség nélküli árak, telephelyi átvételre vonatkoznak. Szállítási és szerelési igény esetén az alábbi árakhoz +12% felár járul. 

 

Motorok csőtengelyes vászon- és farolettákhoz 

Somfy® Sonesse 40 WT 3/30 – 3 Nm, 30 fordulat/perc, 230 V, 80 W, 40-es tengely, beépített rádióvevő nélkül 38 200 Ft 

 

Motorok raff rendszerű farolettához 

Somfy® Mars 3/30 + CTS 40 motorrendszer – 3 Nm, 30 fordulat/perc, 230 V, 80 W, 40-es tengely, beépített rádióvevő nélkül 55 450 Ft 

 

Vezérlések roletta vezetékes működtetéséhez 

Somfy® Inis Uno süllyesztett kapcsoló (1 motorhoz vagy 1 motorcsoporthoz) 3 300 Ft 

Somfy® Inis Duo süllyesztett kapcsoló (2 motorhoz vagy 2 motorcsoporthoz) 4 750 Ft 

Somfy® Inis Keo falon kívüli kapcsoló (1 motorhoz vagy 1 motorcsoporthoz) 3 750 Ft 

Somfy® TR2 relé motorcsoportok kialakításához (2 egység összefogására) 14 000 Ft 

Somfy® Chronis Uno – programóra, egy nem-rádiós motor működtetéséhez 36 250 Ft 

 
 Szolgáltatás árak 
 

Szerelés és szállítás 

Az általunk gyártott árnyékolókhoz tartozó motorizációs termék helyszínre szállítása és szerelése (a végső vállalási díj alapján) +12 % 

 
Csak gyártásra vonatkozó megrendelés esetén – amennyiben a bemutatóteremben rendeli meg és az üzemben veszi át a rolettamotorizációs terméket – a fenti 
árlistában szereplő árak érvényesek, szerelési és szállítási díj nélkül. 
A motorizációs termékek árai a nálunk rendelt új rolettával egyidőben történő beépítésre vonatkoznak. Kézi működtetésű roletta utólagos motorizációja esetén hívja 
bemutatótermi munkatársainkat. 
A motorizált árnyékolók elektromos hálózatának kiépítésével kapcsolatos villanyszerelési munkákat általános esetben a Megrendelő végezteti vagy végzi el. Az 
általunk telepített roletta fogadására az előkészítést – kivételes esetekben – vállaljuk, ennek díjai árlistánk utolsó oldalán láthatók. 



  

Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 
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Royaltech rolettamotorizáció, fali kapcsolós rendszerek 

 [Royaltech motorokra 5 év teljes körű garanciával, 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási költség nélküli bruttó 
árak] 

 
 Roletta-motorizációs rendszerek fali kapcsolós működtetéssel (a Józsa-Bamberger Lux és Praktik típusú roletta nem motorizálható). A vezetékes vezérlésű 

Royaltech motorokhoz Somfy® kapcsolókat alkalmazzuk. 
 

A motorizációs termékek árai a megrendelő által – elektromos előkészítési útmutatónk alapján – megfelelően kialakított elektromos hálózatba történő bekötés és 
üzembe helyezés árát tartalmazzák. 
 
Termékárak 
 
Az alábbi termékárak szerelés és szállítási költség nélküli árak, telephelyi átvételre vonatkoznak. Szállítási és szerelési igény esetén az alábbi árakhoz +12% felár járul. 

 

Motorok csőtengelyes vászon- és farolettákhoz 

Royaltech K 10/17 – 10 Nm, 17 fordulat/perc, 230 V, 105 W 18 700 Ft 

Royaltech K 6/28 – 6 Nm, 25 fordulat/perc, 230 V, 121 W 22 700 Ft 

Royaltech K 10/17 rövid motor – 10 Nm, 17 fordulat/perc, 230 V, 105 W (46–53 cm közötti szélességnél) 25 050 Ft 

 
 
 Szolgáltatás árak 
 

Szerelés és szállítás 

Az általunk gyártott árnyékolókhoz tartozó motorizációs termék helyszínre szállítása és szerelése (a végső vállalási díj alapján) +12 % 

 
Csak gyártásra vonatkozó megrendelés esetén – amennyiben a bemutatóteremben rendeli meg és az üzemben veszi át a rolettamotorizációs terméket – a fenti 
árlistában szereplő árak érvényesek, szerelési és szállítási díj nélkül. 
A motorizációs termékek árai a nálunk rendelt új rolettával egyidőben történő beépítésre vonatkoznak. Kézi működtetésű roletta utólagos motorizációja esetén hívja 
bemutatótermi munkatársainkat. 
A motorizált árnyékolók elektromos hálózatának kiépítésével kapcsolatos villanyszerelési munkákat általános esetben a Megrendelő végezteti vagy végzi el. Az 
általunk telepített roletta fogadására az előkészítést – kivételes esetekben – vállaljuk, ennek díjai árlistánk utolsó oldalán láthatók. 
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 Textil szalagfüggöny, Tecnolight Blue Line típus 

  [2 év teljes körű garanciával, általános esetben 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási költség nélküli bruttó árak] 
 

 Textil szalagfüggöny 9 anyagtípussal, csaknem száz választható színből, olasz Tecnolight Blue Line karnissal és 89 vagy 127 mm széles lamellákkal, alapáron kézi 
működtetéssel.  

 Színes zsinórzat rendelése esetén a vállalási határidő 5 munkanappal meghosszabbodik. 
 

Termékárak 
Az alábbi termékárak szerelés és szállítási költség nélküli árak, telephelyi átvételre vonatkoznak. Szállítási és szerelési igény esetén az alábbi árakhoz +12% felár járul. 

 
 

Szalagfüggöny-karnis (127 mm-es lamellákhoz) 

Vízszintes karnis 6 500  Ft/m 

 
 

 Szalagfüggöny-lamella (127 mm-es lamellákra vonatkozóan) 

Shantung 2 550 Ft/m2 

Berlin 3 800 Ft/m2 

Inez 3 800 Ft/m2 

Miami 4 200 Ft/m2 

Vento 5 250 Ft/m2 

Pianeta (részlegesen fényzáró anyag) 5 250 Ft/m2 

Eclisse (fényzáró anyag) 6 250 Ft/m2 

Contract 6 250 Ft/m2 

Berlin Bo (fényzáró anyag) 7 450 Ft/m2 

 
 
 



  

Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 
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  Textil szalagfüggöny, Tecnolight Blue Line típus (folytatás) 
    [2 év teljes körű garanciával, általános esetben 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási költség nélküli bruttó árak] 
 
 

 Felárak, kiegészítők 

89 mm-es lamellával szerelt szalagfüggöny +30 % 

Konzolos szereléshez fali konzol (150 cm-ig 2 db, 151–250 cm szélességnél 3 db, 251–400 cm szélességnél 4 db) 450 Ft/db 

Színes zsinórzat felára 3 300 Ft/db 

 
  Szolgáltatás árak 
 

Szerelés és szállítás 

Az általunk gyártott szalagfüggöny helyszínre szállítása és szerelése (a végső vállalási díj alapján) +12 % 

 
Csak gyártásra vonatkozó megrendelés esetén – amennyiben a bemutatóteremben rendeli meg és az üzemben veszi át a szalagfüggönyöket – a fenti árlistában 
szereplő árak érvényesek, szerelési és szállítási díj nélkül.  



  

Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 
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 Nature Concept szalagfüggöny, Coulisse PC típus 

  [1 év teljes körű garanciával, 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási költség nélküli bruttó árak] 
 
 A holland Coulisse cég egyik legsikeresebb termékcsoportja a Nature Concept szalagfüggöny- és roletta-termékcsalád. Az exkluzív megjelenésű anyagok fő alkotóeleme a 

papír, amit szabadalmaztatott eljárással, polyether sulphone felhasználásával tettek a speciális felhasználási célnak megfelelő tulajdonságú anyaggá. A szalagfüggöny 
szerkezete a hagyományos szalagfüggöny karnissal megegyező, melyhez alapáron fehér műanyag kezelő és fehér gyöngylánc tartozik. A szalagfüggöny anyagok 89, 127 
vagy 250 mm széles lamellákkal kaphatók. 

 
Termékárak 
 
Az alábbi termékárak szerelés és szállítási költség nélküli árak, telephelyi átvételre vonatkoznak. Szállítási és szerelési igény esetén az alábbi árakhoz +12% felár járul. 

 

Szalagfüggöny-karnis 

Vízszintes karnis 127 mm-es szalagfüggöny lamellákhoz 6 500 Ft/m 

Vízszintes karnis 89 és 250 mm-es szalagfüggöny lamellákhoz 8 450 Ft/m 

 

Szalagfüggöny-lamella 

Pap 11 150  Ft/m2 

Beijing 15 350 Ft/m2 

Tokyo 18 650 Ft/m2 

Nara 25 300 Ft/m2 

 

Felárak, kiegészítők 

Konzolos szereléshez fali konzol (150 cm-ig 2 db, 151–250 cm szélességnél 3 db, 251–400 cm szélességnél 4 db) 450 Ft/db 

Színes zsinórzat felára 3 300 Ft/db 

 
  Szolgáltatás árak 
 

Szerelés és szállítás 

Az általunk gyártott szalagfüggöny helyszínre szállítása és szerelése (a végső vállalási díj alapján) +12 % 

 
Csak gyártásra vonatkozó megrendelés esetén – amennyiben a bemutatóteremben rendeli meg és az üzemben veszi át a szalagfüggöny – a fenti árlistában szereplő 
árak érvényesek, szerelési és szállítási díj nélkül.  

  



  

Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 
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„Spagetti” szalagfüggöny, Coulisse String típus 

  [1 év teljes körű garanciával, 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási költség nélküli bruttó árak] 
 

 Szalagfüggöny 89 mm széles, 3 mm-es csíkokból álló lamellákkal, maximum 300 cm magassággal, Tecnolight Blue Line karnissal, alapáron kézi működtetéssel.  
 

Termékárak 
 
Az alábbi termékárak szerelés és szállítási költség nélküli árak, telephelyi átvételre vonatkoznak. Szállítási és szerelési igény esetén az alábbi árakhoz +12% felár járul. 

 

Szalagfüggöny-karnis 

Vízszintes karnis 8 450 Ft/m 

 

Spagetti szalagfüggöny-lamella 

String 89 mm lamella 26 100 Ft/m 

 

Felárak, kiegészítők 

Konzolos szereléshez fali konzol (150 cm-ig 2 db, 151–250 cm szélességnél 3 db, 251–400 cm szélességnél 4 db) 450 Ft/db 

Színes zsinórzat felára 3 300 Ft/db 

 
 
  Szolgáltatás árak 
 

Szerelés és szállítás 

Az általunk gyártott szalagfüggöny helyszínre szállítása és szerelése (a végső vállalási díj alapján) +12 % 

 
Csak gyártásra vonatkozó megrendelés esetén – amennyiben a bemutatóteremben rendeli meg és az üzemben veszi át a szalagfüggönyöket – a fenti árlistában 
szereplő árak érvényesek, szerelési és szállítási díj nélkül.  
  



  

Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 
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Szalagfüggöny-motorizáció 

  [1 év teljes körű garanciával, általános esetben 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási költség nélküli bruttó árak] 
 

Távirányítós motorizáció, a karnis belső oldalán elhelyezett motorral, rádióhullámú vevőegységgel és távirányítóval vagy fali kapcsolóval. (Motoros szalagfüggönynél 
a karnis mellett szükséges egy konnektor, ahonnan a szalagfüggöny-motor áramellátása biztosítható.) A motorizációs termékek a német Benthin® cég gyártmányai.  
 
A motorizációs termékek árai a megrendelő által – elektromos előkészítési útmutatónk alapján – megfelelően kialakított elektromos hálózatba történő bekötés és 
üzembehelyezés árát is tartalmazzák. 
 
Termékárak 
 
Az alábbi termékárak szerelés és szállítási költség nélküli árak, telephelyi átvételre vonatkoznak. Szállítási és szerelési igény esetén az alábbi árakhoz +12% felár járul. 

 

Szalagfüggöny-karnis 

Motoros működtetéshez szükséges vízszintes karnis felára 3 500 Ft/m 

 

Szalagfüggöny-motor 

Benthin® Decomatic IQ2 vezetékes vezérlésű motor szalagfüggöny működtetéséhez – lamellaállítás és gyűjtés (karnisonként szükséges) 124 250 Ft 

Benthin® Decomatic IQ2 RTS motor (beépített Somfy rádióvevővel) szalagfüggöny működtetéséhez – lamellaállítás és gyűjtés (karnisonként 
szükséges) 

165 850 Ft 

 
 

Rádiós vezérlések tartozékai – egycsatornás távirányítók 

Somfy® Telis 1 Modulis RTS Pure (fehér színű) – rádiós, egycsatornás távirányító billentő funkcióval  
(Somfy® Modulis Plug Receiver RTS fejsínbe építhető rádióvevőhöz) 

29 400 Ft 

Somfy® Telis 1 Modulis RTS Silver (ezüst színű) – rádiós, egycsatornás távirányító billentő funkcióval  
(Somfy® Modulis Plug Receiver RTS fejsínbe építhető rádióvevőhöz) 

32 000 Ft 

Somfy® Telis 1 Modulis RTS Lounge (fekete színű) – rádiós, egycsatornás távirányító billentő funkcióval  
(Somfy® Modulis Plug Receiver RTS fejsínbe építhető rádióvevőhöz) 

40 150 Ft 

 
  



  

Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 
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Szalagfüggöny-motorizáció (folytatás) 
 [1 év teljes körű garanciával, általános esetben 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási költség nélküli bruttó árak] 

 

  Rádiós vezérlések tartozékai – többcsatornás távirányítók 

Somfy® Telis 4 Modulis RTS Pure (fehér színű) – rádiós, négycsatornás távirányító billentő funkcióval  
(Somfy® Modulis Plug Receiver RTS fejsínbe építhető rádióvevőhöz) 

30 300 Ft 

Somfy® Telis 4 Modulis RTS Silver (ezüst színű) – rádiós, négycsatornás távirányító billentő funkcióval  
(Somfy® Modulis Plug Receiver RTS fejsínbe építhető rádióvevőhöz) 

32 650 Ft 

Somfy® Telis 4 Modulis RTS Lounge (fekete színű) – rádiós, négycsatornás távirányító billentő funkcióval  
(Somfy® Modulis Plug Receiver RTS fejsínbe építhető rádióvevőhöz) 

40 750 Ft 

 

Fali kapcsolós vezérlés szalagfüggöny-motorhoz 

Benthin® Decomatic falon kívüli kapcsoló szalagfüggöny-vezérléshez (karnisonként szükséges) 15 750 Ft 

 
 Szolgáltatás árak 
 

Szerelés és szállítás 

Az általunk gyártott árnyékolókhoz tartozó motorizációs termék helyszínre szállítása és szerelése (a végső vállalási díj alapján) +12 % 

 
Csak gyártásra vonatkozó megrendelés esetén – amennyiben a bemutatóteremben rendeli meg és az üzemben veszi át a szalagfüggöny-motorizációs terméket – a 
fenti árlistában szereplő árak érvényesek, szerelési és szállítási díj nélkül.  
A motorizációs termékek árai a nálunk rendelt új szalagfüggönnyel egy időben történő beépítésre vonatkoznak. Kézi működtetésű  szalagfüggöny utólagos 
motorizációja esetén hívja bemutatótermi munkatársainkat. 
A motorizált árnyékolók elektromos hálózatának kiépítésével kapcsolatos villanyszerelési munkákat általános esetben a Megrendelő végezteti vagy végzi el. Az általunk 
telepített árnyékolók fogadására az előkészítést – kivételes esetekben – vállaljuk, ennek díjai árlistánk utolsó oldalán láthatók.  

  



  

Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 
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Motoros árnyékolók elektromos előkészítésének díjai 
[Általános esetben 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó bruttó árak] 
 
Az elektromos kiállások kiépítésének árai egységenként (pl. motor, szélérzékelő, szél- és fényérzékelő) értendők. 

 

Villanyszerelési munkák általunk telepített árnyékolók elektromos előkészítéséhez 

Elektromos kiállás kiépítése (motorokhoz vagy vezérlésekhez) fehér színű, 15x15 mm-es, műanyag, falon kívüli kábelcsatornával,  
5,0 méter nyomvonaltávolságig (anyagköltség és munkadíj) 

11 450 Ft 

Elektromos kiállás kiépítése (motorokhoz vagy vezérlésekhez) fehér színű, 15x15 mm-es, műanyag, falon kívüli kábelcsatornával,  
5,1–10,0 méter nyomvonaltávolságon (anyagköltség és munkadíj) 

16 400 Ft 

Elektromos kiállás kiépítése (motorokhoz vagy vezérlésekhez) fehér színű, 15x15 mm-es, műanyag, falon kívüli kábelcsatornával,  
10,1–15,0 méter nyomvonaltávolságon (anyagköltség és munkadíj) 

21 300 Ft 

Elektromos kiállás kiépítése során falon kívüli kapcsoló létesítése (munkadíj) 4 100 Ft 

 
A motorizációs termékek árai és az elektromos előkészítés díjai a nálunk rendelt új árnyékolóval egyidőben történő beépítésre  vonatkoznak. Kézi működtetésű 
belső árnyékoló utólagos motorizációja esetén hívja bemutatótermi munkatársainkat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

Érvényes: 2018. március 28-tól.  
Áraink a felmérés munkadíját tartalmazzák, a kiszállási alapdíj 12 000 Ft, melyet 120 000 Ft értékhatár fölött elengedünk. 
Budapest 30 km-es körzetén túl távolsági kiszállási díj fizetendő. Fizetési ütemezés: lakossági megrendelőinknek 50% előleg, 50% a munka átadásakor. 
A négyzetméterben kifejezett árak esetén az 1 négyzetméternél kisebb méretekre az 1 négyzetméterre vonatkozó ár érvényes. 
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Coulisse design súlyok 

[Általános esetben 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó bruttó árak] 
 
 

M méretű design súlyok 

A árkategória, Fa-Wood 2 350 Ft 

B árkategória, Plexi-Plexiglass 3 450 Ft 

C árkategória, Fém-Metal 3 950 Ft 

D árkategória, Akril-Acryl 6 250 Ft 

E árkategória, Bőr-Leather 8 250 Ft 

F árkategória, Kristály berakásos 14 850 Ft 

 

XL méretű design súlyok 

A árkategória, Fa-Wood 2 650 Ft 

B árkategória, Plexi-Plexiglass 4 650 Ft 

C árkategória, Fém-Metal 5 150 Ft 

D árkategória, Akril-Acryl 7 550 Ft 

E árkategória, Bőr-Leather 8 950 Ft 

F árkategória, Kristály berakásos 18 450 Ft 

 
 


