Árlista
Egyéb árnyékolók

Mozgatható szúnyogháló
Fix szúnyogháló
Ablakfólia
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Szúnyogháló, Gnat Mobil típus

[1 év teljes körű garanciával, általános esetben 25 (pliszé szúnyogháló esetében 30) munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és
szállítási költség nélküli bruttó árak]

Szürke üvegszálas hálóanyaggal, alumínium szerkezettel, alapáron fehér vagy sötétbarna színben, 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.
Önálló rolós szúnyogháló függőleges működtetéssel (ablakokhoz)
Alsó fix hálóakasztó profillal

18 100 Ft/m2

Széles vezetősínű típus (150 cm-es szélesség felett ajánlott)

21 100 Ft/m2

Önálló rolós szúnyogháló vízszintes működtetéssel (ajtókhoz)
Egyszárnyú és kétszárnyú típus

21 350 Ft/m2

Nyíló szúnyogháló
Nyíló ajtós típus 23x45 mm-es szinterezett alumíniumprofilból, keret nélkül

17 950 Ft/m2

Nyíló ajtós típus 12x27 mm-es szinterezett alumíniumprofilból, kerettel, rugós zsanérral, rugdosó profillal

17 900 Ft/m2

Boltíves alak felára

+9 950 Ft/m2

Nem derékszögű kivitel felára

4 700 Ft/m2

Rugós zsanér

1 950 Ft/db

Rugdosóprofik

3 700 Ft

Tolóajtós szúnyogháló
Tolóajtós típus
Tolóajtós típushoz pályahosszabbítás

23 800 Ft/m2
5 450 Ft/m

Pliszé szúnyogháló
Pliszé szúnyogháló vízszintes működtetéssel, egyszárnyas kivitelben

24 500 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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Szúnyogháló, Gnat Mobil típus (folytatás)

[1 év teljes körű garanciával, általános esetben 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási költség nélküli bruttó árak]
Felárak, kiegészítők
Alumínium keret szinterezése tetszőleges (RAL) színben (fehér vagy barna műanyag alkatrészek kivételével)

+15 %

Fékmechanika függőleges működtetésű önálló rolós szúnyoghálóhoz
Kutyaháló nyíló-, vagy tolóajtós szúnyoghálóhoz (fekete színű kutya- és macskabiztos hálóanyag, maximális szélesség szárnyanként
120 cm)
Középtakaró léc kétszárnyú nyíló szúnyoghálóhoz

6 350 Ft/m2

Alátétprofil, műanyag (20x30 mm vagy 22x53 mm)

1 950 Ft/m2

Beépítőkeret pliszé szúnyoghálóhoz

3 100 Ft

3 000 Ft/m
Akció! 0 Ft/m2

Szolgáltatás árak
Szerelés és szállítás
Az általunk gyártott szúnyogháló helyszínre szállítása és szerelése (a végső vállalási díj alapján)

+12 %

Karbantartási munkák
Hálócsere cégünk által készített nyíló- vagy tolóajtós szúnyoghálón

4 200 Ft/m2

Hálócsere cégünk által készített rolós szúnyoghálón

5 900 Ft/m2

Szúnyogháló telepítése esetén az ablak vízvetői vagy egyéb, a közvetlen felszerelést gátló elem miatt a keret kiemelésére (alátétprofil alkalmazására) lehet igény.
Telephelyi átvétel esetén – amennyiben a bemutatóteremben rendeli meg és az üzemben veszi át a szúnyoghálókat – a fenti árlistában szereplő árak érvényesek,
szerelési és szállítási díj nélkül. Ebben az esetben a kivitelezés valamivel gyorsabb.

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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Szúnyogháló, Gnat Fix típus

[1 év teljes körű garanciával, általános esetben 25 munkanapos teljesítési határidőre vonatkozó, szerelési és szállítási költség nélküli bruttó árak]
Szürke üvegszálas hálóanyaggal, alumínium vagy műanyag kerettel, alapáron fehér vagy sötétbarna színben. A fix szúnyoghálók maximális mérete: 120x150 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.
Fix keretes szúnyogháló
Műanyagkeretes 18x32 mm-es profilból

8 050 Ft/m2

Alumíniumkeretes 11x30 mm-es profilból (igény szerint kulcslyuk-lukasztással)

8 750 Ft/m2

Alumíniumkeretes 20x22 mm-es profilból

9 900 Ft/m2

Alumíniumkeretes 10x25 mm-es profilból

11 900 Ft/m2

Felárak, kiegészítők
Alumínium keret szinterezése tetszőleges (RAL) színben (kivéve a műanyag alkatrészeket)

+15 %

Kutyaháló (kutya- és macskabiztos hálóanyag, maximális szélesség 120 cm)

6 350 Ft/m2

Mágneses rögzítés 10x25 mm-es alumíniumkeretes típusnál

5 600 Ft

Nem derékszögű alakzat 20x22 mm-es alumíniumkeretes típusnál

1 800 Ft/m2

Boltíves alakzat 20x22 mm-es alumíniumkeretes típusnál

3 500 Ft/m2

Alátétprofil, műanyag (20x30 mm vagy 22x53 mm)

1 950 Ft/m2

Szolgáltatás árak
Szerelés és szállítás
Az általunk gyártott szúnyogháló helyszínre szállítása és szerelése (a végső vállalási díj alapján)

+12 %

Karbantartási munkák
Hálócsere cégünk által készített fix szúnyoghálón

4 200 Ft/m2

Szúnyogháló telepítése esetén az ablak vízvetői vagy egyéb, a közvetlen felszerelést gátló elem miatt a keret kiemelésére (alátétprofil alkalmazására) lehet igény.
Telephelyi átvétel esetén – amennyiben a bemutatóteremben rendeli meg és az üzemben veszi át a szúnyoghálókat – a fenti árlistában szereplő árak érvényesek,
szerelési és szállítási díj nélkül. Ebben az esetben a kivitelezés valamivel gyorsabb.
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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Ablakfólia, Llumar üvegfólia

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

UV-szűrős fény- és hővisszaverő reflexiós vagy MABISZ-tanúsítvánnyal rendelkező 100 mikron vastagságú biztonsági ablakfólia, víztiszta és színezett kivitelben.
Az üvegfólia az amerikai Llumar 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.
UV-szűrős reflexiós ablakfólia
Színezett, víztiszta

13 250 Ft/m2

UV-szűrős biztonsági fólia (100 mikron vastag)
Víztiszta

13 250 Ft/m2

Színezett

15 750 Ft/m2

Szolgáltatás árak
Szerelés és szállítás
Az általunk forgalmazott ablakfólia helyszínre szállítása és szerelése (a végső vállalási díj alapján)

+12 %

Karbantartási munkák
Ablakfólia eltávolítása

2 150 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.

