Külső- és vakolható tokos redőnyök összehasonlítása

3/1. oldal

Műanyagredőnyök
Józsa Eco

Alumíniumredőnyök

Józsa Silento

Józsa DeLuxe

SuprAlu Ideal KT

SuprAlu Basic KT

Tok

Szinterezett acél

Szinterezett acél, opcionálisan
Szinterezett alumínium
alumínium

Szinterezett alumínium

Szinterezett acél,
opcionálisan alumínium

Tok színe

Fehér

Fehér

Fehér, opcionálisan egyedi

Fehér, sötétbarna
vagy antracit,
opcionálisan egyedi

Fehér

Tokhátlap

Opcionális

Opcionális

Opcionális

Tartalmazza

Opcionális

Vezetősín

45x60 mm-es, műanyag

22x53 mm-es, műanyag,
kefés

22x53 mm-es, műanyag,
kefés

22x53 mm-es,
alumínium, kefés

22x53 mm-es, műanyag,
kefés

Vezetősín színe

Fehér

Fehér

Fehér

Fehér, sötétbarna
vagy antracit,
opcionálisan egyedi

Fehér

Folytatás a következő oldalon

A tájékoztatás nem teljes körű. A fenti termékárak szerelés és szállítási költség nélküli árak, telephelyi átvételre vonatkoznak. Szállítási és szerelési igény esetén a
fenti árakhoz +12% költség, valamint bruttó 120 000 Ft alatti rendelés esetén vállalási díjainkhoz bruttó 12 000 Ft-os pótdíj járul. Telephelyi átvételes rendelésnél
bruttó 120 000 Ft alatti végösszeg esetén a fenti árakhoz bruttó 5 000 Ft gyártási alapdíj járul. Minden jog fenntartva, ideértve a dokumentum megváltoztatott
tartalommal történő többszörözését, terjesztését és nyilvánossághoz közvetítését.
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Műanyagredőnyök
Józsa Eco

Alumíniumredőny

Józsa Silento

Józsa DeLuxe

SuprAlu Ideal KT

SuprAlu Basic KT

Redőnyléc

Műanyag, légkamrás,
37 mm magas

Műanyag, légkamrás,
37 mm magas

Műanyag, légkamrás,
elcsúszásgátlós,
37 mm magas

Alumínium, poliuretán
habbal kitöltött,
elcsúszásgátlós,
39 vagy 45 mm magas

Alumínium, poliuretán
habbal kitöltött,
elcsúszásgátlós,
39 vagy 45 mm magas

Redőnyléc
színe

Fehér, krém, bézs, világos
szürke

Fehér, krém, bézs, világos
szürke

Fehér

19 színből választható

Fehér

Záróléc

Műanyag,
külső ütközős

Műanyag,
rejtett ütközős

Műanyag,
rejtett ütközős

Alumínium,
rejtett ütközős

Alumínium,
rejtett ütközős

Vakolható tokos
típus

Nem rendelhető

Rendelhető,
Silento VT típus

Rendelhető,
DeLuxe VT típus

Rendelhető,
Ideal VT típus

Rendelhető,
Basic VT típus

Redőnytokba
épített
szúnyogháló

Nem választható

Opcionális, maximum 150 cm
szélességig

Opcionális, maximum 150
cm szélességig

Opcionális, maximum
150 cm szélességig

Opcionális, maximum
150 cm szélességig

Folytatás a következő oldalon

A tájékoztatás nem teljes körű. A fenti termékárak szerelés és szállítási költség nélküli árak, telephelyi átvételre vonatkoznak. Szállítási és szerelési igény esetén a
fenti árakhoz +12% költség, valamint bruttó 120 000 Ft alatti rendelés esetén vállalási díjainkhoz bruttó 12 000 Ft-os pótdíj járul. Telephelyi átvételes rendelésnél
bruttó 120 000 Ft alatti végösszeg esetén a fenti árakhoz bruttó 5 000 Ft gyártási alapdíj járul. Minden jog fenntartva, ideértve a dokumentum megváltoztatott
tartalommal történő többszörözését, terjesztését és nyilvánossághoz közvetítését.
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Műanyagredőnyök
Józsa Eco
Motoros
mozgatás

Nem választható

Alumíniumredőny

Józsa Silento

Józsa DeLuxe

SuprAlu Ideal KT

SuprAlu Basic KT

Opcionális, alumíniumtokkal és
Opcionális
elcsúszásgátlós redőnylécekkel

Opcionális

Opcionális,
alumíniumtokkal

39 mm-es redőnyléccel
270 cm
(a feláras 45 mm-essel
300 cm)

Maximális
szélesség

170 cm

170 cm

170 cm

39 mm-es redőnyléccel
270 cm
(a feláras 45 mm-essel
300 cm)

Biztonsági funkció

Nem

Nem

Nem

Opcionális,
feltolásgátlóval

Opcionális,
feltolásgátlóval

Kitámasztó
(szúnyoghálóval
nem kivitelezhető)

Nem választható

Opcionális,
120 cm szélességig alumínium
vezetősín és elcsúszásgátlós
redőnylécek esetén

Opcionális,
120 cm-ig, alumínium
vezetősín esetén

Opcionális,
150 cm szélességig

Opcionális,
150 cm-ig, alumínium
vezetősínnel

Garancia

1 év

1 év

3 év

5 év

2 év

Bruttó ár

9 550 Ft/m2

9 900 Ft/m2

15 800 Ft/m2

22 900 Ft/m2

17 800 Ft/m2

A tájékoztatás nem teljes körű. A fenti termékárak szerelés és szállítási költség nélküli árak, telephelyi átvételre vonatkoznak. Szállítási és szerelési igény esetén a
fenti árakhoz +12% költség, valamint bruttó 120 000 Ft alatti rendelés esetén vállalási díjainkhoz bruttó 12 000 Ft-os pótdíj járul. Telephelyi átvételes rendelésnél
bruttó 120 000 Ft alatti végösszeg esetén a fenti árakhoz bruttó 5 000 Ft gyártási alapdíj járul. Minden jog fenntartva, ideértve a dokumentum megváltoztatott
tartalommal történő többszörözését, terjesztését és nyilvánossághoz közvetítését.

