
fehér krém bézs szürke fa barna koloniál mogyoró kongó

Bemutatótermeink:

1117 Budapest, Fehérvári út 78.

1135. Budapest, Béke u. 29.

06-70/324-1661   és   06-70/617-1184

Felső gurtni kivezetés
Alumínium palást (39mm): fehér, krémfehér, bézs, sötétbézs, elefántcsont, barna, sötétbarna, 

szürke, ezüst, antracit

9 317 Ft

8 482 Ft

Vakolható 

szúnyoghálóval (20°-os)

Legkisebb számított méret: 1 m²

A redőnybe épített szúnyoghálók rögzítése fix alsó akasztóval történik.

Barna, kongó, koloniál színű palástra garanciát nem vállalunk!

Külső tokos (45°-os)
Külső tokos 

szúnyoghálóval (45°-os)
Vakolható (20°-os)

Alumínium vezetősín (22x53)

Alumínium kombi vezetősín (40x53)

Alumínium distanz vezetősín (40x53)

Vakolható redőnynél extrudált szerelőfedél

9 317 Ft

3 666 Ft

1 416 Ft

169 Ft

6 824 Ft

Alumínium palást (39mm): bordó, zöld, világosszürke, bazaltszürke, quartz-szürke, acélkék

Alumínium tok (hajlított, hátul nyitott)

40-es fémtengely

Ár (Ft/m²)Változtatási lehetőségek, opciók

Alumínium záróléc (gumírozott)

424 Ft

1 174 Ft

339 Ft

424 Ft

2 166 Ft

3 824 Ft

9 535 Ft

13 383 Ft

14 605 Ft

Ár (Ft/m²)

835 Ft

3 158 Ft

Külső tokos műanyag redőny (45°-os tokvéggel)

Vakolható külső tokos műanyag redőny (20°-os tokvéggel)

Külső tokos műanyag redőny szúnyoghálóval (45°-os tokvéggel)

Vakolható külső tokos műanyag redőny szúnyoghálóval (20°-os tokvéggel)

Alumínium palást (39mm): sárga, fekete, fenyőzöld, piros, betonszürke (3 hét gyártási idő!)

Alumínium palást (39mm): aranytölgy, dió, mahagóni, világosfa, sötétfa, wenge, winchester

Salamander fehér műanyag palást (37mm) és vezetősín

Hőszigetelt műanyag palást (39mm)

Palást arriterezése és fémtengely féderrel szerelve

Külső tokos műanyag redőnyrendszerek

Áraink a 27%-os áfa-t nem tartalmazzák!

www.milanonyilaszaro.hu

info@milanonyilaszaro.hu

Nyitvatartás:

Hétfő-Kedd-Szerda 8:00-17:00

Csütörtök 10:00-19:00

Péntek 8:00-15:00

Szombat 10:00-14:00

Árlistánk 2021. június 10-től visszavonásig érvényes. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Külső tokos műanyag redőnyrendszerek

Lindab tok, alumínium tokvég, műanyag tengely, műanyag palást (37mm), műanyag záróléc, műanyag 

vezetősín(22x53mm vagy 40x53mm, gumibetéttel vagy textilkefével).

7 998 Ft

Palást 

színek:
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krémfehér bézs sötétbézs elefántcsont barna sötétbarna szürke ezüst antracit

Alap szín Ral szín

Fóliás 

alapszín, 

fóliás palást

20 764 Ft 22 840 Ft 27 673 Ft

22 300 Ft 24 530 Ft 26 136 Ft

27 673 Ft 30 440 Ft 36 905 Ft

29 209 Ft 32 295 Ft 34 594 Ft

Bemutatótermeink:

1117 Budapest, Fehérvári út 78.

1135. Budapest, Béke u. 29.

06-70/324-1661   és   06-70/617-1184

327 Ft

Tengelyközösítő (két redőny egyoldali kezelése) 40Ø

1 452 Ft

Alumínium kombi vezetősín (40x53)

Külső tokos alumínium redőnyrendszerek

Vakolható külső tokos alumínium redőny szúnyoghálóval (20°-os tokvéggel)

Külső tokos alumínium redőny szúnyoghálóval (45°-os tokvéggel)

-1 500 Ft

Áraink a 27%-os áfa-t nem tartalmazzák!

www.milanonyilaszaro.hu

info@milanonyilaszaro.hu

Nyitvatartás:

Hétfő-Kedd-Szerda 8:00-17:00

Csütörtök 10:00-19:00

Péntek 8:00-15:00

Szombat 10:00-14:00

Árlistánk 2021. június 10-től visszavonásig érvényes. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

1 621 Ft

169 Ft

Külső tokos alumínium redőnyrendszerek

Hátul zárt kétrészes alumínium tok, alumínium tokvég, alumínium vezetősín, alumínium záróléc fehér (RAL9016) vagy 

barna (RAL8019) színben. Alumínium palást (39mm), horganyzott fémtengely (40Ø).

Palást 

színek:

1 936 Ft

1 621 Ft

Vakolható (20°-os)

Alumínium distanz vezetősín (40x53)

Faerezett színű palást: aranytölgy, dió, mahagóni, világosfa, sötétfa, wenge, winchester

Alumínium palást (39mm): bordó, zöld, világosszürke, bazaltszürke, quartz-szürke, acélkék

Alumínium palást (39mm): sárga, fekete, fenyőzöld, piros, betonszürke (3 hét gyártási idő!)

Felső gurtni kivezetés

Tengelyközösítő (két redőny egyoldali kezelése) 50Ø, 60Ø

50/60Ø fémtengely

Vakolható 

szúnyoghálóval (20°-os)

A redőnybe épített szúnyoghálók rögzítése fix alsó akasztóval történik.

Fóliák alapszínei: aranytölgy, dió, mahagóni, mocsári tölgy, sötét tölgy, oregon, antracit.
Legkisebb számított méret: 1,2 m²

Osztott redőny esetén a gyártás "H" vezetősínnel történik!

Külső tokos (45°-os)
Külső tokos 

szúnyoghálóval (45°-os)

Ár (Ft/m²)

Műanyag palást (37mm)

Salamander fehér műanyag palást (37mm)

Műanyag hőszigetlelt palást

40mm-es erősített léc

Külső tokos alumínium redőny (45°-os vagy 20°-os tokvéggel)

1 295 Ft

Vakolható külső tokos alumínium redőny (20°-os tokvéggel)

2 747 Ft

-2 500 Ft

-2 000 Ft

1 936 Ft

Változtatási lehetőségek, opciók

2 747 Ft
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