1.

Bene és Bene
Árnyékolástechnikai Kft.

Viszonteladói redőny árlista 2019.09.01-től visszavonásig
Minimum egység 1,3 m2

Műanyag redőnyök
Új típusú műanyag redőny
Bruttó ár/m2
Alumínium tokvég, lindab tok, acél tengely, alumínium Sima:
kezdőléc rejtett ütközővel, fém csapágy, műanyag
lamella, kefézett műanyag lefutó. A lamellát csavarral
rögzítjük a tengelyre, így a nyitott tok miatt a redőny Kombi:
fényt enged be a palást felső részénél.

13.970 Ft
20.830 Ft

Zárt hátuljú műanyag redőny
Bruttó ár/m2
Sima:
Alumínium tokvég, kétrészes gyári alumínium tok,
acél tengely, alumínium kezdőléc rejtett ütközővel, fém
csapágy, műanyag lamella, kefézett műanyag lefutó.
Kombi:

17.780 Ft
24.890 Ft

Vakolható műanyag redőny
Bruttó ár/m2
Alumínium tokvég, lindab tok, acél tengely, alumínium
Sima:
kezdőléc rejtett ütközővel, extrudált alumínium
vakolóél és szerelőfedél, fém csapágy, műanyag lamella,
kefézett műanyag lefutó.
Kombi:
Rendelhető szélesített tokvéggel, a jobb vakolhatóság
érdekében, + 500 Ft/db

17.780 Ft
25.400 Ft

FONTOS INFORMÁCIÓ!!!
Műanyag lamellás redőnyeink kizárólag fehér színben készülnek, illetve rajtunk kívülálló okok
miatt esztétikai garanciát semmilyen körülmények között nem vállalunk(a műanyag lamellák
gyártása több gépen és több szerszámmal történik, nem garantálható, hogy ugyanaz a minőség
több szállítás után is. Színük fehér, a lamellák kellőképp fedettek, működésük megfelelő, ám
időről időre előfordulhat, hogy a lamellák súlyuk alatt a sínben bebuknak, leengedve hullámosság
tapasztalható, erről a vásárlót ajánlott a megrendelés előtt tájékoztatni). Ajánlott maximális
szélesség 120 cm, ajánlott maximális magasság 150 cm.
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Bene és Bene
Árnyékolástechnikai Kft.

Alumínium redőnyök
Alumínium redőny
Bruttó ár/m2
Alumínium tokvég, kétrészes gyári alumínium tok, Sima:
acél tengely, alumínium kezdőléc rejtett ütközővel, fém
csapágy, 39 mm-es alumínium lamella, kefézett
alumínium lefutó.
Kombi:

Alapszín: FEHÉR

27.940 Ft
36.830 Ft

Vakolható alumínium
redőny
Bruttó ár/m2
Alumínium tokvég, lindab tok, acél tengely, alumínium Sima:
kezdőléc rejtett ütközővel, extrudált alumínium
vakolóél és szerelőfedél, fém csapágy, 39 mm-es
alumínium lamella, kefézett alumínium lefutó.
Kombi:

Rendelhető szélesített tokvéggel, a jobb
vakolhatóság érdekében, + 500 Ft/db

30.480 Ft
39.370 Ft

Faerezetes alumínium
redőny
Bruttó ár/m2
Alumínium tokvég, kétrészes gyári színazonos festett
Sima:
alumínium tok, acél tengely, renolit fóliás alumínium
kezdőléc rejtett ütközővel, fém csapágy, 39 mm-es
alumínium lamella, renolit fóliás kefézett alumínium
Kombi:
lefutó.
DIÓ, ARANYTÖLGY és MAHAGÓNI színben!

31.750 Ft
41.910 Ft

A fenti árak listaárak! Állandó akciók, folyamatos
kedvezmények! Keressen minket! Termékeink természetesen a
felsoroltakon kívűl rengeteg variációban készülhetnek. Eltérő
elképzeléseknél kérjen ajánlatot!
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Bene és Bene
Árnyékolástechnikai Kft.

Tekeredési táblázatok, palást színek
Külsőtokos redőnyrendszer, 40-es tengely esetében
Tokméret
137 mm
137 mm
165 mm
165 mm
180 mm
180 mm
205 mm
205 mm

Palást anyaga
alumínium 39-es
műanyag
alumínium 39-es
műanyag
alumínium 39-es
műanyag
alumínium 39-es
műanyag

Gurtnis működés

Motoros működés

SIMA
160 cm
165 cm
250 cm
276 cm
306 cm
315 cm
394 cm
405 cm

SIMA
150 cm
XX
242 cm
XX
310 cm
XX
402 cm
XX

KOMBI
XX
XX
185 cm
205 cm
224 cm
245 cm
250 cm
XX

KOMBI
XX
XX
185 cm
XX
224 cm
XX
250 cm
XX

Külsőtokos redőnyrendszer, 60-as tengely esetében
Tokméret
137 mm
165 mm
180 mm
205 mm

Palást anyaga

Gurtnis működés

Motoros működés

SIMA

SIMA
126 cm
163 cm
214 cm
294 cm

KOMBI

alumínium 39-es
alumínium 39-es
alumínium 39-es
alumínium 39-es

KOMBI
XX
156 cm
200 cm
250 cm

Külsőtokos redőnyrendszer, 60-as tengely esetében
Tokméret
137 mm
165 mm
180 mm
205 mm

Palást anyaga

Gurtnis működés

Motoros működés

SIMA

SIMA
XX
120 cm
190 cm
260 cm

KOMBI

alumínium 52-es
alumínium 52-es
alumínium 52-es
alumínium 52-es

KOMBI
XX
XX
XX
XX

Felsőtokos redőnyrendszer, 40-es tengely esetében
Tokméret
195 mm
195 mm
240 mm
240 mm

Palást anyaga
alumínium 39-es
műanyag
alumínium 39-es
műanyag

Gurtnis működés

Motoros működés

SIMA

SIMA
270 cm
270 cm
420 cm
452 cm

KOMBI

KOMBI
240 cm
240 cm
260 cm
260 cm

A műanyag lamella ajánlott maximum szélessége 120 cm, maximum magassága pedig 180 cm. A műanyag
palást leengedett állapotában behullámosodás előfordulhat. Ez csak esztétikai hiba, működését nem
befolyásolja, garancia nem vonatkozik rá!
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Tekeredési táblázatok, palást színek
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Metszet rajzok, garancia

GARANCIA
Redőnyeink minőségi
tanusítvánnyal rendelkeznek,
melyet kérésre a számla mellé
kiállítunk. Garancia a műanyag
lamellás redőnyök működésére
12 hónap, az alumínium
redőnyökre 24 hónap. Renolit
fólia tartósságára 5 év gyártói
garancia vonatkozik. Gurtnira,
zsinórra garancia nem
érvényesíthető. Viszonteladói
értékesítés során garanciális
kiszállás kizárólag külön
megegyezés alapján történhet. A
meghibásodott terméket
telephelyen, lehetőség szerint
soron kívül javítjuk, ha a termék
visszaszállítása nem lehetséges,
úgy a szükséges alkatrészt
biztosítjuk.

6.
Renolit színek

Bene és Bene
Árnyékolástechnikai Kft.
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Bene és Bene
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Tartozékok
A redőnyök ára az alábbi tartozékokat tartalmazza:
Gurtnis redőny: gurtni bevezető(kefés), gurtnis automata, 6 db tükörgomb
Zsinóros redőny: zsinór bevezető+rugó(fémgörgős), zsinóros automata, 6 db tükörgomb
Kombi redőny: A szúnyoghálóban fogógomb, lehúzózsínór. A fixakasztóhoz a legjobban illeszkedő lábfix

Kérjük a tartozékok meglétét átvételkor, illetve a termékek helyszínre
szállításakor, valamint szerelés előtt ellenőrizni! Az ebből fakadó
kellemetlenségekért utólagos felelősséget nem vállalunk! Igyekszünk
mindent pontosan összekészíteni az adott rendeléshez, de közös
érdekünk átvételkor átnézni minden tartozék meglétét.

Megrendelés

Megrendelést kizárólag írott formában fogadunk el. Ez lehet e-mail, vagy
személyesen saját kezűleg kitöltött megrendelő lap. Telefonon, vagy személyesen
diktálós megrendelésre nincs lehetőség! A megrendelésről visszaigazolást küldünk,
illetve elkészültekor készre jelentjük. A késztermékek gyártási ideje általában a
visszaigazolástól számított 10-25 munkanap.

Az árlista visszavonásig érvényes
Budapest 2019.09.01.

