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Korpusz anyagok 

 
Az elemek késztéséhez 18 mm vastag laminált forgácslapot használunk. A 3 sz melléklet  a 

14. oldalon található. 

A hátfalanyag és a 2 mm vastag ABS élzáró minden alap kiajánlott laminált lap esetében a 

laminált anyag színével azonos. 

 

Vasalatok 
 

A konyhabútorok pántjai, és fiókcsúszói minden esetben BLUM termékek. 

A konyhabútoraink vasalat szerinti felszereltsége a CLIFF Konyhakategóriákban található. 

Meg különböztetünk Standard, Extra és Prémium konyhabútor kategóriát. 

A felső korpuszokat állítható akasztóval szállítjuk minden esetben fémhatású borítást kapnak 

a Camar akasztók. 

A polcokat polctartók tartják, üveg polcokat üvegpolctartók. 

A korpuszelemek minden esetben állítható műanyag lábakon állnak, a lábazati elemek alsó éle 

műanyag vízvetősínnel szerelt.  

A helyszíni szereléshez megfelelő mennyiségű csavart biztosítunk (fali műanyag tipli, 

hatlapfejű állványcsavar, 4 x 30 - as önmetsző csavar, stb.). 

Az üveges ajtók átlátszó üveggel szereltek.  

 

Elemméretek: Középmagas felsőszekrényekhez 
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Elemméretek: Magas felsőszekrényekhez 
 

 

 
 

 

A magassági méretek: 

 

Az alsó elemek magassága 720 mm, melyhez 100 mm, 150 mm és 170 mm -es láb rendelhető  

A felső elemek magassági méretei:720 mm, 920 mm, 500 mm,460 mm. A felhajtós elemek 

magassági mérete 260 mm , 360 mm., 460 mm. 

A 2010 mm-es állóelemet a 720 mm magas felső elemekhez ajánljuk. A 2210 mm magas 

állóelemek a 920 mm magas felsőelemekhez ajánljuk. 

 

 

Mélységi méretek: 

 

Az alsó elemek mélységi mérete 560 mm.  

A munkapult előállása a korpusztól 40 mm (a fronttól csupán 20 mm -t). Javasoljuk Ivonne 

tipúsú frontunk esetén a 22 mm visszaállást. 

A felső elemek 320 mm mélyek. 

Az álló elemek 560 mm mélyek. 
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Szélességi méretek. 

 

Kiajánlásunkban megadtuk a konkrét szélességi méreteket. Vannak mm-ként rendelhető 

elemek, melyeket zöld háttérrel jelöltük az elemjegyzékben. A nyitott mm-ként rendelhető 

elemek kék színű hátteret kapta. 

 

Sarokmegoldások. 

 

A felső sarok elemek 600-600 vagy  650*650 mm-es kialakítással kérhető,  a  sarokfordító 

40*40*713 illetve 90*90*713 mm-es Ezek árai szerepelnek a sarok elem árában és minden 

esetben mindkét fordítóléc tartozéka az elem árának. A korpusz minden esetben 

550+ajtószélességi méret. A helyigénye+50 illetve +100mm-rel értendő. 

Az Ivonne konyhabútor esetén, mivel a front síkban van a munkapult élével, a forditó léc 

mérete:72*72*713 mm. 

 

Tartozékok 

 

1., Üvegek: az alapár átlátszó üveg árát tartalmazza az üveges felsőszekrények ára. Az  

      üvegválaszték a 3.sz melléklet 17. oldalán található. Az üveg felárak a 4. sz mellékletben 

      találhatóak. 

2., Az 5. sz melléklet tartalmazza az üveges elemek faosztóinak felárát. 

3., Munkapult választék 3. sz melléklet  15.-16. oldalon található, illetve a munkapult  

     árjegyzéket a 6. számú melléklet tartalmazza. 

4., Fogantyú választéka  3. sz melléklet 11-12-13 oldalakon található, árjegyzéke a 9. számú 

     mellékletben található. A furatok árát nem tartalmazza a fogantyú ára. 

5., Kiegészitők és különböző felületkezelési felárak a 7. sz. mellékletben választhatóak 

6., Elektromos kiegészitők a 8. mellékletből választhatóak. 

 

Frontok és párkányok 
 

A 3. sz melléklet  1-6 oldalon található a Frontválaszték és felületkezelés szerinti 

árkategóriák, a választható felárak- ,illetve a választható párkányok-, és világitástakarók 

kódjai. A kiajánlott felár nélküli front színek, és felületek választéka a 3. sz melléklet   7-10 . 

oldalakon találhatóak. 

A frontazonosok között találhatóak a konyhabútorhoz választható : párkányok, álajtók, 

frontazonos oldalak, lábazatok. 

 

Az "Általános műszaki  leírás”-nak nem célja a minden részletre kiterjedő részletes 

dokumentáció elkészítése. Az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolásásra mindenkor 

szívesen állunk az Önök rendelkezésére. 

 

Pereszteg, 2019.10.17. 

 

 

        Stubenvoll András 

         Ügyvezető 


