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Tisztelt Partnerünk! 

Az alábbi változásokat illetve fejlesztéseket hajtottunk végre a 2021.12.01-én kiadott CLP adatbázissal 

illetve Konyhabútor elemjegyzékkel kapcsolatban. 

 

1. Kiegészítettük a munkapult választékunkat, így most újból 17 db szín közül lehet választani. (lásd: 

munkalap választék).  

 

2. König front furnérozott kivitelét két külön árkategóriába csoportosítottuk (lásd: Frontválaszték) 

 

3. Az oldalra nyíló alacsony felsőszekrények, azaz a 00404117, 00404221, 00404224, 00404225, 

00404226 elemek árait egy árkorrekció során 30%-al csökkentettük és külön csoportba „Ajtós alacsony 

Felsőszekrények” helyeztük. (lásd: Ajtós alacsony Felsőszekrények) 

 

4. A belső fiókos 00501059, 00505037, 00506059 kódszámú elemek árait korrigáltuk. (lásd: 

Középmagas kamraszekrények, Magas kamraszekrények, Magas kamraszekrények – 2) 

 

5. A kétajtós 00505060, 00501068, 00506068 kódszámú kamraszekrények árait 20%-al csökkentettük. 

(lásd: Extra és Prémium elemjegyzék/Középmagas kamraszekrények, Magas kamraszekrények, Magas 

kamraszekrények – 2) 

 

6. Egyes tartozékok árait, is mint a 00605088 (A4-es színminta), 00605078 (Carmel ajtó színminta), 

00608020 (Festett szellőzőrács), korrigáltuk. (lásd: Tartozékok/Kiegészítő felárak) 

 

7. A 00301066-os egy fiókos elem magassági méretét 284 helyett 288 mm-re változtattuk. (lásd: 

Alsószekrények) 

 

8. Bevezetésre kerültek 2170 mm magas kamraszekrények „Magas kamraszekrények – 2” név alatt 

005060xx kódokkal. (lásd: Magas felsőszekrények – 2) 

 

9. Bevezetésre kerültek 920 mm magas hárompolcos felsőszekrények: 00402100, 

00402101 és 00402104 kódszámmal. (lásd: Magas felsőszekrények) 
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10. Sarokfordító most már külön is rendelhető nem csak elem tartozékként: 00604005 (40*40mm 

plusz hordozóval), 00604006 (90*90 plusz hordozóval). (lásd: Frontazonosok/Takarások) 

 

11. A President elemjegyzékben bevezetésre került három új kamraszekrény 70505013, 7505018 és 

75501025 kódszámmal. A 7505013 kódszámú elem vízszintes és függőleges profillal is rendelhető 

külön kódszámmal. (lásd: President elemjegyzék) 

 

12. Az elektromos kiegészítők közé bekerült a lábazat elé helyezhető LEdsín 00608085-ös kódszámmal. 

(lásd: tartozékok/elektromos kiegészítők) 

 

13. A Standard elemjegyzék fiókos elemeinek árai 7%-al emelkedtek. (lásd: Standard elemjegyzék) 

 

14. Az Extra teljes elemjegyzék és a Standard elemjegyzék egyéb elemeinek árai 4%-al emelkedtek. 

(lásd: Standard és Extra elemjegyzék) 

 

15. A fogantyúk árai 10%-al emelkedtek (lásd: Tartozékok/Fogantyú árlista) 

 

16. A munkapult és munkapultpanelek árai 9%-al emelkedtek (lásd: Tartozékok/Munkapult 

megmunkálás, Frontazonosok/Munkapult elemek) 

 

17. Az elektromos kiegészítők árai 16%-al emelkedtek. (lásd: Tartozékok/elektromos kiegészítő 

felárak) 

 

18. A 00303016 és a 00303017-es elemek (hulladékgyűjtős mosogatós alsószekrények) árai 6%-al 

emelkedtek. 

 

19. A térbeforduló elemek szélességi mérete mm-pontosan választhatók. (lásd: Térbefordulós 

alsószekrények) 

 

20. Bevezetésre került egy új kétfiókos térbeforduló elem 00307040-es kódszámmal. (lásd: 

Térbefordulós alsószekrények) 

 

21. A fiókos főzőlaptartós elemek szélességi méretei mm-ként változtathatók. (lásd: Főzőlaptartós 

alsószekrények) 
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22. Bevezetésre került a felső egyenes sarokszekrény. (lásd: középmagas és magas felsőszekrények) 

 

23. Polcos és hűtőtartós kamraszekrények elemek árait korrigáltuk. 

 

24. Bevezetésre került egy nyitott kamraszekrény 0050000, 0050100 és 0050200 kódszámmal. (lásd: 

nyitott alsószekrények) 

 

25. Az egyedi frontszín felár nettó fogyasztói díját 84.000 Ft-ra emeltük. (lásd: Tartozékok/Kiegészítő 

felárak) 


