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Tisztelt Partnerünk! 
Az alábbi változásokat, illetve fejlesztéseket hajtottunk végre a 2022.04.07-én kiadott 2022-03 CLP 
adatbázissal, illetve Konyhabútor elemjegyzékkel kapcsolatban. 

 

1. Bevezetésre került a Quadra nevezetű élbehelyezett fogantyús modern ajtófrontunk. A fogantyú 
300 mm és annál nagyobb széllességi méretnél 200 mm széles, míg 300 mm alatti frontszélességnél 60 
mm széles. Mivel a front még bevezetés alatt van, így a front ára tartalmazza a fogantyú árát is. (Lásd: 
Frontválaszték) 

 

 
2. Bevezetésre került a Provence nevezetű vintage ajtófrontunk. Ez a roppant dekoratív új fronthoz új 
keretes elemjegyzék is tartozik, mely jelenleg még kidolgozás alatt van. Várhatóan júliustól lesz 
elérhető. (Lásd: Frontválaszték) 

 

 
3. Új laminált frontválaszték került bevezetésre, miután beüzemelésre került az új HOMAG élzáró 
gépünk, mely amellett, hogy PUR ragasztókötéssel rendelkezik, közel nullfugás élzárása nagyban növeli 
a laminált forgácslapok élzárási minőségét. (Lásd: Frontszín választék: Standard Dekorok, Extra 
Dekorok, Prémium Dekorok) 

 
4. Az árkategóriákat újra definiáltuk: 

 - 1-es árkategória Standard Dekorok (Korpusszínek) 

 - 2-es árkategória Extra Dekorok 

 - 4-es árkategória Prémium Dekorok és Festett selyemfényű felületkezelés 

 - 5-ös árkategória TOP-lakk selyemfényű felületkezelés:  

Nagyban növeli a front felületi keménységét, mely növeli a kopásállóságot és ellenállóbb a sérülésekkel 
szemben.  
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- 6-os árkategória magasfényű, furnéros és handpainting felületkezelés.  

Ugyanakkor szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az árkategóriák besorolása frontokként eltérő. (Lásd: 
Frontválaszték) 
 

5. A magasabb minőségi érzet elérése érdekében a felhajtós elemek minden esetben HKS vasalattal, 
illetve 460 mm magasságú elemek 800 mm szélessége felett HK-top vasalattal vannak felszerelve. A 
HK-XS vasalt kikerült a gyártási programból. (Lásd: Felhajtós felsőelemek) 

 
6. 900 mm szélességtől a fiókba szinkronizáló kerül beépítésre. (Lásd: Alsószekrények) 

 
7. Az Extra felszereltségű oldalra nyíló konyhaelemek egyenes pánttalppal szereltek. (Lásd: 
Árkategóriák) 

 
8. A 00301055-ös törölköző tartós elem vasalata kiegészült tárcatartóval, mely kihúzószerkezetes, 
ezért fenékre szerelt. (Lásd: Alsószekrények/00301055) 

 

 
9. Mivel az elemek árai optimalizálásra kerültek és az árkategóriák új besorolásra kerület így nem 
hasonlíthatóak össze a korábbi árakkal.  

 
10. Azon elemek, melyeknek eladási számuk 2021-ben kettő darabszám alatt volt kivezetésre kerültek 
az elemjegyzékből. 

 
11. A tiponok használata nagyon elterjedt, így ezeknek a konyhabútoroknak a megtervezése is fokozott 
figyelmet igényel. A tipon 3mm-vel eltartja a frontot a korpusztól, így figyelni kell, hogy a mellette lévő 
ajtóval ez megoldott-e. Ezért bevezetésre került a 00605061 kódszámmal rendelkező befúrható 
távtartó – ajtónkként rendelhető. (Lásd: Tartozékok/ Kiegészítő felárak) 

 

 


