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Tisztelt Partnerünk! 

Az alábbi változásokat illetve fejlesztéseket hajtottunk végre a 2022-08 verziószámú CLP adatbázissal 

illetve Konyhabútor elemjegyzékkel kapcsolatban. 

 

1. A kínálatunkba bekerült a diszláb, a honlapunkon a Honig-Vintage konyhánál látható. 95 mm 

magas, célszerű a stílusa és a mérete miatt 100 mm lábnál használni. Frontsíkba kerül és mm-

ként változtatható a szélességi mérettel rendelkezik. A diszláb fel van szerelve az 50 mm-es 

lapra.  

Célszerű az elem jobb és baloldalára 50 mm széles pilásztert vagy oldallapot választani, hogy 

a blokkhatás érezhető legyen. – Lásd: Frontazonosok/Oldalak 

 
 

2. Bekerült az elemjegyzékbe az előkeretes Provence elemjegyzék. Ebben a kivitelben kizárólag 

csak Top-Lakk felületkezelést vállalunk, 720 mm magas felső elemekkel. A kiállításon 

bemutatott vitrines elem is bekerült a kiajánlásunkba. 

Az elemeken jelöljük a keret elhelyezkedését. A CLP látványtervező programban a keret 

hozzácsatolható jobbra, balra, valamint felhajtós elemek esetén az elem alá is csatolható. – 

Lásd: Provence elemjegyzék. 

 

 

3. A Cosentino Silestone és Dekton teljes magyarországi választéka rendelhető minden 

vastagságban és szélességen. A Munkapultválasztékban találhatók kódszámmal együtt, a CLP 

adatbázisban a tulajdonságokban található és vastagság szerint választható, illetve az ára és a 

munkapult megmunkálás kiviteli ára külön dokumentumban  a CLP adatbázis Tartozékai 

között. Itt a javasolt nettó fogyasztói árak euróban értendők és 20% árrést tartalmaznak. – 

Lásd: Választékok/Munkapultválaszték, Tartozékok/Munkapult megmunkálás. 

 

 

4. ARMAC MARTIN fogantyúk egy szortimentje és a hozzátartozó magyarországi színválaszték 

bekerült az kínálatunkba. Az elemjegyzékben a fogantyú árlistában található. A CLP adatbázis 
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esetén a tulajdonságokban kiválasztott fogantyú mellett árkategóriáként a megfelelő szín is 

kiválasztható. – Lásd: Tartozékok/Fogantyú árlista 

 

 

5. Az általános üveges szekrények mm-ben megadott méretben rendelhetők – Lásd: Általános 

elemjegyzék/Általános üveges szekrények 

 

 

6. A 00 5 00 000, a 00 5 00 100 és a 00 5 00 200 kódszámú nyitott kamraszekrények ára változott. 

A frontazonos kivitelűek esetén az ár tartalmazza a kétoldalú függőleges led bemarást és a led 

sínt egyaránt. – Lásd: Általános elemjegyzék/Nyitott alsószekrények 

 

 

7. A 00 6 07 012 kódszámú fogantyú megszűnt – Lásd: Tartozékok Fogantyú árlista 

 

 

8. Egyes elemek ára alacsonyabb lett: 

- 00 3 04 003 kódszámú műanyagkifordulótálcás sarokelem ára 

- 00 4 10 021 kódszámú König faosztós felsőszekrény ára 

- 00 4 12 021 kódszámú Coral faosztós felsőszekrény ára 

- 00 4 16 021 kódszámú Honig faosztós felsőszekrény ára  

- 00 6 07 041,  00 6 07 042, 00 6 07 043, 00 6 07 044 kódszámú fogantyúk ára 


