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A katalógusba szereplő termékpaletta a gyártói visszajelzések alapján akár jelentősen változhat 
a jelenlegi alapanyagbeszerzési bizonytalanságok miatt. Amennyiben a gyártók a termékek 
Beruházó általi megrendeléskor gyártási, illetve beszállítási bizonytalanságokat jeleznek, akkor 
az adott termékekre vonatkozóan helyettesítő, kiváltó termékpalettát kínálunk fel.

The product range in the catalog may change significantly due to current raw material sourcing 
uncertainties based on manufacturer feedback. If the manufacturers indicate production or 
delivery uncertainties when ordering the products by the Investor, we may offer a replacement 
product range for the given products.



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES





A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja! 
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő 

összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól 
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok  

és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.  

The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.

The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature 
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue 

are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

ANYAGVÁLASZTÉK 
PRÉMIUM

PRODUCT RANGE FOR PREMIUM PACKAGE

ASSIER



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

Gyártó
Manufacturer

Család
Line

6 - BIGGGEORGE PROPERTY

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

ASSIER, MARBLE ART
CERSANIT, 
VITACER

29,7 x 60
CSEMPE, MATT
WALL TILES, MATT

1 Assier Grey Glossy (NT919-001-1) *2 Assier Grey Inserto Glossy (ND919-002) *

1

60 x 60 RET
PADLÓLAP, GRES, MATT
CERAMIC FLOOR TILES, MATT

1 Marble Art Grey (VIT0002) *

2



A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja! 
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő 

összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól 
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok  

és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.  

The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.

The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature 
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue 

are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

ANYAGVÁLASZTÉK 
PRÉMIUM

PRODUCT RANGE FOR PREMIUM PACKAGE

CARIBE



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

Gyártó
Manufacturer

Család
Line

8 - BIGGGEORGE PROPERTY

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

CARIBEPAUL

20 x 50
CSEMPE, FÉNYES
WALL TILES, GLOSSY

1 Caribe White (PCAR01) *2 Caribe Ice (PCAR02) *3 Caribe Grey (PCAR03) *4 Caribe Azure (PCAR04) *5 Caribe Blue (PCAR05) *6 Caribe Emerald (PCAR06) *7 Caribe Ivory (PCAR07) *8 Caribe Sun (PCAR08) *

20 x 50
DEKOR, FÉNYES

DECOR, GLOSSY

1 Flow White (PCAR11) *2 Flow Ice (PCAR12) *3 Flow Grey (PCAR13) *4 Flow Azure (PCAR14) *5 Flow Blue (PCAR15) *6 Flow Emerald (PCAR16) *7 Flow Sun (PCAR18) *

1

3

5

7

1

3

5

2
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2

4

6

7



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

Gyártó
Manufacturer

Család
Line

BIGGGEORGE PROPERTY- 9

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

20 x 50
DEKOR, FÉNYES

DECOR, GLOSSY

1 Inserto Paraiso Grey (PCAD03) (4 db/szett - 4 pcs/set) *2 Inserto Paraiso Azure (PCAD04) (4 db/szett - 4 pcs/set) *3 Inserto Paraiso Blue (PCAD05) (4 db/szett - 4 pcs/set) *4 Inserto Paraiso Emerald (PCAD06) (4 db/szett - 4 pcs/set) *5 Inserto Paraiso Sun (PCAD08) (4 db/szett - 4 pcs/set) *6 Inserto Flores White A+B (PCAD11) (4 db/szett - 4 pcs/set) *7 Inserto Flores Ice A+B (PCAD12) (4 db/szett - 4 pcs/set) *8 Inserto Flores Ivory A+B (PCAD17) (4 db/szett - 4 pcs/set) *

6

1

2

3

4

5

7 8

Ehhez a csempe családhoz a Paul Mood (21 oldal) padlólapokat ajánljuk.
We recommend Paul Mood floor tiles (on page 21) for this line of wall tiles.

CARIBEPAUL



A kép csak a burkolatra vonatkozó illusztráció, a benne megjelent műszaki tartalom nem a jelen projektben használatos kialakítás. 
The image is only an illustration of the finishes, the technical content shown in it is not the design used in the present project.

10 - BIGGGEORGE PROPERTY



A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja! 
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő 

összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól 
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok  

és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.  

The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.

The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature 
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue 

are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

ANYAGVÁLASZTÉK 
PRÉMIUM

PRODUCT RANGE FOR PREMIUM PACKAGE

EVOCA



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

Gyártó
Manufacturer

Család
Line

12 - BIGGGEORGE PROPERTY

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

EVOCASERENISSIMA

1

2

3

4

5

30 x 60 RET
PADLÓLAP, GRES, MATT
CERAMIC FLOOR TILES, MATT

1 Evoca Ambra (1064958) *2 Evoca Avorio (1064959) *3 Evoca Cenere (1064961) *4 Evoca Grafite (1064960) *5 Evoca Terra (1064962) *



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

Gyártó
Manufacturer

Család
Line

BIGGGEORGE PROPERTY- 13

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

60 x 60 RET
PADLÓLAP, GRES, MATT
CERAMIC FLOOR TILES, MATT

1 Evoca Ambra (1064943) *2 Evoca Avorio (1064944) *3 Evoca Cenere (1064946) *4 Evoca Grafite (1064945) *5 Evoca Terra (1064947) *

1

3

4

5

2

60 x 60 RET
PADLÓLAP, GRES, FÉNYES
CERAMIC FLOOR TILES, GLOSSY

1 Evoca Ambra (1064938) *2 Evoca Avorio (1064939) *3 Evoca Cenere (1064941) *4 Evoca Grafite (1064940) *5 Evoca Terra (1064942) *

EVOCASERENISSIMA

FÉNYES / MATT
GLOSSY / MATT 



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

Gyártó
Manufacturer

Család
Line

14 - BIGGGEORGE PROPERTY

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

1 2 3

4 5
60 x 60 RET

PADLÓLAP DEKOR, GRES, FÉNYES
CERAMIC FLOOR TILE DECOR, GLOSSY

1 Inserto Evoca Ambra (1065252) *2 Inserto Evoca Avorio (1065253) *3 Inserto Evoca Cenere (1065254) *4 Inserto Evoca Grafite (1065255) *5 Inserto Evoca Terra (1065256) *

EVOCASERENISSIMA



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

Gyártó
Manufacturer

Család
Line

BIGGGEORGE PROPERTY- 15

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

60 x 60 RET
PADLÓLAP DEKOR, GRES, MATT

CERAMIC FLOOR TILE DECOR, MATT

1 Inserto Rombo Ambra (1065250) *2 Inserto Rombo Cenere (1065251) *

1

2

EVOCASERENISSIMA



A kép csak a burkolatra vonatkozó illusztráció, a benne megjelent műszaki tartalom nem a jelen projektben használatos kialakítás. 
The image is only an illustration of the finishes, the technical content shown in it is not the design used in the present project.

16 - BIGGGEORGE PROPERTY



A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja! 
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő 

összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól 
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok  

és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.  

The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.

The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature 
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue 

are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

ANYAGVÁLASZTÉK 
PRÉMIUM

PRODUCT RANGE FOR PREMIUM PACKAGE

GLITCH



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

Gyártó
Manufacturer

Család
Line

18 - BIGGGEORGE PROPERTY

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

GLITCHPIEMME

30 x 60
PADLÓLAP, GRES, MATT
CERAMIC FLOOR TILES, MATT

1 Glitch Sand Nat (03275) *2 Glitch Salt Nat (03276) *3 Glitch Flint Nat (03278 ) *4 Glitch Graphite Nat (03279) *5 Glitch Clay Nat (03273) *6 Glitch Gravel Nat (03274) *7 Glitch Ash Nat (03277) *8 Glitch Carbon Nat (03281) *

1 6

2 7

3 8

4

5



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

Gyártó
Manufacturer

Család
Line

BIGGGEORGE PROPERTY- 19

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

60 x 60
PADLÓLAP, GRES, MATT
CERAMIC FLOOR TILES, MATT

1 Glitch Clay Nat (03282) *2 Glitch Sand Nat (03284) *3 Glitch Flint Nat (03287) *4 Glitch Graphite Nat (03288) *5 Glitch Carbon Nat (03289) *6 Glitch Gravel Nat (03283) *7 Glitch Salt Nat (03285) *8 Glitch Ash Nat (03286) *

GLITCHPIEMME

1

4

7

2

5

8

3

6



A kép csak a burkolatra vonatkozó illusztráció, a benne megjelent műszaki tartalom nem a jelen projektben használatos kialakítás. 
The image is only an illustration of the finishes, the technical content shown in it is not the design used in the present project.

20 - BIGGGEORGE PROPERTY



A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja! 
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő 

összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól 
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok  

és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.  

The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.

The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature 
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue 

are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

ANYAGVÁLASZTÉK 
PRÉMIUM

PRODUCT RANGE FOR PREMIUM PACKAGE

HERRA



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

Gyártó
Manufacturer

Család
Line

22 - BIGGGEORGE PROPERTY

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

HERRACERSANIT

59,8 x 59,8
PADLÓLAP, GRES, MATT
CERAMIC FLOOR TILES, MATT

3 Herra Grey Matt Rect  

(NT1098-008-1) *

29,7 x 60
CSEMPE, MATT
WALL TILES, MATT

1 Herra Grey Matt  

(NT1098-003-1) *

29,7 x 60
DEKOR, MATT
DECOR, MATT

2 Herra Grey Structure Matt 3D 

(NT1098-004-1) *

1 2

3



A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja! 
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő 

összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól 
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok  

és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.  

The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.

The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature 
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue 

are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

ANYAGVÁLASZTÉK 
PRÉMIUM

PRODUCT RANGE FOR PREMIUM PACKAGE

MOOD



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

Gyártó
Manufacturer

Család
Line

24 - BIGGGEORGE PROPERTY

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

MOODPAUL

31 x 31
PADLÓLAP, GRES, MATT
CERAMIC FLOOR TILES, MATT

1 Mood Nero 31 (PMOP24) *2 Mood Taupe 31 (PMOP25) *3 Mood Grigio 31 (PMOP26) *4 Mood Cielo 31 (PMOP27) *5 Mood Blu 31 (PMOP28) *6 Mood Giallo 31 (PMOP33) *7 Mood Beige 31 (PMOP35) *8 Mood Fumo 31 (PMOP36) *9 Mood Bianco 31 (PMOP37) *10 Mood Smeraldo 31 (PMOP39) *

1

4

7

10

2

5

8

3

6

9



A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja! 
Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő 

összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól 
függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok  

és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.  

The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.

The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature 
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue 

are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

ANYAGVÁLASZTÉK 
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TRAVERTINI DUE



HIDEGBURKOLATOK
HARD FINISHES

Gyártó
Manufacturer

Család
Line

26 - BIGGGEORGE PROPERTY

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

TRAVERTINI DUESERENISSIMA

30 x 60 RET
PADLÓLAP GRES, FÉNYES
CERAMIC FLOOR TILES, GLOSSY

1 Bianco (1074392) *2 Beige (1074391) *3 Greige (1074393) *

60 x 60
PADLÓLAP GRES, FÉNYES
CERAMIC FLOOR TILES, GLOSSY

1 Bianco (1074387) *2 Beige (1073745) *3 Greige (1074388) *

30 x 60 RET
PADLÓLAP GRES, MATT
CERAMIC FLOOR TILES, MATT

1 Bianco (1074395) *2 Beige (1074394) *3 Greige (1074396) *
60 x 60

PADLÓLAP GRES, MATT
CERAMIC FLOOR TILES, MATT

1 Bianco (1074389) *2 Beige (1073744) *3 Greige (1074390) *
1

2

3

2

1

3



MELEGBURKOLATOK
SOFT FINISHES





ANYAGVÁLASZTÉK 
PRÉMIUM

PRODUCT RANGE FOR PREMIUM PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja! 

Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő 
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól 

függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok  
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.  

The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.

The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature 
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue 

are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

EGGER



Család
Line

30 - BIGGGEORGE PROPERTY

MELEGBURKOLATOK
SOFT FINISHES

Gyártó
Manufacturer

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

1292 x 327 x 8 mm
LAMINÁLT PARKETTA
LAMINATED PARQUET

1 Cream Hamilton Oak 2V R10 

(362698) *2 Dark Hamilton Oak 2V R10 

(362247) *3 Hamilton Oak 2V R10  

(362216) *

EGGER

1 32

4 5

KINGSIZE / LARGE 8/32

1292 x 246 x 8 mm
LAMINÁLT PARKETTA
LAMINATED PARQUET

4 White Waltham Oak 4V  

(363251) *5 Anthracite Sherman Oak 4V  

(363374) *



Család
Line

BIGGGEORGE PROPERTY- 31

MELEGBURKOLATOK
SOFT FINISHES

Gyártó
Manufacturer

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

CLASSIC, KINGSIZE 8/32EGGER

1 2 2

1292 x 327 x 8 mm
LAMINÁLT PARKETTA  
NEDVESSÉGÁLLÓ
MOISTURE RESIST  
LAMINATED PARQUET

1 Light Santino Stone 4V + 1V  

(362278) *2 Dark Santino Stone 4V + 1V  

(362421) *3 Whitewood 4V + 1V  

(362360) *
1 2 1292 x 193 x 8 mm

LAMINÁLT PARKETTA  
NEDVESSÉGÁLLÓ
MOISTURE RESIST  
LAMINATED PARQUET

1 Dark Dunnington Oak 4V  

(366139) *2 Light Grey Soria Oak 4V  

(366313) *



A kép csak a burkolatra vonatkozó illusztráció, a benne megjelent műszaki tartalom nem a jelen projektben használatos kialakítás. 
The image is only an illustration of the finishes, the technical content shown in it is not the design used in the present project.
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ANYAGVÁLASZTÉK 
PRÉMIUM

PRODUCT RANGE FOR PREMIUM PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja! 

Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő 
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól 

függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok  
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.  

The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.

The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature 
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue 

are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

BEFAG



Család
Line
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MELEGBURKOLATOK
SOFT FINISHES

Gyártó
Manufacturer

A szalagparketta szegőléce 6 cm magas, festhető, fehér.

The skirting board of the wood parquet is 6 cm high, 
white and can be painted.

Szalagparketta, csak a műszaki leírásban felsorolt szintek lakásaiba kerül elhelyezésre. 
Ettől eltérő szinteken lévő lakások esetében - műszaki okokból - csak laminált parketta burkolat választható. 

Wood parquet will be installed only in the apartments of the floors listed in the technical description.
For apartments on different levels - for technical reasons - only laminate parquet flooring can be selected.

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk 

are not part of the basic product range

BEFAG VISION, MOMENT

2200 X 192 X 14 MM
SZALAG PARKETTA
WOOD PARQUET

MILANO

Loc-2 Tölgy Rustic, strukturált, készolajozott *Loc-2 Oak Rustic, structured, ready-oiled *

2200 X 192 X 14 MM
SZALAG PARKETTA
WOOD PARQUET

TÖLGY NATUR

Loc-1 Tölgy, selyemfényű, lakkos *Loc-1 Oak, silky, lacquered *

2200 X 192 X 14 MM
SZALAG PARKETTA
WOOD PARQUET

LONDON

Loc-3 Tölgy Rustic, szürke-pácolt,  
strukturált, matt-lakkos *Loc-3 Oak Rustic, grey pickled,  
structured, matt lacquered *



Család
Line
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MELEGBURKOLATOK
SOFT FINISHES

Gyártó
Manufacturer

A szalagparketta szegőléce 6 cm magas, festhető, fehér.

The skirting board of the wood parquet is 6 cm high, 
white and can be painted.

Szalagparketta, csak a műszaki leírásban felsorolt szintek lakásaiba kerül elhelyezésre. 
Ettől eltérő szinteken lévő lakások esetében - műszaki okokból - csak laminált parketta burkolat választható. 

Wood parquet will be installed only in the apartments of the floors listed in the technical description.
For apartments on different levels - for technical reasons - only laminate parquet flooring can be selected.

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk 

are not part of the basic product range

2200 X 192 X 14 MM
SZALAG PARKETTA
WOOD PARQUET

TÖLGY FÜSTÖLT

Loc-3 Füstölt Tölgy Rustic, selyemfényű, lakkos *Loc-3 Smoked Oak Rustic, silky lacquered *

2200 X 192 X 14 MM
SZALAG PARKETTA
WOOD PARQUET

KŐRIS NATUR

Loc-1 Kőris, selyemfényű, lakkos *Loc-1 Ash, silky, lacquered *

BEFAG VISION, MOMENT

2200 X 192 X 14 MM
SZALAG PARKETTA
WOOD PARQUET

HELSINKI

Loc-1 Tölgy Nordic+ Finnish-White (Finn-fehér),  
matt-lakkos *Loc-1 Oak Nordic+ Finnish-white,  
matt lacquered *



A kép csak a burkolatra vonatkozó illusztráció, a benne megjelent műszaki tartalom nem a jelen projektben használatos kialakítás. 
The image is only an illustration of the finishes, the technical content shown in it is not the design used in the present project.
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FÜRDŐSZOBA
BATHROOM





ANYAGVÁLASZTÉK 
PRÉMIUM

PRODUCT RANGE FOR PREMIUM PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja! 

Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő 
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól 

függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok  
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.  

The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.

The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature 
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue 

are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

GEBERIT
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Line
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FÜRDŐSZOBA
BATHROOM

Gyártó
Manufacturer

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

SMYLE, SELNOVA, ICONGEBERIT

GEBERIT SMYLE SQUARE 
RIMFREE 500.208.01.1  
35 x 33 x 54 cm
Mélyöblítésű fali WC
Deep-flush wall-mounted toilet

GEBERIT SELNOVA 
RIMFREE 501.545.01.1  
36 x 33 x 53 cm
Mélyöblítésű fali WC
Deep-flush wall-mounted toilet

GEBERIT ICON 
RIMFREE 201950000  
35 x 33 x 54 cm
Mélyöblítésű fali WC
Deep-flush wall-mounted toilet

GEBERIT SMYLE SQUARE 
500.236.01.1  
WC-ülőke lecsapódásgátlóval
Toilet seat, self-closing

GEBERIT SELNOVA 
500.333.01.1   
WC-ülőke lecsapódásgátlóval
Toilet seat, self-closing

GEBERIT ICON SQUARE
571910000   
WC-ülőke lecsapódásgátlóval
Toilet seat, self-closing

GEBERIT ICON SQUARE 
500.837.01.1   
WC-ülőke lecsapódásgátlóval, 
gyorskioldós zsanérral
Toilet seat, self-closing  
and quick-release hinge
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FÜRDŐSZOBA
BATHROOM

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

Gyártó
Manufacturer

Család
Line

GEBERIT SELNOVA SQUARE 
500.271.01.1 
35 x 34,7 x 53 cm
Fali bidé
Wall-mounted bidet

GEBERIT SELNOVA 
500.264.01.1  
35 x 34,7 x 53 cm
Fali bidé
Wall-mounted bidet

GEBERIT SMYLE 
500.216.01.1  
35 x 33,5 x 54 cm
Fali bidé
Wall-mounted bidet

GEBERIT SMYLE SQUARE 
500.209.01.1  
35 x 26 x 54 cm
Fali bidé
Wall-mounted bidet

GEBERIT ICON SQUARE 
231910000  
35 x 26 x 54 cm
Fali bidé
Wall-mounted bidet

GROHE EUROSMART 
COSMOPLITAN
32839000 
Bidé csaptelep
Bidet faucet

GROHE LINEARE
33848001  
Bidé csaptelep
Bidet faucet

GROHE ESSENCE
32935001  
Bidé csaptelep
Bidet faucet

GROHE EUROCUBE
23138000  
Bidé csaptelep
Bidet faucet

SELNOVA, SMYLE, EUROSMART,  
LINEARE, ESSENCE, EUROCUBE

GEBERIT
GROHE
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FÜRDŐSZOBA
BATHROOM

Gyártó
Manufacturer

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

GEBERIT DELTA 10
115.108.00.1  
Nyomólap, rozsdamentes acél
Flush plate stainless steel

GEBERIT DELTA 30
115.137.11.1  
Nyomólap fehér
Flush plate white

GEBERIT DELTA 30
115.137.21.1  
Nyomólap króm
Flush plate chrome

GEBERIT DELTA 30
115.137.46.1  
Nyomólap matt króm
Flush plate matt chrome

DELTAGEBERIT
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FÜRDŐSZOBA
BATHROOM

Gyártó
Manufacturer

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

GEBERIT

GEBERIT SMYLE SQUARE 
500.229.01.1  
60 x 16,5 x 48 cm
Mosdó
Bathroom sink

GEBERIT SMYLE 
500.228.01.1  
60 x 16,5 x 48 cm
Mosdó
Bathroom sink

GEBERIT SMYLE SQUARE
500.352.00.1  
58,4 x 61,7 x 47 cm
Fali alsó szekrény 
500.229.01.1 mosdóhoz
2 fiókos, magasfényű,
fehér színben
Wall-mounted under-sink 
cabinet with 2 drawers for 
500.229.01.1 bathroom sink, 
high-shine white

Felszerelés nélkül, dobozban kerül átadásra
Delivered in box without assembling

GEBERIT SELNOVA 
500.178.01.1  
46,4 x 55,7 x 40,6 cm
Fali alsó szekrény 
500.290.01.1 mosdóhoz
1 ajtós, magasfényű,
fehér színben
Wall-mounted under-sink
cabinet with 1 door for 500.290.01.1 
bathroom sink, high-shine white

SMYLE, 
SQUARE, SELNOVA

GEBERIT SELNOVA 
SQUARE 500.290.01.1 

55 x 44 cm
Mosdó

Bathroom sink
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FÜRDŐSZOBA
BATHROOM

Gyártó
Manufacturer

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

GEBERIT ICON 
124060000  
60 x 15,5 x 48,5 cm
Mosdó
Bathroom sink

GEBERIT ICON
840360000  
59,5 x 62 x 47,7 cm
alsó szekrény 
124060000 mosdóhoz
2 fiókos, magasfényű fehér 
színben, szifonkivágás középen
Wall-mounted under-sink 
cabinet with 2 drawers for 
124060000 bathroom sink, 
high-gloss white, siphon cutout 
in the middle

1. GEBERIT ICON
841360000  
matt, fehér színben
matt white

2. GEBERIT ICON
840362000  
magasfényű, lakkozott platina
high-gloss lacquered platinum

3. GEBERIT ICON
841361000  
matt, lakkozott láva
matt lacquered lava

4. GEBERIT ICON
841362000  
melaminos, faszerkezet, 
természetes tölgy
melamine wood structure 
natural oak

Felszerelés nélkül, dobozban kerül átadásra
Delivered in box without assembling

ICONGEBERIT

1. 2. 3. 4.
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FÜRDŐSZOBA
BATHROOM

Gyártó
Manufacturer

FEATURES OF GEBERITE FURNITURE
• Everlasting warranty: equipped with Blum hinges

• Drawers and cabinet doors are with self-retracting function

• Drawers and cabinet doors are with damping mechanism

• P3 material quality, three-layer fiberboard furniture developed for wet rooms

• Melamine coated (matt or glossy) lacquer, recognizable by the running around edges

• Lacquer surfaces are available in all price segments

• Furniture edges are watertight for increased moisture resistance and durability

GEBERIT BÚTOROK JELLEMZŐ
• Örökgaranciális: Blum zsanérokkal szerelve

• Önbehúzó funkcióval szerelt fiók és szekrényajtó

• Csillapítómechanizmussal ellátott szekrényajtó és fiók

• P3 anyagminőségű háromrétegű farostlemez bútor, amely nedves légterű helyiségekre lett kifejlesztve

• Melaminbevonatos (matt vagy fényes) lakkréteg, amely az éleken való körbefuttatásról ismerhető fel

• Lakkfelületek minden ár szegmensben elérhetők

• Bútorélek víztömör záródásúak a fokozott páraállóság és időtállóság érdekében

GEBERIT



A kép csak a burkolatra vonatkozó illusztráció, a benne megjelent műszaki tartalom nem a jelen projektben használatos kialakítás. 
The image is only an illustration of the finishes, the technical content shown in it is not the design used in the present project.
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ANYAGVÁLASZTÉK 
PRÉMIUM

PRODUCT RANGE FOR PREMIUM PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja! 

Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő 
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól 

függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok  
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.  

The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.

The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature 
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue 

are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

GROHE
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FÜRDŐSZOBA
BATHROOM

Gyártó
Manufacturer

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

GROHE EUROCUBE
2312700E  
Mosdó csaptelep
kézmosóhoz S
Bathroom sink faucet for
bathroom hand-wash sink S

GROHE EUROCUBE
23445000  
Mosdó csaptelep M
Bathroom sink faucet M

GROHE EUROCUBE
23140000  
Kádtöltő csaptelep falsíkon kívüli
Bathtub faucet exposed

GROHE EUROCUBE
23145000  
Zuhany csaptelep falsíkon kívüli
Shower faucet exposed

CUBE, EUROCUBEGROHE

GROHE 
EUPHORIA CUBE

27936000  
Zuhanyszett zuhanyzóhoz

Shower set for shower

GROHE 
EUPHORIA CUBE
27703000  
Zuhanyszett kádhoz
Shower set for bathtub
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FÜRDŐSZOBA
BATHROOM

Gyártó
Manufacturer

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

GROHE 
EUROSMART 
COSMOPOLITAN
24045000  
Zuhany csaptelep, 
2 funkciós látható rész
Shower faucet, 
2-functioned visible part

GROHE 
EUROSMART 
COSMOPOLITAN
24044000  
Zuhany csaptelep, 
1 funkciós látható rész
Shower faucet, 
1-functioned visible part

GROHE LINEARE
24064001  
Zuhany csaptelep, 
2 funkciós látható rész
Shower faucet, 
2-functioned visible part

GROHE LINEARE
24063001  
Zuhany csaptelep, 
1 funkciós látható rész
Shower faucet, 
1-functioned visible part

GROHE EUROCUBE
24062000  
Zuhany csaptelep, 
2 funkciós látható rész
Shower faucet, 
2-functioned visible part

GROHE EUROCUBE
24061000  
Zuhany csaptelep, 
1 funkciós látható rész
Shower faucet, 
1-functioned visible part

GROHE ESSENCE
24058001  
Zuhany csaptelep, 
2 funkciós látható rész
Shower faucet, 
2-functioned visible part

GROHE ESSENCE
24057001  
Zuhany csaptelep, 
1 funkciós látható rész
Shower faucet, 
1-functioned visible part

EUROSMART, 
LINEARE, ESSENCEGROHE

GROHE SMARTCONTROL
29124000  

Termosztátos zuhany csaptelep, 
2 funkciós látható rész

Shower faucet with thermostat, 
2-functioned visible part

Amennyiben az alaprajzi egyeztetés során megrendelésre került 
a csaptelephez tartozó GROHE RAPIDO SMARTBOX (35600000), 

az a gépészeti alapszereléskor beépítésre került.

If during the layout consultation the GROHE RAPIDO SMARTBOX 
(35600000) as part of the faucet was ordered,

it is installed during the first mechanical installation on site.
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FÜRDŐSZOBA
BATHROOM

Gyártó
Manufacturer

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

GROHE CUBE
27704000  
Zuhanygégecső csatlakozó
Shower hose connection

GROHE TEMPESTA 210
26412000  
Felsőfix zuhanyfej zuhanykarral
Top Fixed shower head with shower arm

GROHE CUBE
26073000  

Felsőfix zuhanyfej 
zuhanykarral

Top Fixed shower head 
with shower arm

GROHE RAINSHOWER
27057000  
Zuhanygégecső csatlakozó
Shower hose connection

TEMPESTA, CUBEGROHE

Amennyiben az alaprajzi egyeztetés során megrendelésre került
a csaptelephez tartozó GROHE RAPIDO SMARTBOX (35600000),

az a gépészeti alapszereléskor beépítésre került.
If during the layout consultation the GROHE RAPIDO SMARTBOX

(35600000) as part of the faucet was ordered,
it is installed during the first mechanical installation on site.
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FÜRDŐSZOBA
BATHROOM

Gyártó
Manufacturer

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

TEMPESTA, 
SMARTCONTROLGROHE

GROHE TEMPESTA 
COSMOPOLITAN 210
27922001  
Termosztátos zuhanyrendszer
Showersystem with thermostat

GROHE 
SMARTCONTROL
26508000  
Termosztátos zuhanyrendszer
Showersystem with thermostat



A kép csak a burkolatra vonatkozó illusztráció, a benne megjelent műszaki tartalom nem a jelen projektben használatos kialakítás. 
The image is only an illustration of the finishes, the technical content shown in it is not the design used in the present project.

52 - BIGGGEORGE PROPERTY



ANYAGVÁLASZTÉK 
PRÉMIUM

PRODUCT RANGE FOR PREMIUM PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja! 

Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő 
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól 

függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok  
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.  

The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.

The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature 
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue 

are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

RADAWAY, M-ACRYL
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Gyártó
Manufacturer

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

M-ACRYL ECO 
12382  

170 x 70 cm
Kád lábbal, akril

Bathtub with legs, acryl

M-ACRYL 
 KÁDPARAVÁN 

20302  
75 x 143 cm

Kádparaván átlátszó üveggel
Bathtub screen, 

with transparent glass

M-ACRYL FRESH 
12121  
170 x 70 cm
Kád lábbal, akril
Bathtub with legs, acryl

ECO, FRESHM-ACRYL

Felszerelés nélkül, dobozban kerül átadásra
Delivered in box without assembling
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FÜRDŐSZOBA
BATHROOM

Gyártó
Manufacturer

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

RADAWAY PREMIUM PLUS C 1900 
30453-01-01  
90 x 90 x 190 cm
Zuhanykabin szögletes, tolóajtóval,
átlátszó üveggel, fényes króm kerettel
Shower enclosure square with sliding doors,  
transparent glass, bright chrome frame

RADAWAY PAROS C
MBC9090-03-1  

90 x 90 x 13 cm
Zuhanytálca műmárvány,

szögletes, levehető előlappal 
és oldallappal, szifonnal 

és beépített lábakkal
Artificial marble shower tray, 

square, with removable front and 
side panel, siphon and built-in legs

RADAWAY NES KDD II
10031090-01-01L
+ 10031090-01-01R  
90 x 90 x 200 cm
Zuhanykabin szögletes, 
nyíló ajtókkal, átlátszó üveggel
Shower enclosure sqare, 
with opening doors and 
transparent glass 

RADAWAY EVO DW 
335090-01-01  

90 x 200 cm
Tolóajtó 3 részes, 
átlátszó üveggel, 

fényes króm kerettel
Sliding door 3 parts 

with transparent glass, 
bright chrome frame 

PREMIUM PLUS, 
EVO, NES RADAWAY



Család
Line

56 - BIGGGEORGE PROPERTY

FÜRDŐSZOBA
BATHROOM

Gyártó
Manufacturer

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

RADAWAY PAROS A
MBA9090-03-1
+18571  
90 x 90 x 13 cm
Zuhanytálca műmárvány, íves, 
levehető előlappal és oldallappal, szifonnal 
és beépített lábakkal
Artificial marble shower tray, curved, 
with removable front and side panel, 
siphon and built-in legs

RADAWAY NES PDD II
10030090-01-01L

+ 10030090-01-01R  
90 x 90 x 200 cm

Zuhanykabin íves, 
nyíló ajtókkal, átlátszó üveggel

Curved shower enclosure, 
with opening doors and 

transparent glass 

RADAWAY PREMIUM PLUS A 1900 
30403-01-01N  
90 x 90 x 190 cm
Zuhanykabin íves, tolóajtóval, átlátszó üveggel, 
fényes króm kerettel
Shower enclosure curved with sliding doors, 
transparent glass, bright chrome frame

PREMIUM PLUS, 
NES, PAROSRADAWAY



BELSŐ AJTÓK ÉS KILINCSEK
INTERNAL DOORS & HANDLES





ANYAGVÁLASZTÉK 
PRÉMIUM

PRODUCT RANGE FOR PREMIUM PACKAGE
A katalógusban található termékkínálat valamint árjegyzék tájékoztató jellegű. A beruházó a változtatás jogát fenntartja! 

Gyártói termékpaletták változásának függvényében a kínálat eltérhet a katalógusban szereplő termékektől. A katalógusban szereplő 
összes szín hozzávetőleges megjelenítésként kezelendő, tájékoztató jellegűek. A színek a monitor minőségétől és színhőmérséklet beállításoktól 

függően változhatnak, illetve a nyomdai színek eltérhetnek a valóságtól. Az információkat szerzői jog védi, a felhasznált adatok  
és képek a gyártóktól kapott írásos engedélyekkel kerültek felhasználásra. A látványképek illusztrációk.  

The product range and price list in this catalog are for information only. The investor reserves the right to make changes!
Depending on changes in the manufacturer’s product range, the product variety may differ from the products in the catalog.

The colors of the materials in this catalog are for information purposes only. Colors may vary depending on monitor quality and color temperature 
settings and print colors may differ from reality. The information is protected by copyright, the data and images used in this catalogue 

are subject to written permission from the manufacturers. The visual images are illustrations only.

JELDWEN
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BELSŐ AJTÓK ÉS KILINCSEK
INTERNAL DOORS & HANDLES

Gyártó
Manufacturer

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

FURATOLT FAFORGÁCSLAP-BETÉTES 
CPL FÓLIÁZOTT AJTÓ

PERFORATED WOOD CHIPBOARD INSERT, CPL FOILED DOOR

JELDWEN

TÖLGY VILÁGOS CPL 
LIGHT OAK CPL

GRAU WEISS CPL ORCA CPL 

CONCRETE ANTRAZIT CPL STEINEICHE CPL 
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BELSŐ AJTÓK ÉS KILINCSEK
INTERNAL DOORS & HANDLES

Gyártó
Manufacturer

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

INOX 2 
CPL 

INOX 4 
CPL 

FURATOLT FAFORGÁCSLAP-BETÉTES
INOX CPL FÓLIÁZOTT AJTÓ

PERFORATED WOOD CHIPBOARD INSIDE INOX CPL FOILED DOOR

SANDEICHE 
CPL 

UNI WEISS 
CPL 

RAUCHEICHE 
CPL 

CONCRETE 
CPL 

EICHE BARRIQUE 
CPL 

JELDWEN

AZ INOX (2 VAGY 
4 FÉMCSÍK) DÍSZÍTÉS 
CSAK CPL AJTÓNÁL 
KÉRHETŐ

INOX (2 OR 4 METAL STRIPS) 
DECORATION IS ONLY 
AVAILABLE FOR CPL DOORS

INOX CPL AJTÓ AZ ALÁBBI 5 SZÍNBEN KÉRHETŐ
INOX CPL DOOR IS AVAILABLE IN THE FOLLOWING 5 COLORS
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BELSŐ AJTÓK ÉS KILINCSEK
INTERNAL DOORS & HANDLES

Gyártó
Manufacturer

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

MOTIV17/00 
WEISS JW10 

MART DÍSZÍTÉSSEL 
- CSAK FESTETT 
FEHÉR SZÍNBEN 
KÉRHETŐ

ENGRAVED DECORATION 
- ONLY AVAILABLE IN 
PAINTED WHITE

FURATOLT FAFORGÁCSLAP-BETÉTES
MART FESTETT FEHÉR AJTÓ

PERFORATED WOOD CHIPBOARD INSERT
ENGRAVED, PAINTED WHITE DOOR

JELDWEN
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BELSŐ AJTÓK ÉS KILINCSEK
INTERNAL DOORS & HANDLES

Gyártó
Manufacturer

 A csillaggal jelölt termékek nem részei az alapkínálatnak
Products marked with an asterisk are not part of the basic product range

GINO ROZ BB THEMA PRO ROZ

JELDWEN

CUBIC INOX BB 

THEMA BLACK BB 

CUBO BLACK BB 



A kép csak a burkolatra vonatkozó illusztráció, a benne megjelent műszaki tartalom nem a jelen projektben használatos kialakítás. 
The image is only an illustration of the finishes, the technical content shown in it is not the design used in the present project.
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