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Név:

INNOVA tömör BÜKKFA hossztoldott bútor 1134 Budapest Lehel u. 4/A  
Tel: 06 1/ 797-2730 , 06 70/770-7430

info@pfifferbutorszalon.hu  
www.pfifferbutorszalon.hu

A teljes szekrény minden része tömörfából készül!
Bútorainkat teljes kihúzású, csillapított csukódású-nyitódású,

 szerszám nélkül szerelhető BLUM szerelvényekkel szereljük (ajtó pántok, fiókcsúszók)!  

                     Választható színek: ( A ): korpusz: dió- front: natúr selyemfényű lakkos; ( B ): natúr selyemfényű lakkos -HT kivitelnél nincs felár; ( C ): minden része dió
Csomós tölgyfa, cseresznyefa, fekete diófa esetén a iNNOVA TÖLGYFA árlistán lévő felárakkal kell számolni!

Nappali összeállítás  ((i12-HT, i3-HT, i19-HT, i6-HT, i2-HT, i5-HT, i7-HT)) Polc led világítással Fali polc TV állvány egy fiókkal

HOSSZTOLDOTT (HT) korpuszos bruttó ár: ...minden része BÜKKFA (HT)...; ...minden része BÜKKFA (HT)...; 
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i-Sz - I-HT i2-HT

AKCIÓS ár: 55000                     
(  eredeti ár: 64500 ) i3-HT

AKCIÓS ár: 35000                     
(  eredeti ár: 41000 ) i4-HT

AKCIÓS ár: 82000                     
(  eredeti ár: 96000 )

KÓD / RAJZ:

Név:

i5-HT

AKCIÓS ár: 90500                     
(  eredeti ár: 106000 ) i6-HT

AKCIÓS ár: 107500                     
(  eredeti ár: 126000 ) i7-HT

AKCIÓS ár: 94500                     
(  eredeti ár: 111000 ) i8-HT

AKCIÓS ár: 76000                     
(  eredeti ár: 89000 ) i9-HT

AKCIÓS ár: 99000                      
(  eredeti ár: 116000 )

HOSSZTOLDOTT (HT) korpuszos bruttó ár:
(HT) anyagból:  front + oldal + nem látható részek 

(HT hiány esetén lehet SZT is); 
Rétegelt lemezből: hátfal + fiók fenék;   

...minden része BÜKKFA (HT)...; 
Rétegelt lemezből: fiók fenék + hátfal; ...minden része BÜKKFA (HT): ...minden része BÜKKFA (HT):

...minden része BÜKKFA (HT)...; 
Rétegelt lemezből: fiók fenék + hátfal; 

AKCIÓS ár: 647000                    (  eredeti ár: 780500 )

Komód két 2 fiókkal Tv állvány egy fiókkal
Üveges felső elem 2 ajtóval led 

világítással
Üveges felső fél elem 1 ajtóval led 

világítással
Komód 

Áraink az áfát tartalmazzák, frissítve: 2016.09.06.A termékváltoztatás jogát fenntartjuk! Bútorainkon a fejlesztések során változások lehetnek! 

HOSSZTOLDOTT (HT) korpuszos bruttó ár:
(HT) anyagból:  front + oldal + nem látható részek 

(HT hiány esetén lehet SZT is); 
Rétegelt lemezből: hátfal + fiók fenék;   

...minden része BÜKKFA (HT)...; 
Rétegelt lemezből: fiók fenék + hátfal; 

...minden része BÜKKFA (HT)...; 
Rétegelt lemezből: fiók fenék + hátfal; 

...minden része BÜKKFA (HT)...; 
Rétegelt lemezből: hátfal; 

...minden része BÜKKFA (HT)...; 
Rétegelt lemezből: hátfal; 

...minden része BÜKKFA (HT)...; 
Rétegelt lemezből: fiók fenék + hátfal; 

Készítette: M. Attila dát:14.01.06. 3 /  1 oldal  - 6. iNNOVA-1-bükk - D:\Adatok\## Szalon Lehel ##\2016 árlista\02\bútor árlista és rendelési alap 2016PB Nyomtatva: 2016.09.23 - 11:09
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KÓD / RAJZ:

Név:

INNOVA tömör BÜKKFA hossztoldott bútor 1134 Budapest Lehel u. 4/A  
Tel: 06 1/ 797-2730 , 06 70/770-7430

info@pfifferbutorszalon.hu  
www.pfifferbutorszalon.hu

A teljes szekrény minden része tömörfából készül!
Bútorainkat teljes kihúzású, csillapított csukódású-nyitódású,

 szerszám nélkül szerelhető BLUM szerelvényekkel szereljük (ajtó pántok, fiókcsúszók)!  

               Választható színek: ( A ): korpusz: dió- front: natúr selyemfényű lakkos; ( B ): natúr selyemfényű lakkos -HT kivitelnél nincs felár; ( C ): minden része dió
Csomós tölgyfa, cseresznyefa, fekete diófa esetén a iNNOVA TÖLGYFA árlistán lévő felárakkal kell számolni!

Széles komód Széles komód Széles komód Széles komód Széles komód 

...minden része BÜKKFA (HT)...; HOSSZTOLDOTT (HT) korpuszos bruttó ár: ...minden része BÜKKFA (HT)...; ...minden része BÜKKFA (HT)...; ...minden része BÜKKFA (HT)...; ...minden része BÜKKFA (HT)...; 

i10-HT

AKCIÓS ár: 104000                     
(  eredeti ár: 122000 ) i11-HT

AKCIÓS ár: 140500                     
(  eredeti ár: 165000 ) i12-HT

AKCIÓS ár: 184000                     
(  eredeti ár: 216000 ) i13-HT

AKCIÓS ár: 98000                     
(  eredeti ár: 115000 ) i14-HT

AKCIÓS ár: 141500                     
(  eredeti ár: 166000 )

KÓD / RAJZ:

Név:

i15-HT

AKCIÓS ár: 233000                     
(  eredeti ár: 274000 ) i16-HT

AKCIÓS ár: 149000                     
(  eredeti ár: 175000 ) i17-HT

AKCIÓS ár: 157500                     
(  eredeti ár: 185000 ) i18-HT

AKCIÓS ár: 155000                     
(  eredeti ár: 182000 ) i19-HT

AKCIÓS ár: 99000                      
(  eredeti ár: 116000 )

...minden része BÜKKFA (HT)...; 
Rétegelt lemezből: fiók fenék + hátfal; 

HOSSZTOLDOTT (HT) korpuszos bruttó ár:
(HT) anyagból:  front + oldal + nem látható részek 

(HT hiány esetén lehet SZT is); 
Rétegelt lemezből: hátfal + fiók fenék;   

...minden része BÜKKFA (HT)...; 
Rétegelt lemezből: hátfal; 

...minden része BÜKKFA (HT)...; 
Rétegelt lemezből: fiók fenék + hátfal; 

...minden része BÜKKFA (HT)...; 
Rétegelt lemezből: fiók fenék + hátfal; 

...minden része BÜKKFA (HT)...; 
Rétegelt lemezből: hátfal; 

Széles komód Széles komód Széles komód Magas komód 6 fiókkal Álló polcos fél elem

Áraink az áfát tartalmazzák, frissítve: 2016.09.06.A termékváltoztatás jogát fenntartjuk! Bútorainkon a fejlesztések során változások lehetnek! 

HOSSZTOLDOTT (HT) korpuszos bruttó ár:
(HT) anyagból:  front + oldal + nem látható részek 

(HT hiány esetén lehet SZT is); 
Rétegelt lemezből: hátfal + fiók fenék;   

...minden része BÜKKFA (HT)...; 
Rétegelt lemezből: fiók fenék + hátfal; 

...minden része BÜKKFA (HT)...; 
Rétegelt lemezből: fiók fenék + hátfal; 

...minden része BÜKKFA (HT)...; 
Rétegelt lemezből: fiók fenék + hátfal; 

...minden része BÜKKFA (HT)...; 
Rétegelt lemezből: fiók fenék + hátfal; 

...minden része BÜKKFA (HT)...; 
Rétegelt lemezből: hátfal; 
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