
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!

Álló polcos elem Akasztós fél elem Akasztós szekrény elem Álló polcos fél elem Álló polcos elem

...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)...; 

i20-HT

AKCIÓS ár: 174500                     
(  eredeti ár: 205000 ) i21-HT

AKCIÓS ár: 125000                     
(  eredeti ár: 147000 ) i22-HT

AKCIÓS ár: 174500                     
(  eredeti ár: 205000 ) i23-HT

AKCIÓS ár: 116000                     
(  eredeti ár: 136000 ) i24-HT

AKCIÓS ár: 191500                     
(  eredeti ár: 225000 )

KÓD / RAJZ:

Név:

i25-HT

AKCIÓS ár: 128500                     
(  eredeti ár: 151000 ) i26-HT

AKCIÓS ár: 81000                     
(  eredeti ár: 95000 ) i27-HT

AKCIÓS ár: 123500                     
(  eredeti ár: 145000 ) i40-HT

AKCIÓS ár: 32500                     
(  eredeti ár: 38000 ) i41-HT

AKCIÓS ár: 71500                     
(  eredeti ár: 84000 )

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

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

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

Íróasztal (egy oldalas, 1 fiókkal) Végig polcos fél elem Végig polcos elem Éjjeliszekrény Dohányzó asztal

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: hátfal; 

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

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