
CREA díszüveg 
Konyhaszekrény ajtó díszüveg katalógus 2021



Tisztelt Érdeklődő!

• A diszuvegplaza.hu konyhaszekrény díszüveg katalógusát azért állítottuk össze, hogy
Ön otthonából kényelmesen kiválaszthassa és megrendelhesse legújabb Crea
díszüvegét.

• A katalógusban a legtöbbet rendelt üvegmintákat találja meg árakkal megjelölve.

• Természetesen minden üveget az Ön igényeire és az Ön által megadott 
méretben készítjük el. 

• Aktuális információkkal kapcsolatban, illetve megrendelés esetén keresse fel megújult 
honlapunkat, ahol minden kérdésére választ talál.

• Ha kérdése van  kollégánk továbbra is készséggel áll rendelkezésre telefonon vagy e-
mailben. 

Országos házhozszállítás!

www.diszuvegplaza.hu * Tel.: +36-70/6250844  * e-mail: info@diszuvegplaza.hu
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http://www.diszuvegplaza.hu/
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B  = 24500.-Ft/db B  = 21000.-Ft/db B =  28500.-Ft/db
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B  = 18900.-Ft/db
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KBF104 KBF105

B  = 19700.-Ft/db

KBF102

B  = 15800.-Ft/db B  = 21500.-Ft/db

KBF106

B  = 24900.-Ft/db
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KBB1001KBB605
KBB4402

B  = 14200.-Ft/db B  = 34200.-Ft/dbB  = 28900.-Ft/db B  = 32900.-Ft/db

Csak 65 cm magas méret felett rendelhető



Színválaszték ( a színárnyalatok a valóságban eltérhetnek) : 

Választható ólomszál színek: 

Natúr Ezüst Antik Ezüst Arany Pezsgő

Olajzöld Aranybarna Karamell Dohány Toffy Mokka Kék Pebble
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Minden díszüveg a megrendelő által megadott méretben készülnek el!

Az alapár tartalmazza az átlátszó 4 mm vastag  üveget,a minta kidolgozását művészeti-fólia vagy 

csiszolt üveg alapanyagból, a minta egyoldalas ólmozását.   

Kérhető + kiegészítők: 

Homokfújt alap : 
63 cm  üvegmagasságig + 1990.-Ft
64 cm üvegmagasságtól +  2990.-Ft

Belső színes keret : 
63 cm  üvegmagasságig + 4450.-Ft
64 cm üvegmagasságtól + 5650.-Ft

Külső színes keret : 
63 cm  üvegmagasságig + 5600.-Ft
64 cm üvegmagasságtól + 6670.-Ft

A katalógusban feltüntetett árak visszavonásig érvényesek!
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Alapüveg: 4 mm vastag átlátszó float üvegfelületen a motívum a kiválasztott színnel elkészítve és a kontúrok ólmozva 
vannak.

Minden üvegfelület a Regalead Ltd. profi üvegdíszítési rendszerével van elkészítve. A technika hasonló, mint az eredeti
ólomüvegezésnél, csak itt nem üvegdarabokat vágunk össze, hanem különböző Tiffany effektes művészeti-fóliákból
készítjük el a mintát és kontúrozzuk le öntapadós ólomszállal az üveg felületén.
A fóliák élettartama kültéren 25 év, beltéren korlátlan. Profi anyag, mely nagyobb mennyiségű víz vagy erősebb UV
hatására sem válik le az üveg felületéről, nem penészesedik, és UV-szűrős. A fóliákra 10 év garanciát vállalunk.
A fóliagyártó cég a világpiacon több mint 25 éve van jelen. Cégünk 2007 óta foglalkozik a fóliák forgalmazásával és
felhasználásával. Több itthoni referenciamunka bizonyítja a rendszer tartósságát, szépségét.

Az íves üvegről, vagy alakos üvegről sablont kell készíteni a gyártáshoz. Ez készülhet erősebb kartonból, papírból, fából. 
Segítségére lehet a bútor vagy ajtó gyártója. Ha kérdése van ezzel kapcsolatosan, jelezze és segítünk Önnek. 

Országosan vállalunk házhoz szállítást. 
Mivel törékeny termékekről van szó, nagyon gondos csomagolás előzi meg az értékbiztosított szállítást.

Lehetőség van egyedi mintás díszüveg gyártására is, ez ügyben keressen minket elérhetőségeinken!
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Megrendelhető Online: 
https://www.diszuvegplaza.hu/megrendelo

Megrendelhető Telefonon: 

+36-70/6250844

https://www.diszuvegplaza.hu/megrendelo


További információ:

https://www.diszuvegplaza.hu

Megrendelő: 

https://www.diszuvegplaza.hu/megrendelo

Hívjon minket: +36-70/6250844

Írjon nekünk: info@diszuvegplaza.hu

Bemutató terem: 9100 Tét, Szent István u. 4
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