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KATALÓGUS 2021



TISZTELT ÉRDEKLŐDŐ!

• A diszuvegplaza.hu beltéri ajtó díszüveg katalógusát azért állítottuk össze,
hogy Ön otthonából kényelmesen kiválaszthassa 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.

E-mail: info@diszuvegplaza.hu Diszuveglaza.hu +36-70/6250844
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Rendelési szám: BAF100

Díszüveg ár:18500.-Ft /db Díszüveg ár:22800-Ft /db

Rendelési szám: BAF101

Ólmozott mintás díszüvegpanel

Az alábbi üvegtípussal

rendelhető:

• Float üveg (átlátszó, 

víztiszta) 0.-Ft

• Homokfújt alap + 5800.-Ft.

• Csincsilla üveg  + 4500.-Ft.

Az árak 110 cm magas x63 cm széles
üvegméretig érvényesek! Nagyobb
méret esetén külön árajánlatot
készítünk.
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Rendelési szám: BAF102

Díszüveg ár:  21500.-Ft /db Díszüveg ár:  24900.-Ft /db

Rendelési szám: BAF104

Tiffany hatású díszüvegpanel 4

Az alábbi kiegészítők

rendelhetők hozzá:

• Homokfújt alap + 5800.-Ft.

• Belső színes keret (3 cm)     

+ 5200.-Ft-tól, további 

választék a 14.oldalon

• Külső színes keret (5 cm)     

+ 7950.-Ft.

Az árak 110 cm magas x63 cm széles

üvegméretig érvényesek! Nagyobb méret

esetén külön árajánlatot készítünk.
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Díszüveg ár:  28800.-Ft /db

Rendelési szám: BAF103

Tiffany hatású díszüvegpanel

Díszüveg ár:  24500.-Ft /db

Rendelési szám: BAF110
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Az alábbi kiegészítők

rendelhetők hozzá:

• Homokfújt alap + 5800.-Ft.

• Belső színes keret (3 cm)     

• + 5200.-Ft-tól, további 

választék a 14.oldalon

• Külső színes keret (5 cm)     

+ 7950.-Ft.

Az árak 110 cm magas x63 cm széles

üvegméretig érvényesek! Nagyobb méret

esetén külön árajánlatot készítünk.
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Rendelési szám: BAF108

Díszüveg ár:  23800.-Ft /db Díszüveg ár:  26800.-Ft /db

Rendelési szám: BAF111

Tiffany hatású díszüvegpanel 6

Az alábbi kiegészítők

rendelhetők hozzá:

• Homokfújt alap + 5800.-Ft.

• Belső színes keret (3 cm)     

+ 5200.-Ft-tól, további 

választék a 14.oldalon

• Külső színes keret (5 cm)     

+ 7950.-Ft.

Az árak 110 cm magas x63 cm széles

üvegméretig érvényesek! Nagyobb méret

esetén külön árajánlatot készítünk.
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Rendelési szám: BAF112

Díszüveg ár:  29800.-Ft /db Díszüveg ár: 34500.-Ft /db

Rendelési szám: BAF114

Tiffany hatású díszüvegpanel 7

Az alábbi kiegészítők

rendelhetők hozzá:

• Homokfújt alap + 5800.-Ft.

• Belső színes keret (3 cm)      

+ 5200.-Ft-tól, további 

választék a 14.oldalon     

• Külső színes keret (5 cm)     + 

7950.-Ft.

Az árak 110 cm magas x63 cm széles

üvegméretig érvényesek! Nagyobb méret

esetén külön árajánlatot készítünk.
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Díszüveg ár:  21500.-Ft /db
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Tiffany hatású díszüvegpanel – keskeny típusú ajtóba 8

Az alábbi kiegészítők

rendelhetők hozzá:

• Homokfújt alap + 4500.-Ft.

• Alsó/felső színes keret (3 

cm)     + 5200.-Ft.

• Teljesen körbe  színes keret 

(3 cm)     + 9600.-Ft.

Az árak 150 cm magas x 30 cm széles

üvegméretig érvényesek! Nagyobb méret

esetén külön árajánlatot készítünk.
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Díszüveg ár:  21800.-Ft /db
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Tiffany hatású díszüvegpanel – keskeny típusú ajtóba 9

Az alábbi kiegészítők

rendelhetők hozzá:

• Homokfújt alap + 6500.-Ft.

• Alsó/felső színes keret (3 

cm)     + 5200.-Ft.

• Teljesen körbe  színes keret 

(3 cm)     + 9600.-Ft.

• Kérhető osztott üvegezési 

ajtóba is!

Az árak 150 cm magas x 50 cm széles

üvegméretig érvényesek! Nagyobb méret

esetén külön árajánlatot készítünk.
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Rendelési szám: BAC1003

Díszüveg ár: 31800.-Ft /db Díszüveg ár: 34900.-Ft /db

Rendelési szám: BAC4402

Díszüveg csiszolt üveg mintával 10

Az alábbi kiegészítők

rendelhetők hozzá:

• Homokfújt alap + 5800.-Ft.

• Belső színes keret (3 cm)     

+5200.-Ft-tól, további 

választék a 14.oldalon

• Külső színes keret (5 cm)     + 

7950.-Ft.-tól

Az árak 110 cm magas x63 cm széles

üvegméretig érvényesek! Nagyobb méret

esetén külön árajánlatot készítünk.
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Rendelési szám: BAC440

Díszüveg ár: 49500.-Ft /db

Díszüveg csiszolt üveg mintával 11

Az alábbi kiegészítők

rendelhetők hozzá:

• Homokfújt alap + 5800.-Ft.

• Belső színes keret (3 cm)     

+ 5200.-Ft-tól, további 

választék a 14.oldalon.

• Külső színes keret (5 cm)     

+ 7950.-Ft.

Az árak 110 cm magas x63 cm széles

üvegméretig érvényesek! Nagyobb méret

esetén külön árajánlatot készítünk.
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Rendelési szám: BAC440N

• Díszüveg ár  átlátszó felület:  58600.-Ft / db

Díszüveg csiszolt üveg mintával – nagy üvegfelület  12

• Díszüveg ár művészeti fólia betéttel:  75 700.-Ft / db

Az árak 180 cm magas x 50 cm széles üvegméretig

érvényesek! Nagyobb méret esetén külön árajánlatot

készítünk!

• Díszüveg ár homokfújt betéttel:  67200.-Ft / db
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Rendelési szám: BAC4403N

• Díszüveg ár  átlátszó felület:  112300.-Ft / db

Díszüveg csiszolt üveg mintával – nagy üvegfelület  13

Az árak 180 cm magas x 50 cm széles üvegméretig

érvényesek! Nagyobb méret esetén külön árajánlatot

készítünk!

• Díszüveg ár homokfújt betéttel:  119600.-Ft / db
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Rendelési szám: BAC440N5

• Díszüveg ár homokfújt betéttel:  112600.-Ft / db

Díszüveg csiszolt üveg mintával – nagy üvegfelület 14

• Díszüveg ár művészeti fólia betéttel:  152000.-Ft / db

Az árak 180 cm magas x 70 cm széles üvegméretig

érvényesek! Nagyobb méret esetén külön árajánlatot

készítünk!
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Rendelési szám: MACH02

• Díszüveg ár áttetsző felülettel:  58200.-Ft / db

Díszüveg csiszolt üveg mintával – nagy üvegfelület  15

• Díszüveg ár homokfújt betéttel:  66800.-Ft / db

Az árak 180 cm magas x 50 cm széles üvegméretig

érvényesek! Nagyobb méret esetén külön árajánlatot

készítünk!
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Rendelési szám: MACH01

• Díszüveg ár áttetsző felülettel: 74800.-Ft / db

Díszüveg csiszolt üveg mintával – nagy üvegfelület  16

• Díszüveg ár homokfújt betéttel:  86800.-Ft / db

Az árak 180 cm magas x 80 cm széles üvegméretig

érvényesek! Nagyobb méret esetén külön árajánlatot

készítünk!



Diszuveglaza.hu

Színválaszték ( a színárnyalatok a valóságban eltérhetnek) : 

Választható ólomszál színek: 

Antik Ezüst Arany Pezsgő

Olajzöld Aranybarna Karamell Dohány Toffy Mokka Kék Pebble
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Púder Meggypiros



Diszuveglaza.hu
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VÁLASZTHATÓ BELSŐ KERETFAJTÁK 110 X 63 CM DÍSZÜVEGHEZ: 

Keret ár: +5200.-Ft Keret ár: +7800.-Ft Keret ár: +7200.-Ft Keret ár: + 9800-Ft



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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