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Árak:
Fizetési mód: rendeléskor 100% előleg átutalással
Garancia: Neudoerfler irodabútorokra egyműszakos felhasználás esetén - 5 év  (8 óra - 220 munkanap / év)

Hag irodaszékekre egyműszakos felhasználás esetén - 10 év  (8 óra - 220 munkanap / év)
A természetes elhasználódásból eredő felületi- és szövetkopásokra, ill. a nem rendeltetésszerű használatból adódó hibákra nem vonatkozik a garancia.
Szekrények esetében a garancia nem vonatkozik az utólagos áthelyezés utáni be nem szintezés következtében kialakult sérülésekre.

Gyártási idő: Megrendeléstől (minden technikai és kereskedelmi kérdés tisztázásától) számított 4-6 hét. 
Kiszállítás: 350.000,- Ft nettó kiszállítási érték felett Budapesten a házhozszállítás és szerelés térítésmentes.

350.000,- Ft nettó érték alatti kiszállítás esetén Budapesten 14.500,- Ft + ÁFA.
Áruátvételre a budapesti bemutatótermünknél található raktárunkban is van lehetőség, ami díjmentes.
A szállítás/áruátvétel minden esetben hétköznap munkaidőben történik.

Csomagolás:

Megrendelésnél kérjük a pontos számlázási adatokat (adószámmal együtt, amennyiben cég vásárol) megadni, valamint a pontos szállítási adatokat!

A megrendelést követő módosítás vagy lemondás esetén a már felmerült gyártási költségek a megrendelőt terhelik.
Reméljük ajánlatunk elnyeri tetszésüket, bármilyen további kérdés esetén örömmel állok rendelkezésére. Várjuk megrendelését.

Egységáraink ÁFA nélkül értendők. Ajánlat érvényessége: 2019. december 31. illetve 1 Euro = 335 HUF MNB árfolyamig.

A Neudoerfler bútorok általában készre szereltek, vagy készre szerelésre előkészítettek, minimális csomagolással, vagy anélkül, speciális bútorszállító 
kamionokban érkeznek, szem előtt tartva a környezettudatosságot. A HAG szék minimális szerelést igényel, kartondobozba csomagolva.
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Sorszám Megnevezés / Szín / Cikkszám Fotó db E.ár (Ft) Össz.(Ft)
1./ Neudoerfler Flux elektromos asztal, 160 x 80 cm (FLUX168E) 1 184 830 184 830

Szögletes láb, állítható magasságú 65-130 cm között

> önhordó rendszerű váz keresztmerevítő nélkül
> max. teherbírás: 700 N/láb
> max. sebesség: 38 mm/s
> Linak PIEZO Anti-Collision technológiával
> kezelőpanel: jobb, vagy bal oldalon ( (E-AA)
> 1 db kerek kábelkivezetés: jobb, vagy bal oldalon

> 25 mm vastag ABS élzárású munkalap
> kábelcsatorna

Munkalap: neudoerfler dekor
Lábazat: fehér, ezüst, vagy fekete porszórt
Kábelkiv.: fehér, fekete, vagy szürke

Feláras opciók:

> LCD kijelzős 2 memóriás magasságállítás (FLUX_HS-E-L2) 1 110

> LCD kijelzős 4 memóriás magasságállítás (FLUX_HS-E-D4) 7 310

> 2 db kerek kábelkivezetés - mindkét old.: szürke, fekete, vagy fehér 8 740

> R8 cm-es kerekített sarkokkal 9 850

Neudoerfler Motion fexibilis kábelfelvezetés - szögletes lábú elektromos asztalhoz (MXEKHV-F) 22 940

> hossza állítható (láncszemek kivehetőek)

> asztallap alá bárhova szerelhető

> könnyen levehető

Színe: ezüst, vagy fekete
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2./ Neudoerfler Flux asztali paraván, 160 x 50 cm (FLUXPW1605) 1 87 410 87 410

> a paravánt az asztal lapjára rögzítjük

> a szövetes felület tűpárnaként használható
Rátét sz.: neudoerfler ST1 szövetosztály

Feláras opciók:

> neudoerfler ST2 szövetosztály 0

> neudoerfler ST3 szövetosztály 4 830

> neudoerfler ST4 szövetosztály 9 920

> neudoerfler ST5 szövetosztály 49 710

> neudoerfler ST6 szövetosztály 36 110

3./ Neudoerfler MyMotion görgős konténer (MYRC05K) 1 101 480 101 480

> billenthető ajtó

> kivehető rendező

> kárpitozott ülőpárna
> alumínium fogantyúval: fehér, szürke, grafit, sárga, fukszia, narancs, zöld
> cserélhető cilinderzárral és 2 db kulccsal
> élek ABS élzárással
> méret [Sz.Mé.Ma.]: 43,2 x 47 x 56 cm
> térbeállítható
Fedlap, korpusz: neudoerfler szürke, grafit, porcelánfehér dekor
Front: neudoerfler fehér, szürke, grafit, sárga, fukszia, narancs, zöld, carini dió, aragon tölgy dekor
Ülőpárna neudoerfler ST1 szövetosztály
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4./ HAG Capisco Puls görgős szék (8020) 1 121 140 121 140

> BalancedMovementTM mechanika - szinkronmechanika /az ülőlap követi a háttámla mozgását,

   ami a felsőtest súlypont-áthelyezésében segít
> háttámla dőlésszöge állítható, vagy fixálható
> magasságban állítható háttámla
> mélységben állítható ülőlap
> ülésmagasság állítás 150-es gázrugóval 39–52,5 cm tartományban
> erős alumínium váz lábrátéttel: fekete, ezüst, vagy fehér
> ülőlap és háttámla műanyag: 8 színben
> levehető üléshuzat: Nexus
> szőnyegre vagy parkettára való fékezett görgők

Feláras opciók:

> ülésmagasság állítás 200-as gázrugóval 45,5–64 cm tartományban 0

> ülésmagasság állítás 265-ös gázrugóval 54–79,5 cm tartományban 2 400

> polírozott alumínium váz 28 310

> levehető üléshuzat: Sprint 4 080

> levehető üléshuzat: Evida - műbőr -19 190

Összesen ÁFA nélkül: 494 860

ÁFA 27 %: 133 612
Fizetendő: 628 472
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Választható neudoerfler dekor felületek (alapárban):

A képernyőn megjelenő színek, és a valós színek között eltérés van, ebből származó reklamációt nem fogadunk el. Amennyiben ez gond, bemutatótermünkben a felületek megtekinthetők. 
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Választható neudoerfler szövetek (alapárban):

A képernyőn megjelenő színek, és a valós színek között eltérés van, ebből származó reklamációt nem fogadunk el. Amennyiben ez gond, bemutatótermünkben a kárpitok megtekinthetők. 
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