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GY. I. K. – Tájékoztató árak
(Gyakran ismételt kérdések, árinformációk)
Ezen az oldalon összegyűjtöttük a leggyakrabban felmerülő kérdéseket és az azokra adott válaszainkat:
Szükséges-e helyszíni felmérés az ajánlatadáshoz?
Nem feltétlenül szükséges (a megnövekedett napi érdeklődés miatt erre nincs is minden esetben
kapacitásunk). Amennyiben Önnek konkrét elképzelései vannak a beépítendő mobil válaszfalról, úgy
kérjük, a méretekkel együtt írja meg vagy rajzolja le nekünk. Ha valamit nem értünk, vagy nem
egyértelmű, úgy ajánlatadás előtt úgyis megkeressük Önt. A feladat leegyszerűsítésére és felgyorsítására
a legoptimálisabb megoldás a honlapunkon megtalálható ajánlatkérés menüpont kitöltése. Amennyiben
referenciáink közül bármelyik megoldás megnyeri tetszését, úgy arra is hivatkozhat! Jelentősen
megkönnyíti az ajánlatadást, ha rendelkezésére áll alaprajz, nézetrajz, műszaki leírás.
Mennyi idő alatt kapok árajánlatot?
Az ajánlatkérés beérkezésétől (és az abban szereplő műszaki tartalom tisztázásától) számított 2
munkanapon belül írásban küldjük részletezett árajánlatunkat.
Mennyi idő alatt készül el egy mobilfal?
Kiviteltől függően 4-8 naptári hét átfutással kell számolni.
Milyen nagyságrendi nettó m2 árral kell számolnom mobilfal esetén?
Talán ez a legnehezebben megválaszolható kérdés. Befolyásolja az alaprajz, mennyiség, felület, kivitel,
magasság, ajtók száma, fal hanggátlása, beépítés helye (város), beépítés igényelt napszaka (éjszaka,
esetleg hétvége), Megrendelő szerződéses feltételei (visszatartások, megrendelői szolgáltatások, 30
naptári napon túli fizetési igény), Ft/€uro aktuális árfolyama.
Tájékoztató kulcsrakész m2 árak – minden fal egyedi méretben és gyártásban készül:











Socab irodai tömör egyenes falak ajtók nélkül:
Socab irodai egy rétegben üvegezett, egyenes falak ajtók nélkül:
Socab irodai egy rétegben üvegezett, egyenes falak átlagos ajtószám:
Socab irodai két rétegben üvegezett, egyenes falak ajtók nélkül:
Socab irodai két rétegben üvegezett, egyenes reluxás falak, ajtók nélkül:
Socab irodai két rétegben üvegezett, egyenes reluxás falak, átlagos ajtószám:
térelválasztó harmonikafalak (Parthos Mono):
hangszigetelő harmonikafalak (Parthos Progress, Phonic):
hangszigetelő tolófalak (Parthos Palace):
eltolható üvegfalak (Parthos President):

~ 25.000,- Ft
~ 35.000,- Ft
~ 55.000,- Ft
~ 42.000,- Ft
~ 46.000,- Ft
~ 63.000,- Ft
~ 63.000,- Ft
~ 82.000,- Ft
~ 108.000,- Ft
~ 135.000,- Ft

Fentiek átlagos, ÁFA nélküli, tájékoztató anyag+díj becsült költségek, a tényleges ajánlatban azonban
akár plusz mínusz 20 – 25, vagy akár 30 % árkülönbség is lehet kiviteltől, mennyiségtől függően!
Javasoljuk, hogy minden esetben kérje egyedi árajánlatainkat!
Szíves megkeresésükben bízva, üdvözlettel:

Fülöp Ákos
ügyvezető, értékesítési vezető
akos.fulop@mobilfalak.hu
Tel.: (+36 30) 940 2919
LICENCIA Mérnöki Kft.

irodai szerelt válaszfalak  üvegfalak  tolófalak

kulcsrakész, országos kivitelezése

