
ÉPÍTÉSI ÉS CSALÁDI HÁZAS GARÁZSOK – TÍPUS ÉS EGYEDI MÉRETEK

Típus méretû építési garázsok 
A szerkezet szögvasakból készül, a szerkezet összes eleme korrózióvédô bevonattal ellátott

•  A közbensô rész horganyzott lemezekbôl készül, T-10 trapéz, függôleges rendszer, a tetô rész T-14 trapéz.
•  A tetô esése hátra irányul
•  Az ajtó - billenô vagy 2 szárnyú kivitelben
•  A típus garázs méretei 3000 x 5000 x 2100 x 1900 (szélesség x hosszúság x magasság elôl x magasság hátul)

Típus méretû családi házas garázsok, 10 féle alapszínben.
•  A szerkezet szögvasakból készül, a szerkezet összes eleme horganyzott, korrózióvédô bevonattal ellátott
•  A közbensô rész horganyzott lemezekbôl készül, amely poliészter bevonattal ellátott 
• T-10 trapéz, függôleges rendszerû, a tetô T-14 trapéz, RAL-8017, 8014, 6701, 7700, 8004, 4702, 3005, 9006, 

9010, 7024 alapszínekben. 
•  A tetô színe fehér    
•  A tetô esése hátra irányul
•  Az ajtó - billenô, GARSTA típusú
•  A függôleges sarkok és a tetô körvonalnak (három oldalról) lezárása vasalatokkal, a garázs bevonatának   

színében készül
•  A típus garázs méretei 3000 x 5000 x 2100 x 1900 (szélesség x hosszúság x magasság elôl x magasság hátul)



Ártazotláv ôtízségeiKkoszáraG

Sorgarázs közös fallal Fal kitöltve - 10 % az értékbôl

Fal kitöltés nélkül - 8 % az értékbôl

+ 14 900)*** lôbkezemel retzséilop tanoveb( ótja ATSRAG

 + 32 900)letivik supít( evlerezseb abáynrázs ótja za tarájeb iylémezS

 +   7 900 lánótja za kemele )bd 2 ( zehésézeylehle takaL

Szerelés+szállítás (Bp. és 50 km körzetén belül) + 58 000 

Egyezô helyszínen további garázsok szerelése (Bp. és 50 km körzetén belül) + 46 000

+ 19 000nabkoszárag isétípé za kemele koraS

Építési, billenô kapuvalCsaládi házas

Garázs típusa
Terület több mint

15m2

2

* )

2100x1900
magasság felett*)

Több mint 15m *)

és 2100x1900

felett*)

Családi házas
garázs, 10 alap-

színben

Jelölés

5000 6000

230 800 Ft

267 600

257 700 Ft

313 800

16 600 Ft

20 300

16 600 Ft

20 300

17 600                        35 700

21 300               35 700

Típus és különleges méretek

** Építési garázs

*) Ha a terület 15 m2 felett van, esetleg a (2100x1900) tipikus magasság túllépése esetén, vagy ha 
mindkét eset egyszerre elôfordul, a garázs teljes területét ár tekintetében az elôzô oszlop alapján kell 
kiszámítani.

FIGYELEM:
A garázs ára a 15 m2 árától alacsonyabb nem lehet a  megfelelô kivitelre vonatkoztatva. 
A garázs magassága 3000 mm-nél, szélessége 4000 mm-nél, hosszúsága 7000 mm-nél nagyobb méretû nem lehet.
Maximum hóteherbírás 5 cm.

** ) Az építési garázsok galvanizált borítólemezei hullámosak lehetnek, tetôlemezein pedig horganyzásból
adódó oxidréteg mutatkozhat.

***)  építési garázsokra vonatkozik.

Személyi ajtó
az oldalfalban

AZ ÁRLISTÁBAN SZEREPLÔ ÁRAK NEM TARTALMAZZÁK AZ ÁFÁT!




