
Műanyag kerítéslécek 

 

Új kerítés építésén gondolkozik?  

Vagy meglévő kerítését szeretné felújítani és elege van a fa lécek csiszolásából, festéséből? 

Ez esetben Önnek a legjobb választás a műanyag kerítéslécek. 

Hogy miért? 

- az időjárás viszontagságaival szemben rendkívüli ellenállóak. 

- anyagában színezettek és UV stabilizátorral készülnek. 

- anyaga tömör, így tetszőleges méretre igazíthatóak. 

- több méretben forgalmazzák, így a pontos méretre vágáskor minimális anyagveszteség 

keletkezik, ezáltal gazdaságos. 

- ellenállnak nedvességnek, kórokozóknak, élősködőknek, gombáknak és penészgombáknak, 

így nem korhadnak. 

- minimális kezeléssel színük megóvható, egyszerű glicerines hatóanyagú műanyagapolóval, 

garantálva a hosszú élettartalmat. 

Hova ajánljuk? 

- családi házak és nyaralók. 

- ipari és mezőgazdasági ingatlanok. 

- közintézmények, köztéri, iskolai és óvodai játszóterek, parkok. 

A műanyag kerítéslécekkel kapcsolatos minden hasznos információ megtekinthető a       

www.furjes.hu weboldalon. 

 

Amennyiben a kivitelezést is szeretné megrendelni, természetesen van rá lehetőség az alábbiak 

szerint. 

Kivitelezési munkadíj folyóméter irányára: 21.000,- Ft + ÁFA, mely a következőket tartalmazza: 

-  a meglévő kerítés elemek elbontását, igény szerinti elszállítását. 

- meglévő vasszerkezet fémre történő csiszolását, újra festését két rétegben. 

- műanyag kerítéslécek szakszerű méretre igazítását, felszerelését, megrendelővel előre 

egyeztetett lécek közötti távolság kiosztásával. 

Az ár irányár, függ a szerkezet minőségétől (Pl.: hegeszteni kell, valahol mert elengedte a régi 

hegesztés, cserélni kell esetleg valamelyik szerkezetett mert az évek alatt tönkre ment, stb.)  

Amennyiben teljesen új kerítésben gondolkodik, vállaljuk az új vasszerkezet elkészítését is, előzetes 

tervek vagy megbeszélés alapján. 

Pontos kivitelezési és anyag árat, helyszíni felmérést követően tudunk adni! 

http://www.furjes.hu/


Helyszíni felmérés díja: 

- Budapesten 15.000,- Ft + ÁFA 

- Budapest határán kívül: 15.000,- Ft + ÁFA, plusz 200,- Ft / kilométer kiszállási költség, mely 

tartalmazza a meglévő szerkezet állapotának felmérését, szükséges műanyag kerítéslécek és 

segédanyagot pontos kiszámítását. 

Amennyiben a kivitelezés megrendelésre kerül, eltekintünk a helyszíni felmérés díjától, illetve 

Budapest határán kívül egyszeri kiszállási díjat számítunk fel. 

Megrendelés esetén előleg számlát állítunk ki a teljes kivitelezési díj 30 %-ról, a fennmaradó 70% 

pedig a kivitelezés befejezését követően fizetendő végszámla ellenében,  8 napos fizetési határidővel. 

A folyóméter ár nem tartalmazza a felhasznált anyagokat, hanem csak a munkadíjat! 

A kivitelezésre 1 év garanciát vállalunk. 

A műanyag kerítéslécre a gyártó, forgalmazó vállal garanciát! 

 

Elérhetőségek 

Tanácsadás, megrendelés, kivitelezés: 

Fürjes Miklós 

Telefon: +36 30 9323377 

Email: info@furjes.hu 

www.furjes.hu 

 

Kivitelezés: 

Csekk Miklós 

Telefon: +36 20 5517340 

Email: csukateam1@indamail.hu 

 

Antal Lajos 

Telefon: +36 30 6114048 

Email: info.antallajos@gmail.com 

 

mailto:csukateam1@indamail.hu

