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TERMÉK
MEGNEVEZÉSE

konyha-étkező konyha beltéri ajtó 2,1x0,8 faforgácslap fehér Hoftädter PP01

konyha burkolási 
segédanyag

cementkötésű 
fogázóhabarcs fehér Mapei Keracolor FF 

Flex 100

konyha burkolási 
segédanyag 2,69 m2 cementkötésű 

ragasztóhabarcs szürke Mapei Adesilex P9

konyha hidegburkolat 2,69 m2 kerámia white Equipe/ 
Palatinus

Metro 12738
 EQ-0 7,5x15cm

konyha egyedi bútor 
alapanyag 2,90x0,3x0,018m laminált 

forgácslap grafitszürke Forest U961 st2

konyha-étkező konyha csaptelep fém 02 black Marmorin Mosogató 
csaptelep/ nomál

konyha konyhabútor 2,9x0,85x0,6m fa fehér és szürke Arrital/ 
Art&Design Ak 04

konyha konyhai 
mosogató

0,465x0,465x
0,190m 06 fehér Marmorin Isao, 1 medence, 

szögletes

konyha konyhagépek 1,76x0,54x0,545
m fehér Whirlpool

ARZ 011 
beépíthető 

hűtőszekrény

konyha-étkező konhya konyhagépek 0,595x0,564x
0,595m inox felületű szürke, fekete Whirlpool AKZM 775/IXL 

beépíthető sütő

www.stilusesotthon.hu



konyha konyhagépek 0,58x0,51x
0,052m üveg fekete Whirlpool

ACM 800/NE 
indukciós 

főzőlap

konyha konyhagépek 0,598x0,5x
0,06m inox szürke Whirlpool AKR 66 IX 

páraelszívó

konyha szárazépítés 7,9 m2 gipszkarton, acél festett/burkolt Rigips előtétfal

konyha szárazépítés 1,72 m2 gipszkarton, acél festett/burkolt Rigips előtétfal

konhya elektromos 
szerelvények nikkel szürke Elko Ep Logus 90 Metallo 

QS

konhya világítástechnika műanyag/fém fekete Elter Nova Luce 
Globo

konhya világítástechnika műanyag/fém fekete Elter TK Lighting 
Diamond

konyha-étkező étkező klíma 0,895x0,195x
0,299m műanyag white gloss Mitsubishi 

Electric Premium design

étkező elektromos 
szerelvények titánium gyömgyház Elko Ep Logus 90 Metallo 

TP
konyha-étkező étkező (étkezőasztal) 1,2x0,8x0,735m acél barack Pedrali Fabbrico TFA

hálószoba étkező (kárpitos 
bútorok)

0,56x0,52x0,775
m

acél, kárpitozott 
rétegelt lemez szürke, fekete Pedrali Osaka Metal 

5722
étkező külső nyílászáró 2,8x2,4m fa, alumínium fa, szürke Internorm HF 410

konyha-étkező étkező lakástextil 0,6x1,2m pamut 105 bézs Rovitex Ural

nappali nappali világítástechnika fekete Elter/ 
Nowovdrorsky Spider Black

nappali nappali bejárati ajtó 2,1x1m fa barna Hoftädter HMB-01

nappali egyedi bútor 
alapanyag

2,14x0,57x0,018
m

laminált 
faforgácslap grafitszürke Forest U961 st2

nappali (nappali bútor) 1,2x0,56x0,2m laminált fa 
(rétegelt/forgács) fa, fehér Calligaris Inbox

nappali (nappali bútor) 0,8x0,56x0,2m laminált fa 
(rétegelt/forgács) fa, fehér Calligaris Inbox



nappali nappali elektromos 
szerelvények nikkel szürke Elko Ep Logus 90 Metallo 

QS

nappali nappali, étkező, 
konyha laminált padló 20 m2 laminált HDF lap fa HARO

Prestige szalag 2 
rétegű

100cm x 12cm
nappali nappali kárpitos bútorok 1,15x1,7x0,4m szürke Dall'Agnese Play

nappali (nappali bútor) 0,4x0,5x0,395m fa, acél fa, fekte Dall'Agnese Pitagora
nappali nappali tapéta 5,18 m2 tapéta világosbarna Rovitex Rasch 714906

nappali (kiegészítő bútor) 0,7x0,1x0,12m fém tópszín Calligaris Bumper

fürdőszoba szárazépítés 1,76 m2 gipszkarton, acél festett/burkolt Rigips válaszfal

fürdőszoba festék

fürdőszoba kád 0,75x1,5x0,495m ? fehér Ravak BeHappy

fürdőszoba egyedi bútor 
alapanyag 0,389 m2 laminált 

faforgácslap
világos ferrara 

tölgy Forest H1334 st9

fürdőszoba egyedi bútor 
alapanyag 0,198 m2 laminált 

faforgácslap alpesi fehér Forest W1100 st30

fürdőszoba radiátor 0,55x0,79m fém Stone Quartz
M 0527 Zehnder Roda

fürdőszoba wc 0,6x0,365x0,76m fehér Roca The Gap

fürdőszoba mosdó 0,4x0,4x0,12m fehér Ravak Moon 1

fürdőszoba mosó és 
szárítógép

0,695x0,54x0,84
m fehér Whirlpool WWDE 7512

fürdőszoba fogas 16 alumínium szürke Foster 2313 pb21
fürdőszoba tükör v=3cm d=55cm fém tükör Roca Luna 550

fürdőszoba világítástechnika 10x10x10cm fém szürke, fehér Novodvorski/ 
Elter Brazos

fürdőszoba betéri ajtó 2,1x0,75m faforgácslap fehér Hoftädter PP01

hálószoba hálószoba világítástechnika műanyag/ fém fekete Elter/ 
Nowovdrorsky Cage



hálószoba hálószobák világítástechnika fém fekete Nowodvorsky Eye Spot 1

hálószoba hálószobák tetőablak 1,25x0,9m fa Fakro FTS U2

hálószoba hálószoba egyedi bútor 
alapanyag 2,2 m2 műanyag pezsgő Forest A357 

redőnyprofil
szobák beltéri ajtók 2,1x0,8m faforgácslap fehér Hoftädter PP01

szobák laminált padló 23 m2 laminált HDF lap fa HARO
Prestige szalag 2 

rétegű
100cm x 12cm

konyha, szobák, 
fürdő, nappali, 

étkező, stb.
beltéri falfesték Trilak Héra Prémium 

fehér




