
KIKOL ELEMES KONYHABÚTOR ELEMJEGYZÉK

Gyártótól házig, gyári áron!

Gyors árajánlat adás

Látványterv készítés, amelynek árát elengedjük a konyhabútor árából

Sok féle variálható elem különböző front-munkalap-fogantyú kombinációkból

Összeszerelési és/vagy beépítési lehetőséggel, garanciával

30 éves gyártói tapasztalat

Lakásfelújítási támogatás igénybe vehető

KIKOL konyhabútor részletek:

● Csillapítós ajtók
● Csillapítós fém boxos �ókcsúszók
● Alsószekrény magassága 100 mm magas lábbal, 38 mm vastag munkalappal: 862 mm
● Felsőszekrény magassága: 724 mm
● Felnyíló alacsony felsőszekrény magassága: 362 mm
● Kamraszekrény magassága 100 mm magas lábbal: 2136 mm
● Javasolt magasság a munkalap és felsőszekrény alja között (felsőszerkény alsó duplungja nélkül):

550 mm
● A munkalapot, alsó és felső takarólécet a kért méretre vágva szállítjuk
● A szekrény korpusza minden esetben matt fehér 18 mm vastag bútorlap, viszont kérhetőek az

oldalak front színben is!

MÉRETEZETT RAJZ HAMAROSAN…

A feltüntetett alapárak az alábbiakat tartalmazzák:

- Korpusz: Matt fehér korpusz és élzáró
- Front: Matt fehér vagy sonoma tölgy színű front és élzáró
- Vasalat: Csillapítós minőségi (önbehúzós) záródású ajtók és �ókboxok, BLUM felnyíló vasalat, egyéb

szerelvények
- Szállítási kivitel: Lapraszerelt

Az összeszerelés, beszerelés, helyszíni felmérés, szállítás egyéb front színek, valamint minden fogantyú,
munkalap árajánlat adáskor kerül kiszámolásra.
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ELEM ÉS MÉRET TÁBLÁZAT

HAGYOMÁNYOS ALSÓSZEKRÉNYEK

Alsószekrény magasság 100 mm lábbal (munkalap nélkül): 824 mm
(Kérhető magasabb lábbal is)
Alsószekrény magasság lábbal 38 mm vastag munkalappal: 862 mm
Az alsószekrények mélysége fronttal 518 mm
Javasolt távolság az alsószekrény hátsó oldala és a fal között 50 mm
A munkalap 600 mm mély (kivéve az asztallap, ami 900 mm mély)

1 ajtós 1 ajtós 1 �ókos 2 ajtós 2 ajtós 1 �ókos
300
400
450
500

22.300
23.800
25.400
27.300

400
450
500
600

34.600
36.000
37.700
40.800

800
900

1000

33.800
36.800
39.700

800
900

43.500
46.000
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600 29.300

2 �ókos 3 �ókos 4 �ókos
500
600
800

63.100
66.200
72.700

400
450
500
600
800

60.200
61.500
64.000
66.600
70.900

400
450
500
600

64.700
66.500
68.200
70.700

Nyitott végzáró Nyitott polc Kihúzható fém fűszeres kosár
300 21.100 150

300
15.100
28.300

150 39.800

MOSOGATÓTÁLCÁS ALSÓSZEKRÉNYEK

Igény esetén mosogatótálcát és csaptelepét is vásárolhatja rajtunk keresztül
A mosogatótálcát beépítés esetén beépítjük a munkalapba, a csap bekötésében kérje vízszerelő szakember segítségét!

1 ajtós mosogatótálcás
szekrény

2 ajtós mosogatótálcás szekrény Kihúzható �ókos
mosogatószekrény

BLANCO szelektív kuka külön
opció, lásd: Kiegészítők

Sarok mosogatótálcás szekrény

500
600

32.600
35.600

800
900

39.000
41.300

500
600

36.100
38.800

900               32.600
1000 mm széles munkalap

1000             34.300
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1100 mm széles munkalap

GÉPES ALSÓSZEKRÉNYEK

A gépek pontos típusát mindenképpen egyeztesse le munkatársunkkal, hogy a szekrény mérete biztosan jó legyen az Ön gépéhez!

Beépített mosogatógép előlap Beépített mosogatógép előlap
teli ajtóra

Beépített sütő �ókkal Beépített sütő vak�ókkal

450
600

8.300
9.800

450
600

9.000
10.600

600 36.800 600 31.900

Beépített mosógép oldalra
nyíló ajtóval

600 10.600

SAROK ALSÓSZEKRÉNYEK

Sarok alsószekrényeinknél a munkalap találkozása kérhető gérbe vágva vagy aluminium munkalap fordítóval is.

Sarokszekrény polcokkal Sarokszekrény forgókosárral Sarokszekrény egyenes
850x850               41.300

Javasolt elállás a faltól 50-50
mm

850x850              64.400
Javasolt elállás a faltól 50-50 mm

Javasolt munkalap hossz: 900 mm

900                      41.300
(400 mm széles ajtóval)

Javasolt elállás a faltól hátul 50
mm, oldalt 100 mm
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Javasolt munkalap hossz: 900
mm

Javasolt munkalap hossz: 1000
mm

1000                    43.500
(500 mm széles ajtóval)

Javasolt elállás a faltól hátul 50
mm, oldalt 100 mm

Javasolt munkalap hossz: 1100
mm

FELSŐSZEKRÉNYEK

A felsőszerények mélysége fronttal 338 mm. (Kivéve a mély felnyíló felsőszekrényt, amely 568 mm mély)
A felsőszekrény magassága felfelé bővíhető felnyíló felsőszekrénnyel.
Az oldalra nyíló ajtós felsőszekrények magassága 724 mm
A felnyíló felsőszekrények magassága 362 mm
A magas sarok felsőszekrény magassága 1086 mm
A páraelszívó típusával kapcsolatban mindenképpen egyeztessen munkatársunkkal!
A felsőszekrények polcai áthelyezhetőek, nem �x polcok.

1 ajtós felsőszekrény Nyitott felsőszekrény
front színben

Elszívós felsőszekrény
(beépített) oldalra nyíló

ajtóval

2 ajtós felsőszekrény

300
400
450
500
600

21.100
21.700
23.200
24.500
27.300

150
300
400
450
500
600

17.300
18.100
18.700
20.000
21.300
23.900

600 27.300 800
900

1000

31.600
34.200
37.000

2  ajtós üveges felsőszekrény 2 ajtós üveges felsőszekrény
450 29.100 900 49.300
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Sarok felsőszekrény 2 ajtós Sarok felsőszekrény 1 ajtós Sarok felsőszekrény magas 1
ajtós

Nyitott felsőszekrény végzáró

600x600          39.400 600x600         35.700 600x600     37.500 300       18.700

Felnyíló felsőszekrény
keskeny

Felnyíló felsőszekrény üveges
keskeny

Felnyíló felsőszekrény mély BLUM FELNYÍLÓ
VASALATTAL

500
600
800
900

36.700
38.100
46.600
50.200

500
600
800
900

44.700
46.200
54.600
58.000

500
600
800
900

38.200
40.100
49.100
52.400

KAMRASZEKRÉNYEK

A kamraszekrények 600 mm szélesek, fronttal 553 mm mély (front nélkül 535 mm).
(Kivéve az 1 ajtós és 2 ajtós kamraszekrényt amelyből elérhető 400 mm szélesség is.)
Ez a mélység a legtöbb beépített sütővel, mikróval kompatibilis, de vásárlás előtt egyeztessen kollégáinkkal a gép pontos típusával
kapcsolatban. Síkja a front síkjával egybe esik.
Magassága bővíthető felnyíló felsőszekrénnyel.

1 ajtós kamraszekrény 2 ajtós kamraszekrény 1 ajtós 2 �ókos
kamraszekrény

1 ajtós 3 �ókos kamraszekrény

400
600

74.700
80.500

400
600

77.600
83.500

600            121.600 600         124.000
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1 ajtós, sütős, 2 �ókos
kamraszekrény

1 ajtós, sütős, 3 �ókos
kamraszekrény

2 ajtós, sütős  kamraszekrény 1 felnyíló ajtós, sütős, mikrós, 2
�ókos kamraszekrény

600           120.100 600               122.100 600               81.600 600               115.200

Beépített hűtős
kamraszekrény
600         73.300
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OLDALSÓ, FELSŐ TAKARÓ FRONT BÚTORLAPOK, KIEGÉSZÍTŐK

A takaró bútorlapokkal a konyhaszekrényt esztétikusan le lehet zárni.
Az alsószekrény oldala és a fal közötti javasolt kb. 5 cm távolság
Takaró frontja 568 mm mély, ezzel a front elejéig le tudjuk zárni az oldalát, így sem a fehér korpusz, sem a hátul hagyott
rés nem fog látszódni.
A felsőszekrény takaró frontja 338 mély.
A kamraszekrény takaró frontja 568 mély.
Az egyes szekrény korpusz oldalak helyett kérhetünk oldalt front színből ugyan ezen az áron.

568x824x18 mm        9.000 338x724x18 mm          6.800 338x1086x18 mm
9.000

338x1000x18 mm     9.000
mm-re kérhető

Alsószekrény oldalsó takaró
duplung oldal front színből

Felsőszekrény oldalsó takaró
duplung oldal front színből

Felsőszekrény magasítóval
oldalsó takaró duplung oldal

front színből

Felsőszekrény alsó duplung
oldal front színből

Kamraszekrény oldalsó
takaró duplung oldal front

színből

Kamraszekrény oldalsó takaró
duplung oldal front színből

868x824x18 mm     18.000 Felső takaróléc

553x2136x18 mm    27.000 553x2498x18 mm      29.200 Alsószekrény konyhasziget
oldalsó takaró duplung oldal

front színből

100 mm magas
1.900 Ft/m

200 mm magas
3.700 Ft/m
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Aluminium munkalap
fordító

Aluminium végzáró Dekorcsík Munkalap vízzáró befűzős,
áttetsző

38 mm 38 mm 1 szál: 4100x45x0,5 mm 1 szál: 4,2 m
1100 Ft/db 1000 Ft/db 1100 Ft/2m 5.200 Ft/szál

Alsószekrény magasabb
lábazat

150 mm

Blanco szelektív kuka
500                46.800
600                57.100

Lábazati vízzáró
1.700 Ft/4m

Vízzáró egységcsomag
több színben kérhető

700 Ft/csomag
Az árról érdeklődjön!

LED pro�l és búra
felsőszekrény duplungba
süllyesztett (a duplung

pluszban �zetendő)

Az ár nem tartalmazza  a
transzformátor, LED szalag,
kapcsolók, stb. árát, viszont a

kiválasztásában segítünk!
1 m                       6.700

1 db sarokmarás+12.300
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JAVASOLT FRONT, MUNKALAP ÉS FOGANTYÚ VARIÁCIÓK

Gyakorlatilag bármilyen konyhaszekrény frontot, munkalapot és fogantyút választhat.
Alább a leggyakrabban választott színeket és típusokat soroljuk fel, de bármit választhat ami alapanyag
beszállítónknál elérhető.
Az aktuális kínálattal kapcsolatban debreceni bemutatótermünktől nem messze található Regispán kft-nél
tud érdeklődni és megtekinteni a mintákat.

JAVASOLT FORGÁCSLAP VAGY MDF FRONTOK

A frontok 18 mm vastag forgácslapból készülnek (kivéve a magasfényű frontok 18 mm vastag MDF bútorlapból) 1 vagy 2
mm vastag ABS élzárással.
Alsó és felső takaróléc is a kért front színből kerül kivágásra.
Igény esetén kérhetőek más színű fronttal, több, mint 100 féle frontból választhat, a kínálatról érdeklődjön
elérhetőségünkön.
A listában található frontok megtekinthetőek debreceni bemutatótermünkben, de ha nem talál megfelelőt további
frontok megtekinthetőek a katalógus alján szereplő elérhetőségen, ezeket is kérheti nálunk konyhájához.

Frontok árszámítása:
Alapár: Matt fehér és Sonoma tölgy fronttal
A további szekrény frontoknál az árat az alapár megszorzásával kapjuk
P.: 40 cm széles egy ajtós alsószekrény Matt palaszürke fronttal: 23.800 Ft x 1.1 = 26.180 Ft

Matt fehér
1.1

Extra matt szürke
1.1

Matt beige
1.1

Matt cappucino
1.1
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Magasfényű fehér
1.1

Magasfényű antracit
1.1

Magasfényű beige
1.1

Magasfényű cappucino
1.1

Sonoma tölgy
1.0

Trü�el sonoma
1.05

Amerikai tölgy
1.05

Matt antracit
1.1

Kanyon tölgy
1.05

Natúr Sherwood tölgy
1.05

Lancelot tölgy
1.05

Világos fenyő
1.05

Aida dió
1.05

Bianco
1.05
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BEMART MDF FRONTOK

Saját festett frontjaink
Amennyiben bemart fogantyús ajtófrontot vagy teli ajtót keres,
úgy ajánljuk saját festett frontjainkat matt, selyemfényű vagy magasfényű
festéssel, több színben.
A konyhabútorra árat ebben az esetben árajánlat adáskor tudunk adni.

Matt és magasfényű TELI front: br. 35.700 Ft/m2

Matt és magasfényű MART fogantyús front: br. 43.500 Ft/m2

Az ár fehér színre, a bemutatóteremben kiállított vagy bármely RAL színre vonatkozik, egyedi szín esetén külön
árajánlatot tudunk adni.

Bármely Nettfront ajtót is választhatja
A konyhabútorra árat ebben az esetben árajánlat adáskor tudunk adni.
Az összes frontot megtalálja a nettfront honlapján,
élőben megtekinthetőek a katalógus alján található elérhetőségen.
https://nettfront.hu/hu/termekek
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VÁLASZTHATÓ KORPUSZ SZÍNEK

A korpusz alap esetben matt fehér színben elérhető
Igény esetén kérhető a teljes korpusz a választott bútorlap színből, ennek áráról érdeklődjön munkatársunknál!
A látható oldalakra kérhető záró front színű bútorlap vagy kérhető a teljes korpusz front színből

Matt fehér

JAVASOLT MUNKALAP SZÍNEK

Egy munkalap 600 mm mély, 4100 mm hosszú szálból kerül méretre vágásra.
Méterenként vásárolható a konyhához, tehát egy 1,6 m konyhához 2 m munkalap rendelendő.
Konyhasziget esetén kérhető asztallap is, amely 900 mm mély, 4100 mm hosszú szálból kerül méretre vágásra (a jelölt
színek elérhetőek asztalapból is).

A listában található munkalapok megtekinthetőek debreceni bemutatótermünkben, a további munkalapok pedig
megtekinthetőek a katalógus alján szereplő elérhetőségen, ezeket is kérheti nálunk konyhájához.

Sonoma tölgy
R20128/ R3181

11.500/m
Asztallap:

Lancelot tölgy
R20027/ R4262RT

11.500/m
Asztallap:

Aida dió
A811PS51
11.500/m

Travertine hamvas
S65001FG/ R6245FG

11.500/m
Asztallap:
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Kristályfehér matt
U11026TC
11.500/m
Asztallap:

Kristályfehér fényes
U11026HS
11.500/m
Asztallap:

Sima beton barna
S60012FG
11.500/m

Metál barna
F76054BR
11.500/m

Szilfa homok
R37009MO

11.500/m

Rabac
F76028FG
11.500/m

Csiszolt alumínium
F76023VV
11.500/m
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JAVASOLT FOGANTYÚK

A teljes kínálat itt megtekinthető:
https://www.vasalat.center/termekek-246/fogantyuk-fogasok-18

A fogantyú helye nincs előfúrva, így tehető vízszintesen vagy függőlegesen is.
Ha nem talál megfelelő fogantyút bemutatótermünkben, további fogantyúk megtekinthetőek a katalógus alján szereplő
elérhetőségen, ezeket is kérheti nálunk konyhájához.

Rúdfogantyú TULIP
csiszolt nikkel
224/264 mm
900 Ft / db

Szálfogantyú matt fekete 320 mm
3200 Ft / db

Szálfogantyú aluminium
700 Ft / m

Szálfogantyú matt fehér 320
mm

3700 Ft / db

Nakana fekete fogantyú 160
mm

1300 Ft / db

Lama arany fogantyú 160 mm
3800 Ft / db

JOTA fekete matt
gombfogantyú

600 Ft / db

JOTA réz matt gombfogantyú
700 Ft / db

További front, munkalapszíneket vagy fogantyúkat
választhat itt:
Regispan kft. 4031 Debrecen Hegedű utca 2.

TIP-ON (push-open)
nyomásra nyitódó ajtó

1600 Ft / db
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