
Tisztelt Hölgyem / Uram! 
 
 
Céginformáció 

• Delta King Kft. 
• 8143 Sárszentmihály, Rózsa utca 3. 
• Adószám: 22783143-2-07 
• Cégjegyzék: 07-09-018831 
• Bank: 10918001-00000100-55290008 
• baucsabi@gmail.com 
• Telefon: +36 (70) 386-3394 

Megrendelés menete 

• Bútorok kiválasztása / vagy egyedi elképzelések vázolása 
• Felmérés és Tervezés 
• Árajánlat tétele (egyedi bútorok esetében a kialakult végleges elképzelés után) 
• Megrendelés 

o 50% előleg befizetése 
 Bevételi pénztárbizonylattal, vagy 
 Utalással 

• Megrendelés, gyártásba állítása 
• A bútorok elkészültével készre-jelentés 
• Teljesítés 

o Vevő értesítése 
o Kiszállítás, vagy vevő általi elszállítás (székesfehérvári Üzemünkből) 
o Műszaki átadás-átvétel 

• Fizetés 
o Műszaki átadás-átvétel utána a fennmaradó 50% 

 Kp 
 Utalás 

Ár felépítése 

• Tartalmazza: a mindenkor érvényes Áruforgalmi Adót 
• A szállítás és szerelés költségei az árajánlat kidolgozásánál kerülnek kialakításra 

Minőségpolitika 
A mindenkori jogszabályokban előírtakon és az Általános Szerződési Feltételekben 
található jótállási feltételeken túl, Társaságunk arra törekszik, hogy ne engedje el vevői 
kezét, a vásárlást követően. Forduljon hozzánk bizalommal az esetlegesen felmerülő 
problémáival és kérdéseivel kapcsolatban. 

Ha valaki tőlünk bútort vásárol, meg kell tanulnia együtt élni vele, s ha megtanulja, a 
bútor meg is fogja hálálni gazdája törődését. 
Éppen ezért a King Bútor munkatársai nevében, őszintén reméljük, hogy Vevőink 
olyan szívesen használják bútorainkat, mint ahogy mi készítettük azokat: Egy életre, 
szólóra…      
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Az előzetes felmérés, és a mellékelt termékismertető (Kérem elolvasni!!!) szerint 
elkészítettem az árajánlatot,  ami a következőképpen alakult:  
 
  

• Konyha bútor laminált bútorlapos fronttal ára: xxx.xxx Ft  + ÁFA 
 

    
 Az ár tartalmazza a helyszínre való szállítást 20 km-es körzetben, és a beszerelést. Az 
elkészítés időtartamát és szállítás időpontját megrendeléskor tudom csak pontosan 
megmondani. Várom visszajelzését a 06-70-386-3394-es számon, megrendelés 
reményében.  
 
 
Az árajánlatban szereplő árakat 1 hónapig tudom garantálni!!!  
 
 
 Székesfehérvár. 2015. május 20. 

  
 
 
 
 
Tisztelettel: Baumann Csaba  
                     cégtulajdonos 
 

                               

 
Termékismertető 

A konyhabútor általános leírása 

Az általunk gyártott konyhabútorok - mint minden más konyhabútor - korpuszokból, 
frontokból, munkalapból, és díszítő elemekből állnak. Mégis, ami megkülönböztet minket 
a többi gyártótól: 

• az Önnek legmegfelelőbb érték-ár arány,  
• lakberendező tervezi meg igény szerint a konyhabútort,  
• A-tól Z-ig egy helyen minden konyhába beépíthető elemet (konyhagépek, 

mosogató, csaptelep, konyhai kiegészítő elemek, ...) megrendelhet nálunk.  

Korpusz 

18mm vastag laminált faforgácslapból készülnek. A három meghatározó gyártótól (Egger, 
Kronospan, Falco). Alsó elemeknél a nem látszó oldalakat 18 mm-es fehér bútorlapból 
készítjük. Természetesen külön kérésre színes oldallal is kérhető! A bútorlapok látszó 
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élein az élzárás minden esetben 0,4 mm-es ABS (műanyag élzáró, nem a hagyományos 
papírvázas élfólia). A korpuszok 8-10-15 cm magas állítható műanyag lábakon állnak, 
melyeket általában a bútor anyagából gyártott lábazati léc (szokli) takar. 

Front 

Konyhabútorainkat alapvetően négyféle fronttal építjük: 

1. laminált bútorlapból,  
2. MDF-ből,  
3. valódi fából gyártott ajtólapok (tömörfa vagy furnérozott) 
4. Tükörfényes Acrylux. 

Bútorlapból általában egyenes vonalú, modern konyha  frontjai készülnek, de 
létrehozhatunk klasszikusba hajló stílusú bútort is, ebben az esetben a bútorlapok látszó 
élein az élzárás minden esetben 2 mm-es ABS (nagy strapabírású műanyag élzáró, nem a 
hagyományos papírvázas élfólia). Előszeretettel választják e megoldást akkor is, ha az 
alacsony ár a cél, de mégis egyedit szeretnének . A laminált bútorlapból készült front a 
legolcsóbb. 

Az MDF-ből (Medium Density Fibreboard = Közepes Sűrűségű Farostlemez) 19 mm 
vastag egyik oldalán fehérre laminált, másik oldalán díszmart, választható színű fóliával 
bevont vagy festett bútorfrontokat készítenek. Kemény, alak- és mérettartó termék, 
melynek a PVC fólia fénynek, vegyszereknek és a nem túl nagy mechanikai hatásoknak 
ellenálló felületet kölcsönöz. A fóliás MDF front egyetlen igazi ellensége a sugárzó hő, 
ennek hatására a fólia összezsugorodik, és elválik a hordozóanyagtól. 

A festett MDF-ből készült frontok a hőnek jobban, viszont a mechanikai hatásoknak, 
(különösen a karcolásnak) kevésbé állnak ellen. Nagy előnye pedig, hogy gyakorlatilag a 
RAL színskála összes színében rendelhető selyem- vagy magasfényű, sőt akár antikolt 
felülettel is. 

Az MDF bútorfront árban a bútorlap és a valódi fa frontok között helyezkedik el. 
Választható marás mintáit oldalunkon megtekintheti. 

A valódi fából készült bútorfrontok természetes szépsége nem hasonlítható össze az előző 
két kategória termékeivel. Fajtól függően puhább, kevésbé ellenálló, keményebb inkább 
ellenálló fából készülnek. Frontgyártáshoz azonban minden esetben kizárólag válogatott 
alapanyagokat használunk fel. A bútorajtók felületén megjelenő rajzolatváltozások és 
színeltérések a fa természetes felépítését tükrözik,  éppen ettől szép a konyha. E 
termékekben a fény hatására érési folyamat játszódik le, melynek során színük - fajtól 
függő mértékben - sötétebbé válik. Viszont: nem szabad szélsőséges páratartalmi 
viszonyoknak kitenni, mert ennek hatására a faanyag méretét nagy mértékben 
megváltoztatja, és károsodhat az ajtó szerkezete. Az általunk használt bútorajtók 
szobaszáraz 8%-os nedvességtartalomra vannak leszárítva, amely 45-50%-os 
légnedvességű, 20 °C hőmérsékletű helyiségben a faanyag egyensúlyi 
nedvességtartalmának felel meg. A termék  alkatrészeinek méret- és  alaktartósságát csak a 
fenti légállapotok mellett garantáljuk. Ezek a feltételek egyébként egy életszerűen használt 
átlagos magyar konyhában nagy valószínűséggel fennállnak. 
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A fa bútorfrontok ára a legmagasabb. Fafajtól függően kevésbé drága a fenyő, tölgy és a 
bükk, magasabb árkategóriát képeznek a gyümölcsfák, - cseresznye, dió - ill. a juhar és az 
akác. 

Munkalapok 

A faforgácslap alapú munkalap 28 v. 38 mm vastag, magas kopásállóságú dekor (HDF) 
bevonattal készül, ennek köszönhetően ellenáll a nem durva mechanikai behatásoknak, 
vegyszereknek. A tűzről éppen levett forró edényeket azonban nem szabad közvetlen 
rátenni. Ezeket a munkalapokat olykor, ha nem csak a gyári éle látszik, élzárni szükséges. 
Ezt általában színazonos dekorral oldjuk meg, de külön kérésre előfordult már él keményfa 
és 2mm-es ABS élzárás is. 

A gránit munkalap amellett, hogy igen esztétikus látvány, tulajdonságaiban a legtartósabb 
anyagokkal vetekszik. Konyhapultként alkalmazva életszerű használat mellett szinte 
minden káros hatásnak ellenáll. 

A munkalapok csatlakozását "L"  vagy "U" alakú konyháknál alap esetben pultfordítóval 
oldjuk meg (ez egy alu profil mely felveszi a munkapult alakját és lehetővé teszi a 
résmentes csatlakozást, kb 1 cm-es részen látszik, de ez a legvízállóbb megoldás…!) Külön 
kérésre  összemarással is kialakítjuk, plusz költséget képvisel!. A fallal való megfelelő 
csatlakozáshoz minden munkalaphoz színazonos vízvető kapható. 

Díszítő elemek 

Alapvetően a párkány- vagy koronalécet és a fénycsőtakaró lécet értjük rajta, de ide 
sorolhatók a polckorlátok, fűszerpolcok, pillérlécek stb. is. 

Vasalatok   

Míg az előzőek a bútor esztétikai értékét növelik, addig ezek a termékek a műszaki 
színvonalát és ezáltal időtállóságát befolyásolják inkább. Ezért az ajtók nyitásához 3D 
STRONG kivetőpántokat használunk. A fiókok alapáron teljesen kihúzható, csillapított 
záródású fém fiókoldalakkal készülnek. A mélyfiókokat minden esetben egy vagy két 
pár magasítókorlát egészíti ki. Ami a fémrácsokat, kiforduló körkosarakat illeti szintén a jó 
minőségű, de kedvező áru  Vibo márkájú terméket használjuk. 

Remélem az ismertető kellő felvilágosítást adott a termékben felhasznált anyagokról, 
ha mégis valami kérdés merült volna fel Önben, kérem tegye fel kérdését a 
félreértések elkerülése végett, ezt előre is köszönöm. 

Tisztelettel: King Bútor 
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