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Bitt Technology-H Kft. 1991-2021 
 

"30 éves tapasztalattal az acéllemez bútor gyártásban" 
 

Fontos információk 
 

• Cégünk MSZ EN ISO 9001: 2015 szabvány szerint működik, termékeink ezen rendszerben 

gyártódnak. 

• Termékeink minden eleme I. osztályú hidegen hengerelt (DC01) acéllemezből készül.  

• Felületkezelés elektrosztatikus porfestéssel RAL színskála szerint történik. 

• Alap színeink: RAL 7035, RAL 7001, RAL 6011, RAL 5015, RAL 5002. 

• Az alapszíneken kívül más RAL színek is rendelhetők felár ellenében. Az egyedi színekben 

történő rendelés esetén kérje kollégáink segítségét.  

• Munkapadjaink lapra szerelten, többi termékünk készre szerelve kerül átadásra. Csomagolásuk 

kartonpapír, él-védő és fólia. 

• Termékeink telephelyi átvétellel készülnek, szállítás a vevő feladata és költsége. 

• Szállítójárműre felrakást üzemidőnk alatt díjmentesen végezzük.  

• Igény esetén vállalunk szállítást, helyszíni összeszerelést, beállítást. Ezzel kapcsolatban kérje 

kollégáink segítségét. 

• Termékeinkre 1 év teljes körű garanciát vállalunk rendeltetés szerinti használat esetén. 

• Alkatrész utánpótlást rendeléstől számított 5 évig garantáljuk. 

• Az árlistában feltüntetett árak nettó Euro-s árak, melyből viszonteladóinknak max. 20% 

kedvezményt tudunk biztosítani forgalmuk alapján. 

• Igény esetén módunkban áll Ft-os számlát is kiállítani a megrendelés napján érvényes MNB 

középárfolyamon átszámolva. Ft-os számla igényt a megrendeléskor írásban kell jelezni, 

utólagosan nem tudjuk módosítani. 

• Az öltözőszekrények és értékmegőrzők kivételt képeznek, ott a feltüntetett árak átadási árak. 

• Fizetés átutalással történik 8/15 napra. Első vásárlás, vagy ki nem egyenlített számla esetén előre 

utalással. Egyedi termékek gyártásánál 50% előleg fizetése szükséges. 

• Az árlistában nem szereplő, egyedi termékek gyártását is vállaljuk, melyre külön árajánlatot 

készítünk. 
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5. Általános tároló szekrények 
 

a. UNI fémszekrények, a termékek ára a polcot és fiókot nem tartalmazza! 
 

Megnevezés Rendelésszám Kivitel Ár 

UNI195.2 S00014309 950x480x1950 
Dupla ajtó, 3 pontos biztonságizár  360 

UNI195.1 S00014331 500x480x1950 
 1 ajtó, 3 pontos biztonságizár 265 

UNI120.2 S00014346 950x480x1200 
 Dupla ajtó, 3 pontos biztonságizár 275 

UNI120.1 S00014355 500x480x1200 
 1 ajtó, 3 pontos biztonságizár 220 

UNI195.2AA S00014785 
 950x480x1950 

 Dupla ajtó plexi betétes betekintő nyílással elöl, 
 3 pontos biztonságizár 

440 

UNI195.2AHA S00014823 
950x480x1950 

 Dupla ajtó plexi betétes betekintő nyílással elöl-hátul, 
 3 pontos biztonságizár 

530 

 
Kiegészítők általános tároló szekrényekhez 

Megnevezés Rendelésszám Kivitel Ár 

 3 Fiókos egység (950x480) S00014644 3db 100%-ban kihúzható fiók, 40kg-os 
teherbírás 160 

3 Fiókos egység (500x480) S00014645 3db 100%-ban kihúzható fiók, 40kg-os 
teherbírás 140 

 5 Fiókos egység (950x480) S00014803 5db 100%-ban kihúzható fiók, 40kg-os 
teherbírás 260 

5 Fiókos egység (500x480) S00020348 5db 100%-ban kihúzható fiók, 40kg-os 
teherbírás 240 

UNI polc (950x480) S00014322 Horganyzott acéllemez, 100kg-os terhelhetőség 
Polctartó fülekkel ellátva 25 

UNI polc (500x480) S00014335 Horganyzott acéllemez, 100kg-os terhelhetőség 
Polctartó fülekkel ellátva 25 

CNC polc 
 (950x480 v. 1000x600) egyedi CNC szerszámtartók rögzítésére alkalmas polc 50 

 

 

b. Vegyszerszekrények 

Megnevezés Rendelésszám Kivitel Ár 

Vegyszerszekrény 
(950x480x1950) S00015471 

950x480x1950 
Dupla ajtó, 3 pontos zár, állítható 4db polc, 4db 

kármentő tálca teherbírás 100kg/polc 
695 

Vegyszerszekrény 
(500x480x1950) S00015473 

500x480x1950 
1 ajtó, 3 pontos zár, állítható 4db polc, 4db kármentő 

tálca teherbírás 100kg/polc 
465 

Vegyszerszekrény 
(950x480x1200) S00015472 

950x480x1200 
Dupla ajtó, 3 pontos zár, állítható 2db polc, 2db 

kármentő tálca  teherbírás 100kg/polc 
515 

Vegyszerszekrény 
(500x480x1200) S00015474 

500x480x1200 
1 ajtó, 3 pontos zár, állítható 2db polc, 2db kármentő 

tálca teherbírás 100kg/polc 
355 


