
Telefon: +36 76 998 479 (munkanapokon 8:00-16:00 óráig)

E-mail: szerviz@metahungary.hu
Fax: 76/540-255

Munkatársunk 2 munkanapon belül felveszi Önnel a kapcsolatot.

Állunk rendelkezésére zuhanykabinjaink szakszerű beépítésével az ország egész területén.

Kabintípusok és szolgáltatások Ár

Görgős kabinok és görgős ajtók tálca nélkül (EVO, Classic, Projecta) 44 900 Ft 

Görgős kabinok és görgős ajtók tálca nélkül (Premium, Premium Plus, Twist) 48 900 Ft 

Zsanéros ajtók 6 mm tálca nélkül  
(Idea, Fuenta New, Essenza Pro, Essenza New, Nes, Eos, Carena, Almatea, Torrenta) 51 900 Ft

Zsanéros kabinok 6 mm tálca nélkül  
(Idea, Fuenta New, Essenza Pro, Essenza New, Nes, Eos, Carena, Almatea, Torrenta) 54 900 Ft

8-10 mm kabinok/ajtók/falak tálca nélkül
(Modo New, Modo X, Arta, Euphoria, Espera Pro, Espera, Furo) 59 900 Ft 

8-10 mm Walk-In falak 1200 mm és annál szélesebb, tálca nélkül
(Modo New, Modo X, Euphoria, Furo) 71 900 Ft

3 oldalú zuhanykabinok tálca nélkül (kivétel Premium Plus P) 59 900 Ft

10 mm falak tálca nélkül (Modo XL) 87 900 Ft

Modo XL egyedi méretű zuhanyfal helyszínre szállítása 87 900 Ft

Kádparavánok 43 900 Ft

Normál zuhanytálca telepítése   
(csak zuhanykabinnal együtt, kivéve 120 cm és annál hosszabb műmárvány tálcák) 16 900 Ft

Extra méretű zuhanytálca telepítése  
(csak zuhanykabinnal együtt, 120 cm és annál hosszabb műmárvány tálcák esetén) 32 900 Ft

Kiszállási díj (nem garanciális javítás esetén, illetve partner számára fizetendő 
garanciális probléma javítása esetén) 16 900 Ft

Munkaóradíj (nem garanciális javítás esetén, illetve partner számára fizetendő 
garanciális probléma javítása esetén)

16 900 Ft /
megkezdett óra

Szerviz díjak

A fenti táblázatban szereplő szerviz díjak 2023. március 17-től a visszavonásig érvényesek! 
Az árak az Áfá-t tartalmazzák.

Találja meg álmai 
zuhanykabinját
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Ellenőrző lista -Előkészületek zuhanykabin 
beüzemelése előtt
1. Fizikai kiépítés:

A fürdőszobájában a fal- és padlóburkolási munkákat a szakemberek a zuhanykabin környékén 
elvégezték.

A zuhanykabin oldalsó profiljainak vagy zsanérjainak felszerelésére szolgáló burkolt és vízzáró falfelület 
legalább a profil beépítési magasságáig függőleges.

A falfelület nem tér el jobban a függőlegestől +/-1 cm-el.

Amennyiben a zuhanykabint a padlózatra építik, az alsó záró profilnál a felület vízszintes.

Zuhanytálcás kialakítás esetén, a tálca felső élei minden irányban vízszintesen állnak.

A zuhanytálca nincs besüllyesztve a csempe alá. FONTOS! Amennyiben a tálcát betolták a burkolat alá, 
a kabin lelóghat a tálcáról.

A fal és a tálca között megfelelő a szigetelés.

A tálca helye megfelelően ki van burkolva a tálca alatt és mögött is.

2. Vízvezeték kiállások:

Biztosítva van a 40 mm vagy 50 mm-es átmérőjű lefolyó csatlakozás, figyelembe véve a szifon
lefolyó pozícióját.

Alacsony magasságú tálca esetén a padlózatban megfelelően kialakított/kizárt hely van a szifon
számára.

Igen, a fenti műszaki paraméterek biztosítottak.

Zuhanykabin beüzemelése szakembereinkkel

Használja ki többéves tapasztalatunkat, üzemeltesse be kabinját márkaszervizünkkel!
Zuhanykabinjára 2-3 ÉV GARANCIÁT biztosítunk.

FIGYELEM! A beüzemelési költség nem tartalmazza a bekötéshez, installáláshoz felhasznált anyagok 
díját (pl: flexibilis cső zuhanytálca szegély).

A zuhanykabin beüzemeléséhez az előkészületek biztosítottak.
Ezúton megrendelem a Radaway zuhanykabin alábbi címen való beüzemelését.

Amennyiben a kiszálláskor derül ki, hogy a termék a helyszín rossz kialakítása miatt nem beépíthető, kiszállási 
díjat kell fizetni, melynek összege 16 900 Ft.
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Kabin/tálca típusa, száma:
(Az adatokat a következő módon kell megadni: pl. Radaway Torrenta PDD 800x800 131610-01-01. 
Ezek az adatok kiolvashatók a termék jótállási jegyéből.)

Viszonteladó neve, címe:
(A bolt, vállalkozás neve ahol a terméket vásárolta.) 

Vevő neve:

Beépítés címe: 
A cím ahol a termék beépítésre kerül.

Számlázási név/cím: 
A név/cím amelyre számlaigény esetén a beüzemelés díj kiszámlázásra kerül.

E-mail cím:

Telefonszám:

Egyéb megjegyzés:

Írjon a szerviz@metahungary.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. www.radaway.hu
Kérdése van?

Zuhanykabin beüzemelése szakembereinkkel
Megrendelés esetén töltse ki az alábbi űrlapot és juttassa vissza a szerviz@metahungary.hu e-mail címre.
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