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TÁRGY: KÜLTÉRI HIRDETŐTÁBLÁK ELŐZETES KÖLTSÉGBECSLÉSE 
 
 
A piackutatásban szereplő árak tartalma 

- gyártás megrendelői előírások alapján történő kivitelben, leszállítás 

- teljes körű projekt lebonyolítás, koordináció 

- szükség szerint építési-műszaki szaktanácsadás, helyszíni felmérések, bejárások 

- gyártmánytervek készítése arculati előírásoknak megfelelően 

- látványtervek készítése, előzetes tanácsadás, helyszíni bejárás, egyeztetéseken való részvétel 

- kiszállás, helyszíni szerelés 
 
 

SPECIFIKÁCIÓ ÉS BESCÜLT KÖLTSÉGEK 
 
 
HELYSZÍNEK: BUDAPEST, IX. KERÜLET (KÜLÖNBÖZŐ HELYSZÍNEK) 

Táblák mérete: kb. 700 / 1.000 mm (álló kivitel, 9A4 oldal elhelyezésére alkalmas) 

 Opcionális: egyéb méretek igényektől és típustól függően (tehát lehetségesek 
pl. 4×A4, 6×A4, 8×A4, 12×A4, 16×A4 változatok is) 

Táblák mennyisége: tetszőleges (nagyobb mennyiség esetén lehet kedvezménnyel számolni) 

Kivitel módja: egyoldali kivitel, homlokzati falra vagy tartóoszlopokra szerelve 

Szerelés módja: dűbelezéssel falon vagy beton alapzaton 

Elhelyezkedés: kültéri 
 
Táblák típusa: egyoldali kivitel falra vagy oszlopokra szerelve 

kétoldali kivitel oszlopokra szerelve 

Táblák anyaga: alumínium keret, UV álló vagy ütésálló biztonsági üveggel 
 
Szállított tartozékok (minden típus esetében) 
 
Zárható kivitel, 2 db. kulccsal 

Mágnesezhető hátlap 

Starter kit, méretnek megfelelő számú mágnes (min. 36 db. táblánként) 

Oszlopra szerelt változat esetében az oszlop színével megegyező oszloptalp takaró 
 
Megjegyzés: a táblázatban a zöld színnel kiemelt típusok az előzően leszállított típusok.



Becsült árak (gyártás, leszállítás, helyszíni szerelés) 
 

Tábla típusa Falra szerelve 
Oszlopokra 

szerelve 
egyoldali kivitel 

Oszlopokra 
szerelve 

kétoldali kivitel 

1. típus 

Alumínium hirdetőtábla, falra 
szerelhető, UV álló előlappal, 
írható és mágnesezhető, 
szárazon törölhető hátlappal, 
oldalt nyíló kivitel, cilinderzárral, 
két kulccsal 

Megjegyzés: 
Kültérben csak védett és fedett 
részen javasolt 

235.000 Ft + ÁFA - - 

2. típus 

Alumínium hirdetőtábla, falra 
szerelhető, biztonsági üveggel, 
ABS sarkakkal, mágnesezhető, 
hajlított fém hátlappal, felfelé 
nyíló kivitel, cilinderzárral, két 
kulccsal 

280.000 Ft + ÁFA - - 

Gázrugós karral 305.000 Ft + ÁFA - - 

3. típus 

Prémium alumínium 
hirdetőtábla, falra vagy 
oszlopokra szerelhető, fokozott 
vízzárás, ütésálló biztonsági 
üveggel, írható és 
mágnesezhető, szárazon 
törölhető hátlappal, felfelé nyíló 
kivitel, cilinderzárral, két kulccsal 

305.000 Ft + ÁFA 420.000 Ft + ÁFA 570.000 + ÁFA 

Gázrugós karral 330.000 Ft + ÁFA 445.000 Ft + ÁFA 620.000 Ft + ÁFA 

4. típus 

Prémium alumínium 
hirdetőtábla, falra vagy 
oszlopokra szerelhető, fokozott 
vízzárás, ütésálló biztonsági 
üveggel, logó részére kialakított 
felső résszel, írható és 
mágnesezhető, szárazon 
törölhető hátlappal, felfelé nyíló 
kivitel, cilinderzárral, két kulccsal 

380.000 Ft + ÁFA 495.000 Ft + ÁFA 670.000 Ft + ÁFA 

Gázrugós karral 405.000 Ft + ÁFA 520.000 Ft + ÁFA 720.000 Ft + ÁFA 

LED világítással 

Megjegyzés: 
Megfelelő 220V elektromos 
csatlakozás kialakítása 
szükséges. 

450.000 Ft + ÁFA 580.000 Ft + ÁFA 795.000 Ft + ÁFA 



5. típus 

Prémium alumínium 
hirdetőtábla, falra vagy 
oszlopokra szerelhető, fokozott 
vízzárás, vastagított 
profilszerkezet, ütésálló 
biztonsági üveggel, írható és 
mágnesezhető, szárazon 
törölhető hátlappal, felfelé nyíló 
kivitel, cilinderzárral, két kulccsal 

480.000 Ft + ÁFA 605.000 Ft + ÁFA 825.000 Ft + ÁFA 

Gázrugós karral 505.000 Ft + ÁFA 630.000 Ft + ÁFA 850.000 Ft + ÁFA 

 
Teljesítési idő: megrendeléstől kb. 45 nap. 
 
A költségvetés összeállítása gyártáson és szállításon felül teljes körű projekt lebonyolításra vonatkozik. 

A feltüntetett árak az ÁFA-t nem tartalmazzák, nettó árak. 

Egyedi RAL szín esetében kb. 10-15% felárral kell számolni (nem javasolt, csak ha nagyon szükséges). 
 
 

TÍPUSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ELŐNYÖK-HÁTRÁNYOK) 
 
 
1. típus (csak részben javasolt nem reprezentatív és fedett-védett részeken) 

- csak fedett és védett kültéri részeken ajánlott 
- nincs biztonsági üveg, károsítható, az előlapot törni lehet, csekélyebb vízzáróság 
- alacsony költségű esztétikus megoldást, oldalt nyíló kivitel 
- oszlopokra nem szerelhető, csak alacsonyabb igényszintű és fedett-védett részeken javasolt 

 
2. típus (habár kissé alacsonyabb az ára, nem javasolt ár-esztétika-időtállóság arányában) 

- ABS műanyag sarkok hátrányt jelentenek, csekélyebb tömítés mint prémium kategóriánál 
- oszlopokra nem szerelhető, nem javasolt 

 
3. típus (javasolt, de esztétikailag jobb a 4. típus) 

- prémium kategória, 2. típus minden hátrányát kiküszöböli csekély árkülönbséggel 
- nincs logó felület, világítás nem alakítható ki utólag, oszlopokra is szerelhető 
- kétoldali kivitel lehetséges, akkor indokolt, ha a költségvetésbe nem fér bele a 4. típus 

 
4. típus (legjobban javasolt, ha megengedi a költségvetés) 

- prémium kategória, esztétikailag és műszakilag a legjobb változat, oszlopokra is szerelhető 
- logó felület, világítás utólag is kialakítható vagy eredetileg is beépíthető 
- kétoldali kivitel lehetséges, akkor indokolt, ha a költségvetésbe nem fér bele a 4. típus 

 
5. típus (nem javasolt, ár-érték arány szempontjából nagyon drága) 

- prémium kategória, vastagabb profil, oszlopokra is szerelhető 
- nincs logó felület, világítás nem alakítható ki utólag 
- kétoldali kivitel lehetséges, nem javasolt, mert nagyon drága (előnyösebb a 3. vagy 4. típus) 

 
 
Budapest, 2013. április 5. 
 
 …………………………………… 

 Prahovean Kornél 

 Archidesign Kkt. 


