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Dome Prices and details

Diameter
(M)

Height
(M)

㎡ Prices

7 M 4 M 38,5 2,790,000FT All included in Hungary

8 M 4 M 50,3 3,450,000FT All included in Hungary

● Purchasing more than 10 Domes will consider as vast amount and will have some
discount ( Negotiable )

Guarantee :

1. We provide 20 years of guarantee for our domes if we build them for you with our
professional team.

2. We provide 5 years of guarantee ( Main Items ) for our customers in case they want to
build it.

3. For the Material we provide 2 years guarantee
4. For the Transparent windows we provide 1 year guarantee

Payment Method :

- 40% of the total amount in advanced
- 60% the rest of the amount after the delivery

Delivery Time:

- The period of the delivery depending on the busy times are usually within 6 months
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Items Details Photos

Door Aluminium Frame with heat-treated glass
1900 x 860 mm

Internal
Insulation

White color

Curtain Hollow window curtain with 90% light
shading.

Color: Dark gray

Solar Exhaust
Panel

18w, mains and solar panel with two
functions

works.Galvanized steel aluminum frame.

Skylight
Window & View

-

Digital Door
Lock

Code key proxy with three functions.
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Dome Prices and details

Átmérő
(M)

Magassá
g (M)

㎡ Prices

7 M 4 M 38,5 2,790,000FT Br Magyarországon belül
szállítási díjjal

8 M 4 M 50,3 3,450,000FT Br Magyarországon belül
szállítási díjjal

● Amennyiben több mint 10 Dom-ot szeretne vásárolni úgy az ár egyedi elbírálású.
●

Garancia :

1. 20 év garanciát biztosítunk amennyiben az általunk megjelölt csapat telepíti, építi fel a
DOM-ot.

2. 5 év garanciát biztosítunk amennyiben nem az általunk megjelölt csapat telepíti, építi fel
a DOM-ot és saját magának szeretné ezt megtenni.

3. 2 év garancia az anyagra
4. 1 év garancia az átlátszó műanyagra

Fizetési ütemezés :

- 40% előre kell fizetni
- 60% utólag kell fizetni

Szállítási idő:

- A szállítás időtartama a zsúfoltságtól függően általában 6 hónap
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Tételek Details Photos

Ajtó Aluminum keret,hőkezelt
üvéggel,1900x860mm

Belső
szigetelés

Fehér

Függöny Öblös ablakfüggöny 90%-os világosban
árnyékolás.

Szín: Sötét szürke

Napelemes
szellőző
ventilátor

18w-os, hálózat és napelem két funkcióval
működik.Horganyzott acél alumínium keret.

Skylight
Window & View

-

Digitális ajto
zárt

Horganyzott acél szekezet,kód-kulcs-proxy
három

funkcióval működik.


