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Комерційна пропозиція
на фасади МДФ фарбовані
від 01.02.2018
Різновид виробу

Ціна в
грн./м2

Рівні фасади
Матовий (МДФ 16мм)
Глянець полірований (МДФ 16мм)
Глянець пол. люстробрил (ефект зіркового неба) (МДФ 16мм)
Металік глянец (по каталогу Mobihel) (МДФ 16мм)
Перламутр (МДФ 16мм)
Зворотня сторона виробу матова (+ за м²)
Зворотня сторона виробу глянцева (+ за м²)
Вітрина під скло (+ за м²)
З внутрішнім фрезеруванням (+ за м²)
МДФ 19мм (+ за м²)
Патинування (+ за м²)
R-фасади
Матовий (16мм)
Глянець полірований (16мм)
Глянець пол. люстробрил (ефект зіркового неба) (16мм)
Металік глянец (по каталогу Mobihel) (16мм)
Перламутр (16мм)
Зворотня сторона виробу матова (+ за м²)
Зворотня сторона виробу глянцева (+ за м²)
Вітрина під скло (+ за м²)
З внутрішнім фрезеруванням (+ за м²)
Товщина 19мм (+ за м²)
Патинування (+ за м²)

1355
1550
1735
1830
1860
+905
+1095
+15%
+25% (40%)
+50
+280
2170
2250
2530
2590
2635
+990
+1180
+15%
+25% (40%)
+150
280

*замовлення, менше ніж 0,5 м2, рахується, як 0,5 м2!
*деталі, розміром до 100мм (висотою або шириною), якщо їх кількість більше 2-х штук,
рахуються, як +50% до ціни за м2.

Фарбуємо по каталогу RAL K7, каталогу NCS і Mobihel
За додатковою інформацією звертайтесь в відділ замовлення фасадів.

Запрошуємо до співпраці!
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Комерційна пропозиція
на МДФ фарбований
від 01.02.2018
(додатковий прайс)
1.Карнизи, пілястри, погонаж декоративний (ПД):
Матове
покриття
780

Глянцеве
покриття
850

Карниз №1 радіусний зовнішній і
внутрішній, (грн./шт.)
Карниз №3 прямий,
(грн./м/п)
Карниз №3 радіусний зовнішній,
(грн./шт.)
Карниз №3 радіусний внутрішній,
(грн./шт.)
Карниз №4 (2500*120мм), (грн./шт.)

415

460

400

485

500

555

660

735

985

1095

Карниз №4 радіусний зовнішній і
внутрішній, (грн./шт.)
ПД1-ПД5 (2070*35*10мм),
(грн./шт.)
Пілястри, планки, цоколі, (грн./м/п)

1050

1150

680

750

380

465

Карниз №1 (2550*75мм), (грн./шт.)

Патинування +25% до ціни

2. Вироби 32мм, (м2) = Ціна за м2 фасаду + 440грн.
3. Вироби 38мм, (м2) = Ціна за м2 фасаду + 490грн.

За додатковою інформацією звертайтесь в відділ замовлення фасадів.

Запрошуємо до співпраці!

