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Фарбовані плоскі та радіусні меблеві фасади з МДФ
Серія "COLOR"

Ціну наведено у гривні  за 1 м.кв 29.07.2022

Одностороннє покриття фасадів
(зворотний бік - білий ламінат) Плоскі 10, 16 мм Плоскі 19 мм

Радиусні R284 мм, 
R300 мм; товщина 

МДФ 16 мм

Радиусні R284 мм, 
R300 мм; товщина 

МДФ 19 мм
1 Матове покриття (≈20 Gloss) 2380 2550 6340 6570
2 Покриття TS (СОФТ) 2500 2640 6440 6660
3 Глянцеве покриття з поліруванням 2770 2900 6700 6930

4 Спецефект (Гума / Металік / Перламутр / Зоряне небо / 
Перли / Графіт) 3280 3410 7070 7260

5 Хамелеон 2-х кольоровий + глянець з поліруванням 4020 4160 7850 8050
6 Хамелеон 3-х кольоровий + глянець з поліруванням 4820 4940 8640 8850
7 Фотодрук + глянець з поліруванням 7050 7130 - -

Примітки:
1. Фасади виготовляються за будь-якими розмірами Замовника
2. Замовлення приймаються ТІЛЬКИ на фірмових бланках
3. Замовлення площею менше 1 м. кв оцінюється як 1 м. кв
4. Вартість фарбування вітрини оцінюється по габаритній площі фасаду.
5. Виготовлення радіусних фасадів R284 мм, R300 мм виконується висотою не більше 2000 мм.
6. Термінове виготовлення замовлень +20% до вартості
7. Термін виготовлення 10 робочих днів. Для фасадів з фотодруком – 15 робочих днів.

Додаткові операції
1 Фарбування другої сторони виробу мінус 500 грн від вартості 1 м.кв
2 Фарбування МДФ із матеріалу Замовника мінус 500 грн від вартості 1 м.кв
3 Виготовлення вітрини у плоскому фасаді, ширина поля 65 мм 160 грн/шт

4 Виготовлення вітрини "шпрос" у плоскому фасаді, ширина перемичок 15мм Висота фасаду до 1000 мм - 450 грн/шт
Понад 1000 мм - 500 грн/шт

5 Виготовлення вітрини в радіусному фасаді з шириною поля 65 мм 300 грн/шт
6 Вибірка під скло, ширина 10 мм, глибина 4 мм 55 грн/шт
7 Выборка под стекло, ширина 10 мм, глубина 4 мм на витрине "шпрос" 340 грн/шт
8 Фрезерування під врізну ручку 120 грн/шт
9 Фрезерування під євро ручку типу "45°" (тільки для плоских фасадів) 190 грн/м.пог

10 Фрезерування під євро ручку типу "J" (тільки для плоских фасадів МДФ ≥ 19мм) 200 грн/м.пог
11 Фрезерування під тупикову євро ручку типу "J" 200 грн/шт
12 Фрезерування під євро ручку типу "J" на радіусних фасадах 500 грн/шт
13 Фрезерування отвору під петлю 35 мм 25 грн/отв
14 Пробне фарбування зразка (розмір 200 мм x 150 мм) 280 грн/шт
15 Підбір кольору під зразок Замовника 600 грн/шт

16 Потовщення плоскої деталі методом склеювання МДФ завтовшки шару +6 мм,
+8 мм, +10 мм, +16 мм, +19 мм

Вартість потовщення одного шару
700 грн/м.кв

17 Двоколірне фарбування (BiColor) з роздільним пазом  +25% до вартості за 1 м.кв
18 Фарбування тильної сторони шириною 30 мм, 50 мм, 100 мм 50 грн / 75 грн / 140 грн/м.пог

19 Криволінійний різ, товщина деталі до 19 мм 110 грн/м.пог
Якщо потовщення 190 грн/м.пог

20 Кутове з'єднання тип А, тип Б (див. тех. інформацію на сайті) 220 грн/шт (110 грн один срез 45°)

21 Кутове з'єднання тип А, тип Б (див. тех. інформацію на сайті) в зборі (до 150мм) 380 грн/шт

22 Вставка шпонована в ручку "J" без вклеювання 400 грн/шт

23 Фарбування ручки "J" в інший колір* 315 грн/м.пог

24 Комплект фарби (100 грам) 150 грн/шт

25 Коефіцієнт на погонаж***  +50% до вартості за 1 м.кв
26 Патинування гладких деталей  +620 грн за 1 м.кв
27 Тонування гладких деталей  +255 грн за 1 м.кв

Каталоги RAL, NCS, Mobihel (металіки + перламутри), AUTOCOLOR (хамелеони + глітери) Ціна - договірна.
*-при фарбуванні ручки "J" в інший колір виконується додаткове нанесення шару лака, тому ціна покриття такого замовлення 
рахується як ГЛЯНЕЦЬ !

**-якщо середня кількість деталей в 1 м.кв перевищує 10 шт., вартість такого замовлення розраховується окремо !
***- якщо в замовленні є деталі розміром меньще ніж 100мм. Кількість більше 10шт.
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