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пропонує меблеві фасади
Матеріал – МДФ, товщина 16мм, 19мм односторонній меламін;
Покриття – лакофарбова продукція, італійського виробництва

Товщина фасаду
Внутрішній радіус опуклого фасаду,
лицьовий радіус увігнутого
Максимальна хорда
Максимальна висота

16, 19
240мм

300мм

566мм

1300мм

480мм
1200мм

600мм
1200мм

900мм
1200мм

1050мм
1200мм

Вартість 1м 2 фасадів, грн
1м2 матові
3 416
1м2 – вітрина матові
3 892
1м2 поліровані
4 116
1м2 – вітрина поліровані
4 452
1м2 фрезерованний мат
5 180
1м2 – фрезерованний глянець
5 600
1м2 – вітрина глянець
4 312
Фрезерування отвору під петлю 11.20 грн.
Фрезерування врізної ручки 1 шт 98.00 грн.
Виготовлення наскрізного отвору 1 шт –
18.20 грн.
Фарбування в один колір площі < 1м² вважається як квадратний метр.
Гладкі глянсові фасади виготовляються тільки до заказу з фрезерованними глянсовими фасадами.
В полірованому виконанні можуть бути виготовленні тільки деякі варіанти фрезерованних фасадів.
Тильна сторона радіусних фасадів виконується в матовому виконанні.
Для полірованого виконання обкатка по периметру деталей повинна бути виготовлена не менш R3
Вертикальний торець гнутого фасаду є продовженням радіусу, що утворюється на виді зверху.
Виготовлення одного нестандартного торця додає до вар-ті фасаду
126.00 грн.
Фасад радіусом 240, 1300мм не фрезерується, у вітрині радіусом 1300мм чверть під скло не вибирається.
Металік на гнутому фасаді додає до вартості 1 м²
182.00 грн. (одна сторона)
322.00 грн. (дві сторони).
На всіх радіусах при максимальній хорді і малій висоті (до 200мм) можлива втрата в геометрії фасаду.
Фасади R240, R300, R566 можуть бути виготовлені висотой до 2000мм, в межах
1200÷2000 виробник не гарантує точність в геометрії фасаду з доплатою +25% до вартості 1м².
При виготовлені криволінійного фасаду до вартості 1м² додається
938.00 грн.
При виготовлені фасаду площею < 0,2м2 до вартості додається
84.00 грн.
Виготовлення графічного декорування площі фасадів (трафаретного малюнку) додає
до вартості 1м² полірованого фасаду
1 120.00 грн. (один колір)
Якщо більше одного кольору,
то за кожен наступний колір додається до вартості 1м²
840.00 грн.
Термін виготовлення – 15÷21 день матові фасади (тильная сторона меламін)
– 21÷30 днів інші прямі фасади
– 25÷35 днів гнуті фасади з моменту відкриття заказу.

