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Комерційна пропозиція на гнуті фасади не покриті 
облицювальним матеріалом 

Пропонуємо до Вашої уваги гнуті фасади виготовлені по технології “сендвіч-панелі” на основі ДВП плит, не покритих 

облицювальним матеріалом. При необхідності вітрини комплектуються склом зі складу. 

      Націнка на фасади МДФ товщиною 19мм становить 15%. 

Висота 

фасаду (h) 

Ціна за шт, грн. 

16мм 

Фрезеруван

ня 

периметру 

Внутрішнє 

фрезерування,

та(або) 

вітрина, 

периметр 

Складні 

фрезерування 

(дві фрези і 

більше) 

Загальний вид фасаду 

R-216,  зовнішній або внутрішній, хорда до 370 мм, довжина дуги 510 мм 

h-713 316 

+10%   

 

h-900 399 

h-1100 488 

h-2000 887 

R-300,  зовнішній, хорда до 410 мм, довжина дуги 515 мм 

h-713 319 

+10% +15% +30% 

 

h-900 403 

h-1100 493 

h-2000 896 

R-300,  внутрішній, хорда до 410 мм, довжина дуги 515 мм 

h-713 319 

+10% +30% 

+30% 

+300 грн 

розробка 

креслення  

h-900 403 

h-1100 493 

h-2000 896 

R-316,  зовнішній або внутрішній, хорда до 424 мм, довжина дуги 525 мм 

h-713 325 

+10% +15%      +30% 

 

h-900 411 

h-1100 502 

h-2000 913 

R-260, з прямими краями (55 мм), хорда 422 мм, довжина дуги 525 мм 

h-713 325 

+10%   

 

h-900 411 

h-1100 502 

h-2000 913 

R-400, зовнішній або внутрішній, хорда до 560 мм, довжина дуги 655 мм 

h-713 406 

+10% +15%      +30% 

 
h-900 513 

h-1100 627 

h-2000 1140 

 



Зовнішній радіус 

 

 

Внутрішній радіус 

 

 
Можливий заріз під кутом 45 градусів (на замовлення, за 
наявності фрезерування - треба вказувати сторону для 

зрізу) 

 
Увага! В зв'язку з удосконаленням технології виготовлення гнутих фасадів зросла якість виробу. Від тепер 

радіусний фасад має 5 шарів ДВП та покриття пластику з внутрішньої  (для зовнішніх фасадів) та з зовнішньої 

сторони (для внутрішніх фасадів). Зверніть увагу! в замовленні необхідно вказувати сторонність фасаду для 

правильного покриття пластиком. 

  

Запрошуємо до співпраці! 

R-600, зовнішній або внутрішній, хорда до 660 мм, довжина дуги 725 мм 

h-713 450 

+10%   

 

h-900 567 

h-1100 693 

h-2000 1261 

R-700, зовнішній або внутрішній, хорда до 430 мм, довжина дуги 465 мм 

h-713 288 

+10%   

 

h-900 364 

h-1100 445 

h-2000 809 

Rs-240, s – подібний, довжина  дуги 550 мм 

h-713 341 

+10%   

 

h-900 430 

h-1100 526 

h-2000 957 

Rs-180, s – подібний, довжина  дуги 625 мм 

h-713 388 

+10%   

 

h-900 489 

h-1100 598 

h-2000 1087 

R-1000, зовнішній або внутрішній, хорда до 713 мм, довжина дуги 740 мм 

h-713 459 

+10%  

 

 

h-900 579 

h-1100 708 

h-2000 1287 

R-1000, зовнішній або внутрішній, хорда до 355 мм, довжина дуги 370 мм 

h-713 230 

+10%   

 

h-900 290 

h-1100 354 

h-2000 644 


