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Вартість та кількість шпону (м2) на замовлення узгоджується з менеджером.  
Передоплата при замовленні – 70%  вартості. 
Можливий безготівковий розрахунок (+5% до вартості). 

Форма фасаду 
 

Продукція 

Ціна в 
грн./м2 

без варто-
сті шпону 

 

51 Фасад двосторонній матовий з структурою (лак, фарба) 2760 

52 Фасад двосторонній матовий з структурою (лак, фарба) 2960 

54,55 Фасад двосторонній матовий з структурою (лак, фарба) 3440 

56,57 

Фасад односторонній матовий без структури (лак, фарба) 
зворотня сторона-білий ламінат 

3440 

Фасад односторонній глянцевий без структури (лак, фар-
ба) зворотня сторона-білий ламінат 

4000 

58,60 Фасад двосторонній матовий з структурою (лак, фарба) 3240 

61 Фасад двосторонній матовий з структурою (лак) 4000 

62 Фасад двосторонній матовий з структурою (фарба) 4200 

63 Фасад двосторонній матовий з структурою (лак) 4400 

64 Фасад двосторонній матовий з структурою (фарба) 4600 

65,67,70 Фасад двосторонній матовий з структурою (фарба) 4600 

65,67,70 Фасад двосторонній матовий з структурою (фарба, патіна) 5440 

66,68,69 Фасад двосторонній матовий з структурою (фарба) 5000 

66,68,69 Фасад двосторонній матовий з структурою (фарба, патіна) 5840 

Деталь гнута 

Двостороння матова з структурою без фрезерування 
товщиною до 20мм 

4760 

Фрезерована та товщиною більше 20мм 
По узгоджен-

ню 

Деталь плоска 
товщиною до 

50мм 
Двостороння матова з структурою без фрезерування 3760 

Деталь плоска 
товщиною до 

100мм 
Двостороння матова з структурою без фрезерування 3960 

Доплата за пок-
риття 

Матове без структури (1м2) 640 

Глянцеве без структури (1м2) 1216 

Оздоблення Патіна 590 

Фарбування місць фрезерування 416 

Підбір текстури шпону 256 
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                           На 1м2 виробу необхідно 2,8 м2 шпону 
 
 

 

 

Назва шпону  Ціна м2 

дуб 377 213 грн 

дуб темний 182 грн 

дуб пастельний 171 грн 

дуб білий 183 грн 

венге шоколадний 162 грн 

бук 187 грн 

червоне дерево 132 грн. 

тік дрібнорадіальний 141 грн 

зебрано дрібнорадіальний 140 грн 

венге аззурро 151 грн 

дуб королівський 183 грн 

мультіколор 195 грн 

венге платіна 151 грн 

рожеве дерево 159 грн 

дуб сірий 164 грн 

оливка Аргенто 205 грн 

венге тангентальний 428 грн 

венге   349 грн 

палісандр 390 грн 

тік тангентальний 346 грн 

горіх каналетто 214 грн 

оливка Севілья 247 грн 

оливка Пріма 247 грн 

черешня 236 грн 

горіх  250 грн 

зебра сарегенті 346 грн 

корінь амаретто 346 грн 

червона фантазія 300 грн 

black hills 320 грн 

палісанд Ріо 283 грн 

нитка 256 грн 

оливка Малага 285 грн 

дуб срібний 239 грн 

арктік вуд 335 грн 

горіх європейський 551 грн 

білий ебен 320 грн 

корінь горіха каліфорнійського 1202 грн 

клен фрізе 935 грн. 


