
www.luxeform.ua. тел. відділу продажів +38 (044) 590 26 50

 Підвищена міцність і жорсткість виробу в порівнянні з пластиковими аналогами.

 Не змінюється колір виробу під впливом ультрафіолету.

 Зворотня сторона - тришаровий вологостійкий беккінг.

 Кожний виріб упаковується окремо в термоплівку.

 Поверхня вкрита високоякісним пластиком.

 Виготовлення з сировини кращих європейських виробників.

 Має елегантний зовнішній вигляд і приємну на дотик фактуру.

 Легко видаляються забруднення.

 Володіє гарними теплоізоляційними властивостями.

 Підвіконня для внутрішнього використання, ціна вказана за м.пог.

тип виробу декор*
ширина, мм

250/300 350/400 450-600
білий мат 346,00 грн. 494,00 грн. 518,00 грн.

білий глянець 470,00 грн. 672,00 грн. 705,00 грн.

білий мат 450,00 грн. 642,00 грн. 674,00 грн.

білий глянець 612,00 грн. 874,00 грн. 917,00 грн.

 * - інші декори підвіконь продаються за ціною стільниць.

Додатково:  Прайс-лист на сайті www.luxeform.ua

- за збільшення товщини до 38 мм додається 30% вартості.

- за додатковий захист заднього торця виробу поліуретаном додається 10% до вартості

- за крайкування торців АБС або ПВХ крайкою додається 10 % до вартості.

Аксесуари:
ціна за к-т

"- крайкувальний пластик з нанесеним клеєм шириной 32 мм (2 смужки по 75 см) 42,00 грн.

"- крайкувальний пластик з нанесеним клеєм шириной 42 мм (2 смужки по 75 см) 58,00 грн.

- алюмінієві планки (ціна грн/шт):

тип виробу товщина ціна

Торцювальна планка (права, ліва)
28 мм 36,00 грн.

38 мм 49,00 грн.

з’єднувальна планка (пряма)
28 мм 33,00 грн.

38 мм 38,00 грн.

з’єднувальна планка (кутова)
28 мм 60,00 грн.

38 мм 64,00 грн.

- білі алюмінієві планки:

тип виробу товщина ціна/шт.

Торцювальна планка (права, ліва) 28 мм 36,00 грн.

з’єднувальна планка (пряма) 28 мм 33,00 грн.

з’єднувальна планка (кутова) 28 мм 60,00 грн.

office@luxeform.ua

Прайс-лист ТМ  LuxeForm на підвіконня. Ціни вказані в гривнях за метр погонний з урахуванням 
ПДВ. Дійсний з 17/06/2021.

детальніше на сайті 
http://www.podokonniki.com.ua

Підвіконня довжиною  1525, 2100, 3050, 4200 
товщиною 28 мм

ціна за м.п. готового виробу (заказний розмір, 
торцювання пластиковою крайкою в колір)
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