
Ціна в $ (в т.ч. ПДВ)**

Назва матеріалу Од.вим. Дуб Ясен/Клен

Шухляда (Н116÷245) м.кв. 336 255

Фільонка (Н246ч1206) м.кв. 248 187

Під скло (Н246ч1206) м.кв. 203 154

Решітка (Н246ч1206) м.кв. 318 241

Фільонка радіусна (Н566ч960) шт. 260 205

Фільонка радіусна (Н961ч1206) шт. 335 264

Під скло радіусна (Н566ч960) шт. 190 151

Під скло радіусна (Н961ч1206) шт. 250 198

Фігурна фільонка (856х346) шт. 189 143

Фігурна фільонка (1056х346) шт. 234 176

Фігурна під скло (856х346) шт. 165 124

Фігурна під скло (1056х346) шт. 207 156

*На всі вироби з нестандартними розмірами ціна підвищується на 20% від прайсової

*На всі вироби з нестандартним нанесенням патини ціна підвищується на 5% від прайсової

*Живий сучок не являється браком так як вироби виготовляються із натуральної деревини

*Підприємство залишає за собою право змінювати ціни в період дії прайсу

*При закупі фасадів на взірцеві зразки - знижка 20%

** Оплата здійснюється у національній валюті згідно з курсу НБУ

Прайс-лист на фронт-Exclusive 
меблевий  із масива,  фарбований  

прайс дійсний з 23.01.2017 року*

Украина,65005 г. Одесса ул. Балковская, 108 - Тел/факс (048)715-10-20,719-98-19(20)                                  



Ціна в $ (в т.ч. ПДВ)**

Назва матеріалу Дуб Ясен/Клен

Шухляда (Н116÷245) м.кв. 336 255

Фільонка (Н246ч1206) м.кв. 248 187

Під скло (Н246ч1206) м.кв. 203 154

Решітка (Н246ч1206) м.кв. 318 241

Фільонка радіусна (Н566ч960) шт. 260 205

Фільонка радіусна (Н961ч1206) шт. 335 264

Під скло радіусна (Н566ч960) шт. 190 151

Під скло радіусна (Н961ч1206) шт. 250 198

*На всі вироби з нестандартними розмірами ціна підвищується на 20% від прайсової

*На всі вироби з нестандартним нанесенням патини ціна підвищується на 5% від прайсової

*Живий сучок не являється браком так як вироби виготовляються із натуральної деревини

*Підприємство залишає за собою право змінювати ціни в період дії прайсу

*При закупі фасадів на взірцеві зразки - знижка 20%

** Оплата здійснюється у національній валюті згідно з курсу НБУ

Од.вим.

Прайс-лист на фронт-Elegia меблевий  
із масива,  фарбований  прайс 

дійсний з 23.01.2017 року*

Украина,65005 г. Одесса ул. Балковская, 108 - Тел/факс (048)715-10-20,719-98-19(20)                                  



Ціна в $ (в т.ч. ПДВ)**

Назва матеріалу Од.вим. Дуб Ясен/Клен

Шухляда (Н176÷316) м.кв. 370 280

Фільонка  (Н317ч1400) м.кв. 273 206

Під скло (Н317ч1400) м.кв. 223 169

Решітка (Н317ч1400) м.кв. 350 265

*На всі вироби з нестандартними розмірами ціна підвищується на 20% від прайсової

*На всі вироби з нестандартним нанесенням патини ціна підвищується на 5% від прайсової

*Живий сучок не являється браком так як вироби виготовляються із натуральної деревини

*Підприємство залишає за собою право змінювати ціни в період дії прайсу

*При закупі фасадів на взірцеві зразки - знижка 20%

** Оплата здійснюється у національній валюті згідно з курсу НБУ

Прайс-лист на фронт-Premiera 
меблевий  із масива,  фарбований  

прайс дійсний з 23.01.2017 року*

Украина,65005 г. Одесса ул. Балковская, 108 - Тел/факс (048)715-10-20,719-98-19(20)                                  



Ціна в $ (в т.ч. ПДВ)**

Назва матеріалу Од.вим. Дуб Ясен/Клен

Шухляда (Н176÷316) м.кв. 370 280

Фільонка  (Н317ч1400) м.кв. 273 206

Під скло (Н317ч1400) м.кв. 223 169

Решітка (Н317ч1400) м.кв. 350 265

*На всі вироби з нестандартними розмірами ціна підвищується на 20% від прайсової

*На всі вироби з нестандартним нанесенням патини ціна підвищується на 5% від прайсової

*Живий сучок не являється браком так як вироби виготовляються із натуральної деревини

*Підприємство залишає за собою право змінювати ціни в період дії прайсу

*При закупі фасадів на взірцеві зразки - знижка 20%

** Оплата здійснюється у національній валюті згідно з курсу НБУ

Прайс-лист на фронт-Medea меблевий  із масива,  

фарбований  прайс дійсний з 23.01.2017 року*

Украина,65005 г. Одесса ул. Балковская, 108 - Тел/факс (048)715-10-20,719-98-19(20)                                  



Ціна в $ (в т.ч. ПДВ)**

Назва матеріалу Од.вим. Дуб Ясен/Клен

Шухляда (Н116÷196) м.кв. 215 163

Фільонка   (Н197ч1206) м.кв. 201 152

Під скло (Н281ч1206) м.кв. 186 141

Решітка (Н281ч1206) м.кв. 277 210

Комбінована фільонка/решітка                                                            

(Н716ч1206)
м.кв. 286 217

Комбінована  скло/решітка                               

(Н716ч1206)
м.кв. 274 207

*На всі вироби з нестандартними розмірами ціна підвищується на 20% від прайсової

*На всі вироби з нестандартним нанесенням патини ціна підвищується на 5% від прайсової

*Живий сучок не являється браком так як вироби виготовляються із натуральної деревини

*Підприємство залишає за собою право змінювати ціни в період дії прайсу

*При закупі фасадів на взірцеві зразки - знижка 20%

** Оплата здійснюється у національній валюті згідно з курсу НБУ

      Прайс-лист на фронт-Aura меблевий  із масива,  

фарбований  прайс дійсний з 23.01.2017 року*

Украина,65005 г. Одесса ул. Балковская, 108 - Тел/факс (048)715-10-20,719-98-19(20)                                  



Ціна в $ (в т.ч. ПДВ)**

Назва матеріалу Од.вим. Дуб Ясен/Клен

Шухляда (Н116÷196) м.кв. 194 149

Фільонка   (Н197ч1206) м.кв. 189 150

Під скло (Н281ч1206) м.кв. 168 128

Решітка (Н281ч1206) м.кв. 260 198

*На всі вироби з нестандартними розмірами ціна підвищується на 20% від прайсової

*На всі вироби з нестандартним нанесенням патини ціна підвищується на 5% від прайсової

*Живий сучок не являється браком так як вироби виготовляються із натуральної деревини

*Підприємство залишає за собою право змінювати ціни в період дії прайсу

*При закупі фасадів на взірцеві зразки - знижка 20%

** Оплата здійснюється у національній валюті згідно з курсу НБУ

Прайс-лист на фронт-Modern меблевий  із масива,  

фарбований  прайс дійсний з 23.01.2017 року*

Украина,65005 г. Одесса ул. Балковская, 108 - Тел/факс (048)715-10-20,719-98-19(20)                                  



Ціна в $ (в т.ч. ПДВ)**

Назва матеріалу Од.вим.

Пілястра №1Б (Н 961 ч 1410 L 50) шт. 65 50

Пілястра №1Б (Н 470 ч 960 L 50) шт. 54 41

Пілястра №1К (Н 961 ч 1410 L 50) шт. 79 60

Пілястра №1К (Н 470 ч 960 L 50) шт. 68 51

Пілястра №2Б (Н 961 ч 1410 L 50) шт. 65 50

Пілястра №2Б (Н 470 ч 960 L 50) шт. 54 41

Пілястра №2К (Н 961 ч 1410 L 50) шт. 79 60

Пілястра №2К (Н 470 ч 960 L 50) шт. 68 51

Пілястра карго №1 з ножкою (Н 820 х L 150) шт. 194 147

Пілястра №3Б  (Н 961 ч2220 х L 50) шт. 38 29

Пілястра №3Б  (Н 470 ч 960 х L 50) шт. 30 22

Пілястра №6В (Н 961 ч 1410 L 75) шт. 111 84

Пілястра №6В (Н 470 ч 960 L 75) шт. 100 76

Пілястра №6Н (Н 961 ч 1410 L 75) шт. 106 80

Пілястра №6Н (Н 470 ч 960 L 75) шт. 95 72

Пілястра №7В/75  (Н 961 ч2220 х L 75) шт. 106 81

Пілястра №7В/75  (Н 470 ч 960 х L 75) шт. 95 72

Пілястра №7Н/75  (Н 961 ч2220 х L 75) шт. 100 76

Пілястра №7Н/75  (Н 470 ч 960 х L 75) шт. 93 71

Пілястра №7А/100  (Н 961 ч2220 х L 100) шт. 70 53

Пілястра №7А/100  (Н 470 ч 960 х L 100) шт. 63 47

Пілястра №7Б/75  (Н 961 ч2220 х L 75) шт. 70 53

Пілястра №7Б/75  (Н 470 ч 960 х L 75) шт. 63 48

Пілястра №7Ш/75  (Н 961 ч2220 х L 75) шт. 111 84

Ножка до пілястри (100х60) шт. 13 10

Ножка до пілястри (100х75) шт. 14 11

*На всі вироби з нестандартними розмірами ціна підвищується на 20% від прайсової

*На всі вироби з нестандартним нанесенням патини ціна підвищується на 5% від прайсової

*Живий сучок не являється браком так як вироби виготовляються із натуральної деревини

*Підприємство залишає за собою право змінювати ціни в період дії прайсу

*При закупі фасадів на взірцеві зразки - знижка 20%

** Оплата здійснюється у національній валюті згідно з курсу НБУ

Дуб Ясен/ Клен

Прайс-лист на пілястри меблеві із масива,  

фарбовані прайс дійсний з 23.01.2017 року*

Украина,65005 г. Одесса ул. Балковская, 108 - Тел/факс (048)715-10-20,719-98-19(20)                                  
г. Одесса ул.Черноморского Казачества 52А - Тел (048)740-70-75,740-70-71



Ціна в $ (в т.ч. ПДВ)**

Назва матеріалу Од.вим. Вид

Капітель  210x158x80 шт. 79 60

Декоративна колона №1                                        (Н 820 ч L 

100)
шт. 166 126

Декоративна арка 1400х165х20

шт. 148 112

Декоративна арка 1200х150х20

шт. 141 107

Декоративна арка 1000/900х100х18

шт. 53 40

Декоративна арка 800х75х18

шт. 53 40

Декоративна арка 700/600х75х18

шт. 44 33

Лотки для висувних ящиків 42х420х260 покриті 
рослинною олією

шт. 69 0

Лотки для висувних ящиків 42х420х310 покриті 
рослинною олією

шт. 73 0

Лотки для висувних ящиків 42х420х360 покриті 
рослинною олією

шт. 76 0

Лотки для висувних ящиків 42х420х410 покриті 
рослинною олією

шт. 79 0

Лотки для висувних ящиків 42х420х460 покриті 
рослинною олією

шт. 83 0

Лотки для висувних ящиків 42х420х510 покриті 
рослинною олією

шт. 87 0

*На всі вироби з нестандартними розмірами ціна підвищується на 20% від прайсової

*На всі вироби з нестандартним нанесенням патини ціна підвищується на 5% від прайсової

*Живий сучок не являється браком так як вироби виготовляються із натуральної деревини

*Підприємство залишає за собою право змінювати ціни в період дії прайсу

*При закупі фасадів на взірцеві зразки - знижка 20%

** Оплата здійснюється у національній валюті згідно з курсу НБУ

Дуб Ясен/ Клен

Прайс-лист на пілястри меблеві із масива,  

фарбовані прайс дійсний з 23.01.2017 року*

Украина,65005 г. Одесса ул. Балковская, 108 - Тел/факс (048)715-10-20,719-98-19(20)                                  



Ціна в $ (в т.ч. ПДВ)**

Назва матеріалу Од.вим.

Карніз "Aura" (1800 мм) шт. 89 67

Карніз "Aura" (2700 мм) шт. 134 102

Карніз №4 (2200 мм) шт. 155 117

Карніз №4 гнутий шт. 162 128

карніз №5 (1800 мм) шт. 89 68

карніз №5 (2700 мм) шт. 134 102

карніз №5 гнутий шт. 87 69

карніз №6 (2200 мм) шт. 162 128

карніз №7 (2200 мм) шт. 155 117

*На всі вироби з нестандартними розмірами ціна підвищується на 20% від прайсової

*На всі вироби з нестандартним нанесенням патини ціна підвищується на 5% від прайсової

*Живий сучок не являється браком так як вироби виготовляються із натуральної деревини

*Підприємство залишає за собою право змінювати ціни в період дії прайсу

*При закупі фасадів на взірцеві зразки - знижка 20%

** Оплата здійснюється у національній валюті згідно з курсу НБУ

Дуб Ясен/ Клен

Прайс-лист на карнізи меблеві із масива,  

фарбовані прайс дійсний з 23.01.2017 року*

Украина,65005 г. Одесса ул. Балковская, 108 - Тел/факс (048)715-10-20,719-98-19(20)                                  



Прайс-лист на світлові планки

Ціна в $ (в т.ч. ПДВ)**

Назва матеріалу Од.вим.

Світлова планка №1 (2700 мм) шт. 70 53

Світлова планка №1 (1800 мм) шт. 47 35

Світлова планка №1 гнута шт. 82 65

Світлова планка №2 (2700 мм) шт. 77 58

Світлова планка №2 (1800 мм) шт. 51 39

Світлова планка №2 гнута шт. 82 65

Світлова планка №3 (2700 мм) шт. 77 58

Світлова планка №3 (1800 мм) шт. 51 39

Світлова планка №3 гнута шт. 82 65

Світлова планка №4 (2700 мм) шт. 77 58

Світлова планка №4 (1800 мм) шт. 51 39

Світлова планка "Aura" (2700 мм) шт. 70 53

Світлова планка "Aura" (1800 мм) шт. 47 35

Цоколь (2700мм) шт. 59 45

Цоколь (1800мм) шт. 40 30

Цоколь гнутий шт. 54 43

Перильце з фішками (400ч1200) м.п. 62 47

Перильце з фішками гнуте шт. 67 51

*На всі вироби з нестандартними розмірами ціна підвищується на 20% від прайсової

*На всі вироби з нестандартним нанесенням патини ціна підвищується на 5% від прайсової

*Живий сучок не являється браком так як вироби виготовляються із натуральної деревини

*Підприємство залишає за собою право змінювати ціни в період дії прайсу

*При закупі фасадів на взірцеві зразки - знижка 20%

** Оплата здійснюється у національній валюті згідно з курсу НБУ

     із масива фарбовані
  прайс дійсний з 23.01.2017 року*

Дуб Ясен/ Клен

Прайс-лист на світлові планки

із масива,  фарбовані прайс 

Украина,65005 г. Одесса ул. Балковская, 108 - Тел/факс (048)715-10-20,719-98-19(20)                                  



W 25 (радіус внутрішній) 68 0 0

W 25 (радіус зовнішній) 73 78 0

W 25 (хвиля) 119 128 0

W 25 0 0 73

W 24 (радіус внутрішній) 69 0 0

W 24 (радіус зовнішній) 78 87 0

W 24 (хвиля) 124 133 0

W 24 0 0 78

Із "квіткою" (радіус внутрішній) 77 0 0

Із "квіткою" (радіус зовнішній) 87 97 0

Із "квіткою" (хвиля) 133 142 0

Із "квіткою" 0 0 87

"Букет" (радіус внутрішній) 77 0 0

"Букет" (радіус зовнішній) 87 97 0

"Букет" (хвиля) 133 142 0

"Букет" 0 0 87

"Еліт" (радіус внутрішній) 77 0 0

"Еліт" (радіус зовнішній) 87 97 0

"Еліт" (хвиля) 133 142 0

"Еліт" 0 0 87

скло матоване (радіус внутрішній) 58 0 0
скло матоване (радіус зовнішній) 61 63 0
скло матоване (хвиля) 143 148 0
скло матоване 0 0 39
скло (радіус внутрішній) 22 0 0
скло (радіус зовнішній) 26 27 0
скло (хвиля) 67 68 0
скло 0 0 18

Артикул
Ціна, $**. за 1 шт. розміром:

Вид
723 1206 1 м.кв.

** Оплата здійснюється у національній валюті згідно з курсу НБУ

*Підприємство залишає за собою право змінювати ціни в період дії прайсу

Прайс-лист на вітражі та скло

прайс дійсний з 23.01.2017 року*

Украина,65005 г. Одесса ул. Балковская, 108 - Тел/факс (048)715-10-20,719-98-19(20)                                  




