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ПРАЙС №6- ТРИПЛЕКСАЦІЯ
1.Триплексація
***Вакуумна триплексація EVA-плівкою для зовнішнього та внутрішнього застосування
Найменування
Товщина Тонування
Скло
Триплексація
Ціна
триплексу
скла
скла
2-шаровий
триплекс з
негартовананого
скла

-скло
однакових
товщин;
-скло
різних
товщин;

-одного виду
тонування;
-різного виду
тонування;

-прозоре;
-тоноване;
-фарбоване;
-дзеркало;

-з прозорою плівкою
-з матовою плівкою

700грн/м.кв
1000грн/м.кв

-з тканиною;
- з напівпрозорим кольоровим оракалом;
-з непрозорим кольоровим оракалом;
-з фотодруком;

1200грн/м.кв

Додавання шару з негартованого скла
2-шаровий
триплекс з
гартованого скла

2-шаровий
триплекс з
гартованого скла

-скло
однакових
товщин;

-скло
однакових
товщин;
-скло
різних
товщин;

-одного виду
тонування;

-одного виду
тонування;
-різного виду
тонування;

Додавання шару триплексу з гартованого скла
3-шаровий
-скло
-одного виду
триплекс з
однакових
тонування;
гартованого склатовщин;
-різного виду
«Колотий лід»
тонування;
2-шаровий
триплекс з
гартованого
молірованого
(гнутого) скла

-скло
однакових
товщин;

-одного виду
тонування;
-різного виду
тонування;

700грн/м.кв
-прозоре;
-тоноване;
-фарбоване;
-дзеркало;

-з прозорою плівкою;

800грн/м.кв

-з матовою плівкою;

1100грн/м.кв

-з прозорою плівкою;

(залежно від кількості закладених
плівок)

-прозоре;
-тоноване;

-з матовою плівкою;

(залежно від кількості закладених
плівок)

-прозоре;
-тоноване;
-фарбоване;
-дзеркало;

-з тканиною;
- з напівпрозорим кольоровим оракалом;
-з непрозорим кольоровим оракалом;
-з фотодруком;

-прозоре;
-тоноване;
-прозоре;
-тоноване;
-фарбоване;
-дзеркало;

800- 1500грн/м.кв

1100- 1800грн/м.кв

1100- 2000грн/м.кв
(залежно від кількості закладених
плівок)

800грн/м.кв
-прозоре;
-тоноване;

-прозоре;
-тоноване;
-фарбоване
скло;

-з прозорою плівкою;

1500грн/м.кв

-з прозорою плівкою;

1300-1500грн/м. (залежно від

-з матовою плівкою;

1450-1800грн/м. (залежно від

-з тканиною;
- з напівпрозорим кольоровим оракалом;
-з непрозорим кольоровим оракалом;
-з фотодруком;

1800-2000грн/м.кв. (залежно

кількості закладених плівок)
кількості закладених плівок)

від кількості закладених плівок)

Зразок триплексу з негартованого скла 200х200мм

100грн/шт..

Мін.розмір негартованого триплексу 100х100мм
Мін.розмір гартованого триплексу 250х500мм
Максимальна робоча площа для виготовлення триплексу 2400х3600мм.

Вартість декору(тканини, оракалу, фотодруку і т.д) визначається індивідуально після виготовлення зразка.
При використанні декору замовника будь-які рекламації не приймаються.
Націнка за габаритність, тоннаж, особливості виготовлення триплексу визначається індивідуально.
Максимальний прогин гнутого триплекса 96мм.
Якість триплексації відповідає ДСТУ Б В.2.7 - 123 – 2004.
Обов’язковою вимогою для триплексації скла є обробка кромок скла/дзеркала.

1.1.Похибка зміщення шарів триплексу
Триплекс

Похибка

2-шаровий
+/-2мм
3-шаровий
+/-3мм
4-шаровий
+/-5мм
Термін виготовлення замовлень від 5 до 15 робочих днів, в залежності від завантаження виробництва та об’єму замовлення.
При прискоренні термінів виконання враховується націнка 20-100%, в залежності від завантаження та складності замовлення.
Готова продукція зберігається на складі виробництва до 3 робочих днів. Подальше збереження тягне за собою оплату за
складські послуги- 2% від вартості замовлення.

Ціни вказані без урахування вартості скла
Виконуємо доставку продукції(див.прайс№7)
Мінімальна вартість замовлення 500грн
Ціна вказана з урахуванням ПДВ станом на 06.12.2019р.
Будь-які претензії щодо якості продукції приймаються протягом доби після отримання товару

