
(044) 227-43-24

(098) 222-98-30

(099) 526-21-12 

(066) 600-43-57

назва матеріалу
ламель 

(шир.\товщ.)

ДИСКОНТ (любий матеріал)* ***

Деревина BASSWOOD 25/2

Деревина PAULOWNIA 25/2,5

Бамбук пресований BAMBOO 25/2

мінімальна розрахункова площа  - 0,50 м.кв. 

назва матеріалу
ламель 

(шир.\товщ.)

площа менш ніж 2,00 м.кв.                                                   

(в одному виробі)

площа більше ніж 2,01 м.кв.                                                               

(в одному виробі)

ДИСКОНТ (любий матеріал)* ***

Деревина BASSWOOD 50/3 74,20 67,2

Деревина PAULOWNIA 50/3 77,00 71,4

Деревина PAULOWNIA BRUSH 50/3 81,20 74,2

Бамбук пресований BAMBOO 50/2 84,00 78,4

ПВХ FAUX WOOD 50/3,5 84,00 78,4

мінімальна розрахункова площа  - 0,75 м.кв. 

назва матеріалу
ламель 

(шир.\товщ.)

Деревина BASSWOOD, бамбук пресований BAMBOO, деревина PAULOWNIA ***

     система "Classic"  25мм

Монтаж  10% від вартості, мінімально 100 грн/шт. Доставка від 150 грн.

Додаткові опції:

Додаткові опції:
виготовлення жалюзі на тасьмовій драбинці доплата 7% до вартості виробу

4,9 у.о./ком-т

виготовлення жалюзі на тасьмовій драбинці

нахил (трос)
нижня фіксація 

Компанія жалюзи.com.ua не несе відповідальності за якість транспортування грузу логістичними компаніями. Страховка грузу виконується по запиту та за 

рахунок Замовника.

*ДИСКОНТ - програма з продажу готових виробів за акційною ціною. Для виготовлення таких виробів використовуються матеріали зі складу "залишки" або 

матеріали які можуть мати різнотон в ламелях, валансу чи незначну кривизну матеріалу. Перелік та наявність таких матеріалів просимо дізнаватись у відділі з 

продажу 

Прайс-лист на жалюзі з деревини, бамбуку та ПВХ

система "Classic" 50мм                                                                     

 Ціни приведені в у.о. в рекламних цілях, а розрахунок виконується в національній валюті згідно комерційного курсу. 

вартість,  у.о./м.кв.

система "Retro" 50мм

Додаткові опції:

доплата 5% до вартості виробу

доплата 10% до вартості виробу

мінімальна розрахункова площа  - 0,75 м.кв. 

Стандартне виготовлення жалюзі  - вільновисячі на звичайній (шнуровій) драбинці з декоративним валансом в колір ламелей.  Підбір карнизів та фурнітури 

іншого кольору  - без доплат.

Стандартне виготовлення жалюзі  - вільновисячі на звичайній (шнуровій) драбинці з декоративним валансов в колір ламелей.  Підбір карнизів та фурнітури 

іншого кольору  - без доплат.

жалюзі "Classic" 50мм можливо автоматизувати (див. прайс-лист на автоматизацію)

виготовлення жалюзі на тасьмовій драбинці

Для виготовлення жалюзі Retro використовуються дерев`яні карнизи з колекції дерево BASSWOOD максимально наближені до кольору 

ламелей. Декоративний валанс в системі RETRO не передбачений.

58,80

вартість,  у.о./м.кв.

56,00
70,00
71,40
77,00

вартість,  у.о./м.кв.

98,00

нижня фіксація 5,6 у.о./ком-т

доплата 7% до вартості виробу

нахил (трос) доплата 10% до вартості виробу

нижня фіксація 5,6 у.о./ком-т

драбинка звичайна нижня фіксаціянахил (трос)валанс з боковинамидрабинка тасьмова управління 50мм управління 25мм


