
колір стрічки од.вим. колір карнизу та фурнітуриБіла емаль (глянець) (6001 18 мкр) колір карнизу та фурнітури - білі

Біла емаль (глянець) (6001 18 мкр) колір карнизу та фурнітури - білі

Кольорова емаль (глянець) (410,412,415,4668,201,207,210,236,308,514,515,517,519,534,603,615,707,711,723, 814,821)

Металік та браж (433, 904, 912 та 478, 909, 937, 908, 9182, 9319, 9307, 9312)

Двустороння емаль (глянець) та браж (101/201 та 478/937, 908/937)*

Перфоровані (101, 917, 814)

Під "дерево" (4387, 4453, 4461, 4463, 9081)

ЗЕБРА колір карнизу та фурнітури підбираються індивідуально

до вартості виробу

за комплект на 1 виріб

колір стрічки од.вим. колір карнизу та фурнітури

Біла емаль (глянець) (6001) колір карнизу та фурнітури - білі

Кольорова емаль (глянець)  (410, 415, 207, 236, 308, 534, 615, 707)

Браж (908, 937)

Під "дерево" (4387)

ЗЕБРА колір карнизу та фурнітури підбираються індивідуально

за комплект на 1 виріб

колір стрічки од.вим. колір карнизу та фурнітури

Біла емаль (глянець) (6001) колір карнизу та фурнітури - білі

Кольорова емаль (глянець)  (410, 415, 207, 236, 308, 534, 615, 707)

Браж (908, 937)

Під "дерево" (4387)

ЗЕБРА
колір карнизу - білий, фурнітура та нижній карниз - 

підбираються індивідуально

за комплект на 1 виріб

колір стрічки од.вим. колір карнизу та фурнітури

Біла емаль 201 (глянець)

Браж 48, 50

Перфоровані 265

Під "дерево" 604002

Під "дерево" 604007, 604008, 604010, 604013

Тасьмова драбинка до вартості виробу

до вартості виробу

Жалюзі 50мм стандартно виготовляються на шнуровій драбинці.  Можлива автоматизація жалюзі 50мм  (див. прайс-лист на автоматизацію).

Мінімальна розрахункова площа виробу - 1,00 м.кв.

Монтаж коштує 10% від вартості жалюзі, але не менш ніж 100 грн. (150  грн. з тросом)/шт. Доставка - від 150 грн.

Додаткова опція: НАХИЛ (трос)

90,16

99,82

103,04

6,44

84,56

86,94

Жалюзі STANDART 25mm (карниз V-10 25*20, стрічка 25мм, управління: шнурок + прозора пластикова ручка)

Жалюзі MINI STANDART 16mm (карниз V-10 25*20, стрічка 16мм, управління: шнурок + прозора пластикова ручка)

Жалюзі MINI 16mm (карниз 19*20, стрічка 16мм, управління: шнурок + прозора пластикова ручка)

колір карнизу та фурнітури наближені до кольору стрічки згідно 

стандарту відповідності

колір карнизу - білий, фурнитура та нижній карниз - наближені 

до кольору стрічки

вартість у.о./м.кв.

колір карнизу та фурнітури наближені до кольору стрічки згідно 

стандарту відповідності

Жалюзі горизонтальні 50mm (металевий карниз 57*38, стрічка 50мм, управління: шнур)

10,00%Карниз металевий 58*51, декоративний дерев'яний валанс, дерев'яна нижня рейка 

вартість у.о./м.кв.

7,00%

колір карнизу та фурнітури наближені до кольору стрічки

м.кв.

ПРАЙС-ЛИСТ НА ЖАЛЮЗІ АЛЮМІНІЕВІ ГОРИЗОНТАЛЬНІ 16мм, 25мм та 50мм

вартість у.о./м.кв.

вартість у.о./м.кв.

15,54

20,37

23,10

14,28м.кв.

м.кв.

30,03

+10%

5,04
Додаткова опція: ДЕКОРАТИВНИЙ ВАЛАНС

Додаткова опція: НАХИЛ (трос)

12,53
13,61

Додаткова опція: НАХИЛ (трос)

23,94
29,12

29,82

32,97

42,91

5,04

м.кв.

Додаткова опція: НАХИЛ (трос)

18,09
19,60

20,37

23,10

30,03

5,04



колір стрічки од.вим.

 вартість 

у.о./м.кв. 

16 мм 

 вартість 

у.о./м.кв. 

25 мм колір карнизу та фурнітури

Біла емаль (глянець) 16мм та 25мм  6001
28,49 20,30

 Кольорова емаль (глянець)  16мм: 410,415,207,236,308,534,615,707;                                                                                           28,49
колір карнизу та фурнітури - білі

 Кольорова емаль (глянець) 25мм: 410,412,415,4668,201,207,210,236,308,514,515,517, 519,534,603,615,707,711,723, 814,821 
24,43

 Металік та браж 16мм: 908, 937 37,45

Металік, браж та під "дерево"  25мм: 433, 904, 912 та 478, 909, 937, 908, 9182, 9319, 9307, 9312, 4453, 4461, 4463, 4387 33,39

Двустороння емаль (глянець) та браж (101/201 та 478/937, 908/937)* немає 34,65

Перфоровані (101, 917, 814) немає 39,48

ЗЕБРА 48,72 43,40

немає +10% до вартості виробу

колір стрічки од.вим.

 вартість 

у.о./м.кв. 

16 мм 

 вартість 

у.о./м.кв. 

25 мм колір карнизу та фурнітури

Біла емаль (глянець) 16мм та 25мм  6001 38,01 34,23
колір карнизу та фурнітури - білі

 Кольорова емаль (глянець)  16мм: 410,415,207,236,308,534,615,707 

 Кольорова емаль (глянець)  25мм: 410,412,415,4668,201,207,210,236,308,514,515,517, 519,534,603,615,707,711,723, 814,821 
Металік та браж 16мм: 908, 937; 25мм: 433, 904, 912 та 478, 909, 937, 908, 9182, 9319, 9307, 9312

 Кольорова емаль (глянець)  16мм: 410,415,207,236,308,534,615,707 

 Кольорова емаль (глянець)  25мм: 410,412,415,4668,201,207,210,236,308,514,515,517, 519,534,603,615,707,711,723, 814,821 
Металік та браж 16мм: 908, 937
Металік, браж та під "дерево" 25мм: 433, 904, 912 та 478, 909, 937, 908, 9182, 9319, 9307, 9312, 4453, 4461, 4463, 4387

 Кольорова емаль (глянець)  16мм: 410,415,207,236,308,534,615,707 

 Кольорова емаль (глянець)  25мм: 410,412,415,4668,201,207,210,236,308,514,515,517, 519,534,603,615,707,711,723, 814,821 
Металік та браж 16мм: 908, 937

Металік, браж  та під "дерево" 25мм: 433, 904, 912 та 478, 909, 937, 908, 9182, 9319, 9307, 9312, 4453, 4461, 4463, 4387

Двустороння емаль (глянець) та браж (101/201 та 478/937, 908/937)*
61,60 57,40

Перфоровані (101, 917, 814) 66,43 62,23

ЗЕБРА
78,19 72,80

колір карнизу та фурнітури - індивідуально

немає +10% до вартості виробу

колір стрічки од.вим. колір карнизу та фурнітури

  Бамбук спресований або деревина Paulownia м.кв. кольори карнизів - білий, коричневий, золотий дуб

Мінімальна розрахункова площа виробів ЕКО, STANDART, MINI, MINI STANDART, MAGNUS та VENUS - 0,50 м.кв.

Ціни приведені в у.о./м.кв. в рекламних цілях, а розрахунок виконуеться в національній валюті згідно комерційного курсу. 

Монтаж коштує 10% від вартості жалюзі, але не менш ніж 100 грн. (150  грн. з тросом)/шт. Доставка - від 150 грн.

60,20 56,00

колір карнизу - золотий дуб

106,26

5,04Додаткова опція: НАХИЛ (трос)

44,17 40,39

52,29 48,44

м.кв.

Жалюзі MAGNUS 16mm та 25mm (карниз V-13 25*25, управління: ланцюжок пластиковий)

Жалюзі VENUS 16mm та 25mm (пласка та компактна форма верхнього карнизу для пластикових вікон, управління: ланцюжок пластиковий)

вартість у.о./м.кв.

Жалюзі VENUS 25mm з натуральними ламелями (пласка та компактная форма карнизу, управління: ланцюжок пластиковий)

Додаткова опція: зміщена пробивка отворів в стрічці 25мм - "Light Less"

Додаткова опція: зміщена пробивка отворів в стрічці 25мм  - "Light Less"

Компанія не несе відповідальності за якість транспортування вантажу логістичними компаніями. Страховка вантажу виконується по запиту та за рахунок Замовника.

* - При замовленні жалюзі з двухсторонньою стрічкою  важливо пам ятати, що код кольору після / вказує на основний колір і це буде лицьовою стороною жалюзі.                                                                                                   Наприклад:  

стрічка 937/908 - випукла сторона стрічки, карниз, драбинка та шнур буде золотим.

м.кв.

колір карнизу - коричневий

колір карнизу та фурнітури - білі

колір карнизу та фурнітури: бежевий, коричневий, графіт, 

чорний,  золото, срібло


