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Дверні накладки (27.04.2020) 
найвигідніші ціни для виробника броньованих дверей 

 

Накладка, 

налічник 
Товщина 

ПВХ 1 

категорія 

ПВХ 2 

категорія 

ПВХ 3 

категорія 

«Vinorit» 

грн / М²  грн / М² грн / М² 

 

1 категорія 
фрезеровок 

МДФ 10мм, 16мм шліфований 650 710 840 
МДФ 16мм  660 720 850 
Патинування  +250 +250 +250 

 

2 категорія 
фрезеровок 

МДФ 10мм, 16мм шліфований 800 860 990 
МДФ 16мм 810 870 1000 
Патинування +270 +270 +270 

 

3 категорія 

фрезеровок 

МДФ 10мм, 16мм шліфований 950 1010 1140 
МДФ 16мм 960 1020 1150 
Патинування +300 +300 +300 

Умовні позначення: 

 
1 категорія-стандартне 

фрезерування 

2 категорія-художнє 

гравірування, художнє 
декорування, металева стрічка           

3 категорія -художнє різблення 
 

Рисунок фрезерування обмежується тільки  Вашим естетичним смаком та 

фантазією. Також існує можливість виготовлення накладки по індивідуальному 

малюнку (ескіз,фото,тощо).  

Існує можливість облицювання налічниками МДФ. Можна замовляти як окремо 

по одному налічнику, так і цілими комплектами. При замовленні окремо одного 

налічника термін виконання замовлення визначається індивідуально. 

Термін виконання замовлень різного типу складності. 
 

Тип складності 

Стандар

тне 

фрезерув

ання 

SM 

Декоративн

е і художнє 

фрезеруван

ня AD, AE 

,MV. 

Художнє 

різьблення 

накладки 

АM 

Обємні 

накладки 

підвищеної 

складності з 

використан

ням декору  

Патинування 

накладок 

різного типу 

складності 

Термін виконання (кількість робочих 
днів) 

7 10 14 21 (+2 дні) 

      Нижче пропонуємо переглянути додаткові послуги та їх вартість. 

 

 Додаткові послуги 

Упаковка 

в стрейч 

плівку 

Упаковка в 

стрейч 

плівку і 

кортон 

Підворот 

накладки 

Доставка по 

місту 

Черкаси 

Креслення 

індивідуального 

малюнку 

 Вартість послуги в грн. - 30 50 200 200 

http://www.polifasad.ua/


При необхідності дверні накладки можливо пакувати в упаковку з металевими 

кутами. Максимальна кількість накладок яка може поміститись в одну упаковку -       

3 шт. товщиною МДФ 10мм та 2 шт. товщиною МДФ 16мм, МДФ 19мм.  

Також на дверних накладках товщиною МДФ 16 мм,19 мм (ламінована плита) та 

в плівці «Vinorit» рекомендовано робити підворот плівки з внутрішньої сторони 

накладки, для максимального захищення від потрапляння вологи. 

На даний момент ми можемо запропонувати Вам такі варіанти покриття: 

- Покриття плівкою «Vinorit» : 01,02,17,23,19,20,60,62,76,80,90. 

- Покриття плівкою ПВХ: мат, глянець (більш ніж 150 кольорів). 

         Корпорація “Поліфасад” пропонує Вам відчути  красу броньованих вхідних 

дверей за допомогою облаштування їх дверними накладками МДФ нашого 

виробництва. 

                           

                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрошуємо до співпраці! 


