
 

   Прайс-лист                                                                 Всі ціни з ПДВ, у ГРН. за 1 м² на 23.05.2023 
 ( окрім Mirastar, ціна с ПДВ, у EUR  за 1 м² ) 

Назва товару Розмір листів Прирізка Назва товару Розмір листів Прирізка 
Скло флоат прозоре, M0 Mirastar – двостороннє дзеркало на основі багатошарового покриття, що містить хром з вологостійким 

захистом (дзеркало Гезелла, дзеркало «шпигун», ефект «поліцейського дзеркала»)  EUR за 1 м² 

Скло флоат прозоре   4 mm (clear) м² 2250х3210 456,00 Mirastar   6 mm м² 2000х3210 82,50 
Скло флоат прозоре   5 mm (clear) м² 2250х3210 636,00 Mirastar   8 mm м² 2000х3210 91,50 
Скло флоат прозоре   6 mm (clear) м² 2250х3210 726,00 Дзеркала на основі срібла з вологостійким захистом. AGC, Saint-Gobain, Guardian 

Скло флоат прозоре   8 mm (clear) м² 2250х3210 1164,00 Дзеркало   4 mm (clear) м² 2250х3210 864,00 
Скло флоат прозоре 10 mm (clear) м² 2250х3210 1458,00 Дзеркало   5 mm (clear) м² 2250х3210 1212,00 
Скло флоат прозоре 12 mm (clear) м² 2250х3210 2196,00 Дзеркало   6 mm (clear) м² 2250х3210 1536,00 
Скло флоат прозоре 15 mm (clear) м² 2250х3210 6252,00 Дзеркала на основі срібла, на екстра прозорому склі. AGC, Saint-Gobain 
Скло флоат прозоре 19 mm (clear) м² 2250х3210 9996,00 Дзеркало екстра прозоре 4 mm (extra clear) м² 2250х3210 1200,00 

Скло екстра порзоре Diamant - Saint-Gobain, Eurowhite NG - Euroglas, Planibel Clearvision - AGC Дзеркало екстра прозоре 5 mm (extra clear) м² 2250х3210 1800,00 
Скло екстра прозоре   4 mm (extra clear) м² 2250х3210 774,00 Дзеркало екстра прозоре 6 mm (extra clear) м² 2250х3210 2298,00 
Скло екстра прозоре   5 mm (extra clear) м² 2250х3210 1176,00 Дзеркала на основі тонованого скла бронза, сірий. AGC, Saint-Gobain 
Скло екстра прозоре   6 mm (extra clear) м² 2250х3210 1416,00 Дзеркало бронза, сірий  4 mm (bronze, grey) м² 2250х3210 1356,00 
Скло екстра прозоре   8 mm (extra clear) м² 2250х3210 1986,00 Дзеркала декоративні травлені (сатин без кольору) 
Скло екстра прозоре 10 mm (extra clear) м² 2250х3210 2664,00 Дзеркало   4 mm сатин (clear) м² 2250х3210 1200,00 
Скло екстра прозоре 12 mm (extra clear) м² 2250х3210 3876,00 Сатин – скло травлене 

Скло екстра прозоре  China Glass Сатин   4 mm білий (clear) м² 2250х3210 708,00 
Скло екстра прозоре 15 mm (extra clear) м² 2250х3300 8250,00 Сатин   4 mm бронза, сірий (bronze, grey) м² 2250х3210 1332,00 
Скло екстра прозоре 19 mm (extra clear) м² 2250х3300 10758,00 Сатин   4 mm екстра білий (extra clear) м² 2250х3210 1320,00 

Скло тоноване бронза, сірий Сатин   5 mm білий (clear) м² 2250х3210 1038,00 
Скло тоноване бронза, сірий   4 mm (bronze, grey) м² 2250х3210 906,00 Сатин   6 mm білий (clear) м² 2250х3210 1242,00 
Скло тоноване бронза, сірий   5 mm (bronze, grey) м² 2250х3210 1236,00 Сатин   6 mm бронза, сірий (bronze, grey) м² 2250х3210 2220,00 
Скло тоноване бронза, сірий   6 mm (bronze, grey) м² 2250х3210 1542,00 Сатин   6 mm рожевий (pink) м² 2250х3210 2400,00 
Скло тоноване бронза, сірий   8 mm (bronze, grey) м² 2250х3210 2142,00 Сатин   8 mm білий (clear) м² 2250х3210 1752,00 
Скло тоноване бронза, сірий 10 mm (bronze, grey) м² 2250х3210 2694,00 Сатин   8 mm бронза, сірий (bronze, grey) м² 2250х3210 3498,00 

Безпечне скло – ламіноване скло триплекс Сатин 10 mm білий (clear) м² 2250х3210 2220,00 
Триплекс 33.1  6 mm прозорий (clear) м² 2250х3210 1698,00 Лакобель AGC -  скло фарбоване 
Триплекс 33.1  6 mm матовий (satin) м² 2250х3210 2220,00 Лакобель  4 mm на звичайному склі 2250х3210 996,00 
Триплекс 44.1  8 mm прозорий (clear) м² 2250х3210 1938,00 Лакобель  4 mm на екстра прозорому (extra clear)  2250х3210 1230,00 
Триплекс 44.1  8 mm бронза, сірий (bronze, grey) м² 2250х3210 2676,00  

В колонці Прирізка - ціна за 1 кв.м вирізаного в розмір скла. 
 Виконуємо прирізку з точністю різа +/- 0,25 мм 

Триплекс 44.1  8 mm матовий (satin) м² 2250х3210 2676,00 
Триплекс 55.1  10 mm прозорий (clear) м² 2250х3210 3198,00 

 
Пропонуємо доставку по місту та області спеціальним вантажним транспортом. По бажанню замовника робимо розкрій листів: 

• Для скла (3-8 мм) - один різ 10% від вартості скла, більше (до 15 деталей) – за 20% від вартості скла. 
• Для скла (2,10-19 мм) - один різ за 10% від вартості скла, більше (до 15 деталей) – за 30% від вартості скла. 
• Для триплекса - один різ 20% від вартості скла, більше – за 35% від вартості скла. 

 


