Ми - завод-виробник з 1996 року, лідери в регіоні! СЕРВІС: ВІД ПРОЕКТУВАННЯ ДО МОНТАЖУ!

Загартовування скла
Ціни вказані станом на 18.05.2020

Товщина скла, мм

При загальній площі скла
меньше 10 м² ціна, грн/м²

При загальній площі скла
10 - 50 м² ціна, грн/м²

При загальній площі скла
більше 50 м² ціна, грн/м²

180
190
210
250
290
450

120
130
150
180
200
300

105
100
120
145
170
250

4
5
6
8
10
12
15
19

Індивідувальна ціна
Індивідувальна ціна

Вид обробки

Націнка до вартості, %

Загартовування скла з фацетом

20

Загартовування скла тонованого в масі, сатинованого, з піскоструминним малюнком або К-скла

30

Загартовування скла з дзеркальним напиленням

50

При площі скла більше 3 м²

20

При площі скла більше 4 м²

30

Неправильної форми трикутники, чотирикутники, арки, трапеції

30
50 - 100

Круглі, шаблони
Примітки:
1. Давальницьке скло в роботу не приймається
2. Максимальний розмір скла для загартовування - 2000 мм х 3600 мм (5-19мм); 2000 мм х 1500 мм (4 мм)
3. Мінімальний розмір скла для загартовування - 100 мм х 250 мм або діагональ 270 мм
4. Розмір кожного скла, площа якого менше 0,8 м², вважається як 0,8 м²
5. В склі для загартовування отвори, вирізи повинні бути оброблені (шліфування або полірування)
6. Мінімальний діаметр отвору повинен бути не менше номінальної товщини скла
7. Максимальний діаметр отвору не повинен перевищувати 1/3 ширини в самій вузькій точці скла
8. Відстань між краєм отвору і краєм скла повинна бути не менше ніж дві товщини скла
9. Відстань між краями двох отворів повинна бути не менше двох товщин скла
10. Відстань від прямого кута до краю отвору повинна бути не менше ніж чотири товщини скла

11. У разі технологічної необхідності розміщення отворів допускається можливість здійснення проризу в більш вузькій перемичці отвору
12. Допуск відхилення від площини скла після загартування - згідно п.3.5 ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000). З'являється хвилястість по
поверхні при відображенні, якщо дивитися на скло під прямим кутом
12. На кожне скло наноситься маркування, що не змивається. В обумовлених із замовником випадках допускається не нанесення маркування
13. Замовник приймає скло і проводить візуальний контроль якості при завантаженні
14. Скло зберігати в чистому, сухому і теплому приміщенні. Вологість не повинна перевищувати 80%, а температура повинна бути не менше +10ºС
15. УВАГА! ЗАГАРТОВАНЕ СКЛО НЕ ПІДЛЯГАЄ ПОДАЛЬШІЙ ПЕРЕРОБЦІ!

Оплати здійснюються за готівковим і безготівковим розрахунком!
ПРОПОНУЄМО ВАМ СТАТИ НАШИМ ПАРТНЕРОМ!
Контактні дані:

Менеджери відділу збуту: Світлана +38(050) 464-05-17 (Viber), Лілія +38(050) 464-05-28

