"Plast OK" м. Івано-Франківськ, вул. Островського № 29
(066)9262232; (098)9262232; shop@plastok.com.ua

Цiни на кованi вироби та металоконструкцii
У вартість виробів входить:

1) Розробка дизайну та робочих креслень;
2) Кількість матеріалу (накриття монолітним полікарбонатом 3мм TM “Monogal”);
3) Антикорозійна обробка, ґрунтування, фарбування;
4) Розхідні матеріали (електроди, зачисні круги, електроенергія і т.д.);
5) Підготовчі роботи (рихтування, порізка і т.д.);
6) Зварювання кованих елементів в конструкцію
7) Завершувальна робота ( зачистка, фарбування, ґрунтування);
8) Доставка, монтажні роботи.

Металоконструкцii
Тип виробу

Ціна в середньому

АВТОБУСНІ ЗУПИНКИ

за домовленістю

АВТОНАВІСИ

1300 грн. м2

ДАХИ, АНГАРИ

за домовленістю

ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ
МАЙДАНЧИКИ

за домовленістю

МЕТАЛЕВІ ДВЕРІ І ВОРОТА

за домовленістю

ПОЖЕЖНІ ТА ТЕХНІЧНІ СХОДИ за домовленістю

кованi вироби
Тип виробу

Ціна в середньому

БАЛКОНИ КОВАНІ

2200 грн.м2

КОВАНІ ВОРОТА

2500 грн. м2

КОВАНІ МЕБЛІ

за домовленістю

КОВАНІ НАВІСИ, КОЗИРКИ

за домовленістю

КОВАНІ РЕШІТКИ

1500 грн. м2

ЛАВКИ, ГОЙДАЛКИ, АЛЬТАНКИ 3500-7000 шт.
ПАРКАНИ КОВАНІ

2200 грн.м2

ПЕРИЛА КОВАНІ

2200 грн. м п.

ВИГОТОВЛЕННЯ КОВАНИХ ВИРОБІВ
ОБИРАЄМО ДИЗАЙН ВИРОБУ
- наш сайт допоможе визначитися з дизайном вашого виробу;
- при можливості або побажанням замовника майстер виїжджає за вказаною адресою з
каталогом робіт;
- з огляду на ваші побажання художник розробить індивідуальний проект замовлення;
- найзручніша форма спілкування і передачі інформації в процесі вибору і затвердження
ескізів - інтернет.
ПЕРІОД ПЕРЕГОВОРІВ З УЗГОДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ І ДЕТАЛЕЙ
- тільки після узгодження всіх деталей майбутнього виробу (розміри, товщина і тип металу,
тип обробки всіх деталей, процес монтажу і всіх додаткових побажань замовника),
приступаємо до розрахунків вартості, враховуючи всі нюанси даної конструкції;
ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ
- після узгодження всіх моментів і деталей майбутньої роботи протягом максимум двох-трьох
днів всі розрахунки будуть готові і надаються замовнику. При необхідності можливий виїзд
фахівця на місце установки конструкції (в межах Івано-Франківська безкоштовно);
ЗАКЛЮЧНЕ ОБГОВОРЕННЯ ВСІХ ДЕТАЛЕЙ І ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРУ
- ще раз обговорюються всі моменти вибору матеріалів, процес виготовлення, умови
монтажу, доставки, уточнюються терміни і ціни і тільки після цього оформляється і
підписується договір (у двох примірниках і кожен має однакову юридичну силу). У ньому
фіксуються всі взаємовідносини сторін. Тільки після внесення авансового платежу в розмірі
50% вартості замовлення, приступаємо до робіт з виконання замовлення.
ДОСТАВКА І МОНТАЖ
- перш ніж доставити готовий виріб, ми узгоджуємо з замовником час доставки і сам процес
монтажу, який може зайняти від декількох годин до декількох днів (в залежності від
складності, - що обумовлено в договорі). Остаточний розрахунок по завершенню робіт.

