
Максимальний розмір фасадів: 2760х1190

Мінімальний розмір фасадів:    100х50 (без внутрішнього фрезерування)*

         140х260 (під внутрнішнє фрезерування)

         350х250 (під вітрину)

Вибірка четверті (під вітрину): глибина 4мм,ширина 8мм

* - є можливість замовити деталі розміром від 30мм до 49мм (фрезерування "притворна планка")

• Вибір кольору доступний за каталогами RAL, WCP, NCS

• Замовлення менш, ніж 0,3 м2 розраховуються за ціною, як за 0,3 м2

• Покриття Супермат, Soft touch - має захисний шар акрилового лаку.

• На рекламацію не приймаються деталі, які були в монтажі.

• При дозамовленні потрапляння в колір не гарантується.

• На готовому виробі допускається незначна відмінність у відтінках від каталогів RAL, WCP, NCS.

• У товщинах: 25мм, 38мм використовується МДФ з двох сторін шліфове (неламіноване)

• Покриття лаком візуально трохи змінює сприйняття основного кольору

• Спецефект Галактика можливий тільки на глянцевому покритті і є індивідуальним для кожного фасаду.

• Патина (тільки в матовому покритті) наноситься на всю поверхню фасаду. Колір патини може відрізнятися від

виставкових зразків. Коричнева, біла та чорна патини в силу своєї структури може виглядати більш "брудно", на відміну від 

інших.

• Кольори металіки (RAL 9006, 9007, 1035, 1036, 2013, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9022,

9023) доступні тільки в глянцевому покритті

Технічна інформація фасади фарбовані Bel Viso

•Покриття Мат (Акція) діє  від 15м2 (одним замовленням) без фрезерувань та без ручок на ТОП-10 кольорів (Basic white,

RAL 1019, 7012, 7037, 7046, 9003, 9001, 9005, 9010, WCP 115)

Детальну інформацію та креслення  фрезерувань можна знайти відсканувавши QR код



Рамка Решітка

Альба* Антик  Геометрія Кантрі Класік Коста

Крост Лінеа Лофт Лувр подвійний Луї Маура*

Модерн Ніколь Рамка з вибіркою Сігма Сімпл Соул

Глорі Грейс Дестіні

Рамка з лініями   Паола*

Види фрезерувань фарбованих фасадів Bel Viso

ТИП - 1 

ТИП - 2 

ТИП - 3

*Фрезеруання Альба, Маура, Паола можна замовити разом з Торцевою ручкою прохідною

Зверніть увагу, що фрезерування у вигляді ящика і карго відрізняються від стандартних.
Для фрезерувань "Глорі", "Грейс", "Дестіні", "Рамка з лініями", необхідно надавати креслення для забезпечення переходу малюнка між

деталями.



Висота  без фрезерування: 100 - 1150мм 

140 - 1100 мм

• можливі торці: R-2, R-3

Фрезерована ручка без скла

Фрезерована ручка з вбудованим склом

• врізні ручки доступні до замовлення починаючи з товщини 19 мм,  (тільки Торцева   ручка фігурна ТИП-2 доступна і в товщині 16мм)

Якщо в замовленні є радіусні фасади, що стоять один над одним, це 

потрібно вказати менеджеру при оформленні.

У радіусних фасадах не доступні фрезерування Урбан, Антік, 

Класік, Кантрі, Модерн, Лофт, Сігма

Радіусний фасад

Чверть у вітрині радіусного фасаду не виконується. 

• доступні до замовлення тільки на матовому / глибокоматовому, суперматовому та глянцевому типах покриття

(Спецефект Галактика, Soft touch і кольори металіки не доступні до замовлення)

• Торцева ручка прохідна та Торцева ручка фігурна ТИП-1 доступні до замовлення в товщині 22мм

Фрезерована ручка ТИП-2

Висота з фрезеруванням:

Фрезеровані ручки

Фрезерована ручка прохідна

Фрезерована ручка під 45

Фрезерована ручка ТИП-1



Метраж - 1шт = 2.5 м.п Метраж - 1шт = 2 м.п

Метраж - 1шт = 2.5 м.п Метраж - 1шт = 2.5 м.п

Габаритні обмеження:

Мінімальна товщина (С) - 16 мм
Мінімальний розмір 250х50 мм
Максимальний розмір 2500х50 мм

Вартість нижніх карнизів прораховується так само, як фрезеровані фасади ТИП-2.

Карниз Лоренцо радіусний Карниз Сільвіо

Нижні карнизи

Карниз Лоренцо прямий

Карниз складний прямийКарниз простий

Вартість пілястри прораховується так само, як фрезеровані фасади ТИП-2

Пілястри

Декоративні елементи

Верхні карнизи

Карниз складний радіусний


