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Профіль мдф – це довільної форми погонажний продукт, виготовлений з МДФ-плити, та вкритий 
спеціальним покриттям. 

Застосовується профіль МДФ переважно в меблевій, а також будівельній сферах. Найбільш часто 
використовується в меблевих фасадах, дверях, столах. Виготовляють з нього рамки для фасадів, карнизи, плінтуси, 
лиштву до дверей, ламіновану підлогу та ін. 

Необмежена свобода в формах профілю дозволяє створювати вироби на будь-який смак і в поєднанні з 
розмаїттям кольорів та відтінків, здатна задовольнити найвибагливішого клієнта! Жоден з інших матеріалів, що 
використовується в меблевій галузі, не має таких потенційних можливостей в сфері застосування, як  профіль 
МДФ. 

До того ж, вироби з використаням профілю відносяться до категорії недорогих, а відтак роблять їх 
максимально доступними для якнайширшого кола споживачів. 

Виготовлення фасадів з використанням профілю МДФ не потребує високотехнологічного дорогого 
обладнання . Також, не вимагає великої площі, як для складування, так і для роботи з ним. І навіть невелике 
меблеве виробництво здатне виготовляти якісні фасади.  Важливою перевагою є те, що виробнику фасадів з 
профілем МДФ не складно зробити фасади абсолютно будь-якого розміру з точністю до міліметра.

Профіль легко обробляється лаком та патиною. Подібна обробка надзвичайно стрімко набирає обертів і 
стає дуже популярною. Лакування та патинування здатне суттєво змінити зовнішній вигляд фасаду.  Професійно 
полаковані та патиновані фасади мають бездоганний і привабливий вигляд і їх практично не відрізнити від 
натуральних дерев’яних фасадів.

Що ж забезпечує профілю таку зручність для меблевика? Проаналізуємо складові, з яких виготовлений 
профіль. Це МДФ плита, плівка ПВХ та клей.

МДФ плита.  
Основу МДФ профілю складає безпосередньо сама МДФ плита. Завдяки її характеристикам і властивостям 

існують практично необмежені можливості в створенні різних форм і видів профілю.  МДФ (від англійського 
MDF - Medium Density Fiberboard, що в перекладі означає – Деревинно-волокниста плита середньої щільності) 
– це екологічно чистий матеріал. Особливості технології виробництва МДФ полягають в тому, що цей матеріал 
виготовляється з висушених деревинних волокон, оброблених зв’язуючими речовинами і сформованих у вигляді 
плити з наступним гарячим пресуванням та шліфуванням. Основним зв’язуючим елементом волокон є лігнін, 
який виділяється з деревини під час нагрівання. Таким чином, екологічна чистота МДФ досягається завдяки тому, 
що в якості основного зв’язуючого засобу є не синтетичний, а природний матеріал. По суті, МДФ еволюціонував 
від  ДВП, використовуючи накопичений досвід і розвиток деревообробної галузі.  МДФ легко розпилюється, 
фрезерується, свердлиться, і взагалі є гарним і зручним матеріалом для будь-яких столярних операцій. Склад 
і технологія виготовлення готової МДФ плити фактично дозволяє «ліпити» з неї вироби будь-якої форми. 
МДФ майже вдвічі міцніший від Деревинно-Стружкових Плит (ДСП). За вологостійкістю та механічними 
характеристиками  МДФ переважають не тільки всі плитні матеріали а й натуральне дерево. До того ж він 
важкогорючий, має високі біо-, атмосферо- та вологостійкі властивості і в той же час відчутно дешевший від 
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цільних масивів дерева. Саме тому МДФ широко використовують під час виготовлення кухонних 
меблів, адже вони стійкі до дії пари - не розбухають, не жолобляться. Стійкість до грибків і 
мікроорганізмів - робить вироби з МДФ гігієнічними та безпечними у побуті. А висока механічна 
міцність МДФ дає змогу широко використовувати їх для виготовлення меблевих фасадів. 

ПВХ плівка.  
Для облицювання профілю МДФ використовується декілька найпоширеніших видів 

покриття: фініш-плівка, полівінілхлоридна, полістирольна, акрилова, поліпропіленова 
плівка. А також натуральний шпон і фарба. Найбільш поширеною серед них є фініш-плівка, 
полівінілхлоридна (ПВХ) плівка  та натуральний шпон. Найдешевша (хоча й не завжди), але разом з 
тим і найгірша за якістю є фініш-плівка. По суті, це папір, що внаслідок хімічної обробки має дещо 
підвищені захисні властивості. 

Натуральний шпон – покриття з ідеальним, натуральним виглядом, але й найдорожче серед 
всіх, і також має відчутні недоліки і слабини. Серед всіх видів покриття плівка ПВХ має значно вищі 
захисні властивості і разом з тим ідеальне співвідношення ціна/якість. Плівка ПВХ має наступні 
переваги: 

- стійкість до старіння,
- стійкість до механічних і хімічних ушкоджень,
- стійкість до атмосферного впливу і низьких температур,
- стійкість до УФ променів (висока світлостійкість),
- високу міцність,
- стійкість до утворення плям,
- можливість легкого очищення.

Плівка ПВХ може бути прозорою або пігментованою (наприклад, з малюнком деревної текстури), глянцевою, матовою або напівматовою, жорсткою чи 
еластичною. ПВХ плівка, завдяки величезній різноманітності кольорів, текстур і тиснень  дозволяє імітувати на поверхні матеріалу натуральне дерево, мармур, 
камінь і т. п., причому не лише на вигляд, а і на дотик. Це не лише красиво і естетично, але і практично, довговічно та недорого.

Клей.
Серед широкого асортименту клеїв незаперечно кращим для виробництва профілю МДФ є клей-розплав. Перевагою  клею-розплаву є те, що разом з фізичним 

процесом схоплювання відбувається хімічна реакція з утворенням поверхневої сітки (хімічне зшивання), що призводить до  більш високої:
- температурної стійкості склеювання (від - 40°C до +150°C!)
- волого- і водостійкості
- продуктивності (швидкість подання від 1,5 до 40 м/хв)
- стійкості до старіння
- стійкості до розчинників і/або очисників
- Завдяки своїм властивостям клей-розплав має дуже тонкий непомітний клейовий шов, що значно зменшує ймовірність появи сколів навіть при 

розпилюванні профілю в холодних умовах, з порушенням температурного режиму для роботи з профілем .

Отже, використання якісної МДФ плити глибокого фрезерування, плівки ПВХ світових визнаних виробників  з використанням сучасних клеїв-розплавів дає 
нам ідеальне підґрунтя для створення профілю МДФ найвищої, бездоганної якості світового стандарту.

Про профіль МДФ, вкритий плівкою ПВХ
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Фабрику «Супер профіль» створено 2003-го року. Динамічно розвиваючись, удосконалюючи 
технологічний процес, відточуючи майстерність і набуваючи такий необхідний досвід та практику, 
на 2011 рік фабрика майже втричі розширила свій асортимент. На сьогодні фабрика має близько 400 
складських позицій профілю. 

Запущено у виробництво панелі та фільонки, що вкриті тією ж плівкою ПВХ, що й сам 
профіль. Виготовляються також стікери власного виробництва. В асортименті є всі необхідні 
супутні до профілю матеріали, а також необхідне для роботи з ним обладнання. Паралельно з 
основною, складською програмою широке поширення отримав напрямок – профіль під замовлення. 
Вже виготовляється понад 30 ексклюзивних моделей профілю під конкретного замовника, що не 
входять в складську програму. Існують ексклюзивні, обрані самим клієнтом під власні потреби, і не 
включені в складську програму, декори. При бажанні клієнта, спеціально для нього виготовляється 
профіль з пазом іншої (не 10 мм) товщини. Наприклад 4 мм під скло. Ширина пазу може бути будь-
яка, з точністю до кількох сотих міліметра. Також, при потребі, реалізується чорновий профіль 
МДФ, тобто не вкритий плівкою ПВХ. Наприклад, карниз з метою подальшого його фарбування 
колір в колір під фарбовані МДФ фасади і т. д. 

Фабрика має позитивний досвід роботи з деякими іншими видами покриття профілю окрім плівки ПВХ. Це фініш-плівка, поліпропіленова плівка та 
натуральний шпон. Така продукція також виготовляється належної якості і ми з задоволенням можемо Вам зробити і таку пропозицію. 

Особливої і окремої уваги  вартий профіль, вкритий натуральним шпоном. Він має абсолютно натуральний вигляд «під дерево» і в поєднанні з нашими 
панелями, вкритими також натуральним шпоном, є дуже гарною і разом з тим значно дешевшою альтернативою справжнім дерев’яним фасадам. 

Виняткову увагу фабрика приділяє якості товару. Для цього недостатньо лише найякісніших складових. Для цього, найпильнішим чином, відслідковується 
якість вже виготовленої продукції. В процесі випуску профілю кожні півгодини (!) в лабораторії нашої фабрики профіль скрупульозно перевіряється на предмет 
виявлення недоліків, на відповідність розмірам, на відрив плівки ПВХ від МДФ та ін.. А також строго перевіряється на відповідність до затвердженого шаблону.

 

Від самого початку фабрикою було взято за основу два найголовніших аспекти. 

А) Ставка на дилерську мережу. 
Б) Адаптація власної продукції під український ринок. 

Про фабрику
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А) Основою реалізації нашої продукції є ставка на дилерську мережу. Регіональним 
гуртовням надається ексклюзивна знижка, завдяки якій вони по прийнятній ціні можуть 
реалізовувати в роздріб і оптом наш товар в себе в регіоні. Окрім такої знижки дилерам надається 
всіляка партнерська, інформативна, рекламна та ін. підтримка. Надається допомога з транспортом, 
логістичними службами відправляється навіть одна чи декілька упаковок в будь- який куточок 
України, якщо є така необхідність. Або ж можете скористатись доставкою нашим транспортом. 
Також, у підтримку взаємовигідної співпраці для дилерів, фабрика зі свого складу відпускає 
продукцію тільки упаковками і не виготовляє самостійно готових фасадів, покладаючи цю роботу 
на плечі дилерів, тим самим створюючи сприятливу недоторкану нішу для вигідної роботи 
партнерам. При правильно поставленій роботі дилер може продавати наш профіль у себе в регіоні 
по прайсовій фабричній ціні і нижче. І, найголовніше, мати економічно вигідну позицію стосовно 
надання всіх необхідних послуг для роботи з профілем. Це такі, як порізка, фрезерування під 
з’єднувальні елементи та зборка фасадів.

Б) Та не все залежить від самої формули продажу товару. І сам товар повинен бути 
актуальним, затребуваним на ринку. Від самого першого дня існування, фабрика притримується 
найголовнішого аспекту – адаптація профілю МДФ під український меблевий ринок. Це, поміж 
інших існуючих на ринку конкурентних товарів, наша головна і беззаперечна перевага. Оскільки 
український меблевий ринок є невід’ємною органічною складовою ринку так званого колишнього 
соц. табору і в першу чергу пострадянських країн, то автоматично наша продукція крім України є 
такою ж актуальною й у цих державах. Це країни СНД та Прибалтики, а також Польща, Болгарія, 
Румунія, Чехія, Словаччина, Угорщина, Хорватія та ряд інших держав, що перебувають в тісних 
економічних стосунках. Що означає адаптація профілю МДФ під український меблевий ринок? 
Це, в першу чергу, підбір колірної гами нашого профілю МДФ під існуючі популярні рейтингові 
кольори ДСП провідних концернів згаданого регіону. Підбір зроблено не тільки по кольорах , а й по ступеню глянцевості/матовості, а також по тисненню! В згаданих 
регіонах плита з деревинними декорами найчастіше має PR (під дуб), чи SE (під ясень) тиснення. Унікольори мають PE, чи BS тиснення. Ми прагнемо досягти 
професійної точності в адаптації нашого профілю до плити ДСП.  Звичайно ж ми відслідковуємо та реагуємо на тенденції та зміни на ринку. Так, лише за останній 
рік введено  відразу 4 нових прогресивних декори – Зебрано пісочний, Вудлайн крем, Модрина та Дуб Родос темний.  А вся колірна гама отримала нове дихання і 
пройшла комп’ютерну адаптацію до ДСП.  Оцініть свіжим поглядом оновлену колекцію декорів ТМ «Супер профіль»! Також, однією з найголовніших наших переваг 
є те, що весь  складський профіль розрахований під 10мм плиту. Адже в нашому регіоні ходовою є 10-мм ДСП. Цінові пропозиції на профіль приблизно однакові 
по ринку, та оскільки ДСП плита в якості вставки у фасад чи не вдвічі дешевше від МДФ плити, то і відповідно готовий фасад з використанням нашого профілю, 
що адаптований до ДСП, виходить незрівнянно доступнішим схожих конкурентних пропозицій, зроблених під МДФ панелі в якості вставки. Хоча, звичайно, ми 
пропонуємо Вам вибір, і в продажу також маємо і МДФ панелі власного виробництва, вкритих тією ж плівкою ПВХ, що й профіль. 

Окремо слід виділити роботу з великими меблевими фабриками.  Виготовляючи серійні меблі у великій кількості часто-густо фабрика бажає мати якусь 
родзинку, ексклюзив чи то в кольорі чи в формі своїх меблів. І тут існує маса додаткових можливостей для реалізації Вашої особливої мрії з нашою допомогою. Ми 
створимо ексклюзивний профіль саме для Ваших меблів. 

Фабрика також вдало працює в експортному напрямку. Нашим профілем користуються меблевики Росії, Білорусі, Казахстану, Азербайджану, Молдови, 
Киргизстану.  Ми без проблем та оперативно відвантажимо і здійснимо замитнення в будь-який вид транспорту. Починаючи з автомобільної маловантажівки і 
закінчуючи залізничними контейнерами різного об’єму та вагонами. Бездоганно дотримуються всі необхідні умови щодо якості товару  та всіх інших показників, що 
вимагаються законодавством від даного виду продукції. Товар повністю відповідає євростандартам, має всю необхідну документацію, в т. ч. і ту, яка необхідна для 
відправки на експорт та подальшої роботи з ним.

Отже, при бажанні та необхідності вдалу співпрацю з фабрикою може знайти чи не кожен спеціаліст меблевої галузі. Починаючи з рядового меблевика «під 
замовлення» і закінчуючи великими фабриками та гуртовнями з найвіддаленіших куточків України та зарубіжжя. 

Про фабрику
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Розроблені технічні умови – ТУУ 36.1.32490658-00102003. відповідність яким строго відстежується на кожному етапі виробництва, починаючи з отримання 
і переробки сировини і закінчуючи умовами складування готової продукції. Екологічність нашого профілю підтверджена заключенням державної санітарно-
епідеміологічної експертизи Міністерства Охорони Здоров’я України № 05.03.02-04/10185 від 07.03.2006р., яке підтверджує повну відповідність виробів ТМ «Супер 
профіль» встановленим нормам і вимогам безпеки на даний вид продукції.

Найменування показника Нормативне значення по 
ТУУ 36.1-32490658-001-2003 Фактичне значення

Граничне відхилення по довжині, мм +/-3 Відхилення не виявлено

Гранничне відхилення по ширині і висоті, мм +/-0,1 Відхилення не виявлено

Зовнішній вигляд лицевої поверхні
Лицьова поверхня має бути без накатів, 
вздуття, відшарувань, подряпин, плям, 

сторонніх примісей
Поверхня без накатів, вздуття, відшарувань, 

подряпин, плям, примісей

Густина необлицьованої плитиМДФ, кг/м3 750 788

Опір при нормальному відриванні покриття, 
мПа не менше 0,6 0,7

Волога, % 9+/-1 8

Стійкість покриття до підвищеноїтамперату-
рисередовища

При випробуванні в термошкафу при тем-
пературі не нижче 700Cна протязі 24 годин 
в зовнішньому вигляді поверхні профілей 

змін бути не повинно

При температурі 700C на протязі 24 годин 
змін не виявлено

Стійкість до забруднень засобами 
господарського і побутового призначення 

(миючі засоби, бензин, кава, 20%-ва оцтова 
кислота, перекис водню, етиловий спирт)

Стійкий Стійкий 

Стійкість до впливу води Стійкий Стійкий 

 Вміст формальдегідів, мг/м3 0,01 0,01 

Метанол, мг/м3  0,5 Не виявлено 

Аміак , мг/м3 0,04 Не виявлено  

Фізико-механічні характеристики 
і властивості профілю МДФ.
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Форма та найменування профілів Типи профілів
Розміри, мм Розмір наповнення від 

габаритів фасаду, мм Довжина Ширина Товщина Ширина паза
1 2 3 4 5 6 7

Рамковий фасадний профіль

МДФ 101 (55-2800-10) 2800 55 10

МДФ 1001 (55-2800-10) 2800 55 10

МДФ 1005 (60-2800-10) 2800 60 10

МДФ 1035 (35-2800-10) 2800 35 10

МДФ 1800 (50-2800-18) 2800 50 18 10 -83

МДФ 1801 (50-2800-18) 2800 50 18 10 -83

МДФ 1807 (70-2800-18) 2800 70 18 10 -123

МДФ 1808 (50-2800-18) 2800 50 18 10 -83

Габаритні розміри профілю МДФ

60 mm

10
 m

m
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Габаритні розміри профілю МДФ

Форма та найменування профілів Типи профілів
Розміри, мм Розмір наповнення від 

габаритів фасаду, мм Довжина Ширина Товщина Ширина паза
1 2 3 4 5 6 7

Рамковий фасадний профіль

МДФ 1870 (70-2800-18) 2800 70 18

Рамковий фасадний профіль

МДФ 2201 (55-2800-22) 2800 55 22 10 -93

МДФ 2204 (55-2800-22) 2800 55 22 10 -93

МДФ 2205 (60-2800-22) 2800 60 22 10 -103

МДФ 2207 (70-2800-22) 2800 70 22 10 -123

Профіль декоративний

МДФ 2230
(35-2800-22) 2800 35 22

Рамковий фасадний профіль

МДФ 2260
(60-2800-22) 2800 60 22 10 -103
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Форма та найменування профілів Типи профілів
Розміри, мм Розмір наповнення від 

габаритів фасаду, мм Довжина Ширина Товщина Ширина паза
1 2 3 4 5 6 7

Рамковий фасадний профіль

МДФ 2265 (65-2800-22) 2800 65 22 10 -113

МДФ 2290 (47-2800-22) 2800 47 22 4 -36

МДФ 2530 (35-2800-23.5) 2800 35 23,5 16 -36

МДФ 2531 (55-2800-25) 2800 55 25 10 -93

Профіль-карниз

МДФ 3051 (55-2800-25) 2800 55 25

МДФ 3053 (95-2800-25) 2800 95 25

Правила експлуатації
1. Зберігати упаковки в горизонтальному положенні на рівній поверхні при температурі 10-400С та відносній вологості 40-80%
2. Перед використанням профілю, відкрити картонну коробку по всій довжині, потім розгорнути окремо кожний профіль з плівки. Забороняється відкривати   
торець упаковки та витягувати профіль з упаковочного матеріалу.
3. Працювати з профілем рекомендується при температурі 18-240С, відносній вологості 60-70%.
4. В холодну пору року, перед початком роботи, профіль витримати при температурі 18-240С на протязі 5-6 годин. А для ідеального стану декілька діб.
5. При розпилі профілю звертайте увагу на розташування рисунку та відповідність тональності кольорів.
6. Зверніть увагу на те, щоб робоча поверхня столу була ідеально чистою, особливої шкоди наносить алюмінієва стружка! Намагайтесь уникати надмірного тертя 
з лицевою поверхнею профілю.

Габаритні розміри профілю МДФ

65 mm 10
 m

m

22
 m

m

2265



12

Схематична зборка фасаду.
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Фабрика готова запропонувати Вам всі необхідні супутні до профілю МДФ матеріали. 
Це верстати, фрези, ущільнювач, з’єднувальні елементи, клей, стікер та ін. 

Супутні матеріали
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Фабрика реалізує МДФ панелі власного виробництва! 
Використовуються вони в першу чергу в якості вставки при 
виготовленні рамкових фасадів. Також використовують їх в 
якості вставки в шафи-купе та ін.. МДФ панелі ТМ «Супер 
Профіль» дозволяють досягнути повної відповідності 
рамкового профілю до наповнення фасаду дякуючи тому, що 
виготовлені з тієї ж плівки ПВХ. В складській програмі МДФ 
панелі мають такі стандартні розміри: довжина – 2800 мм., 
ширина - 686 мм., товщина – 10 мм.

Можливе також виготовлення панелей нестандартних 
розмірів. А також панелей з іншим покриттям – наприклад 
натуральний шпон.

Під торговою маркою «Супер Профіль» також 
реалізуються фільонки. Вони також вкриті тією ж 
плівкою, що й складський профіль МДФ. Систему 
та принцип роботи ви можете уточнити в офісі 
фабрики.

Бажаємо Вам вдалої і плідної співпраці з ТМ 
«Супер Профіль»!

МДФ панелі

Фільонки
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Алюміній

Зебрано пісочний

Вільха

Махонь

Вудлайн крем

Фіно-бронза

Вишня

Венге

Дуб молочний

Бук Баварія

Яблуня

Зелена вода

Клен

Дуб Родос темний

Горіх лісовий

Синій Кремовий

Модрина

Дуб

Горіх темний

Колірна гама.
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Модель 101

Модельний ряд профілю МДФ.

Характеристики

·   Кількість планок в упаковці, шт .......... 20
·   Кількість м.п. в упаковці ....................... 56
·   Вага упаковки ........................................ 22,6
·   Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65

Чи знаєте ви, що: 

Профіль, як і будь-який плитний матеріал, має властивість 
прогинатись в дугу. Ідеальні умови для зберігання профілю – горизонтальне 
положення та рівна поверхня при температурі 10- 40градусів тепла, при 
відносній вологості 40-80%

Чому саме ми?

Складська програма ТМ Супер профіль налічує 20 кольорів та 20 моделей 
профілю. І підібрана під всі найрейтинговіші декори таких виробників ДСП як група 
Krono,  Swisspan, Egger, та ін.
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Модель 1001

Модельний ряд профілю МДФ.

Характеристики

·   Кількість планок в упаковці, шт .......... 20
·   Кількість м.п. в упаковці ....................... 56
·   Вага упаковки ........................................ 20,6
·   Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65

Чи знаєте ви, що: 

Важливим фактором при роботі  з профілем МДФ є температура 
навколишнього середовища. При низьких температурах еластичність плівки 
ПВХ дещо знижується. Тому робота з профілем «на холодну» може привести 
до сколювання плівки в місцях  розпилу. Рекомендуємо, задля уникнення 
проблеми, в холодну пору року, перед початком роботи профіль протримати 
при температурі 18-24 градуси мінімум 5-6 годин. А для ідеального стану - 
декілька діб.

Чому саме ми?

Хоча за технічними умовами  товщина профілю МДФ може коливатись 
+/- 0,1мм, реальне коливання в товщині становить 0,03-0,05мм в середньому! Що, 
безперечно є одним з кращих показників і ознакою продукції найвищого ґатунку!
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Модельний ряд профілю МДФ.

Модель 1005

Характеристики

·   Кількість планок в упаковці, шт .......... 20
·   Кількість м.п. в упаковці ....................... 56
·   Вага упаковки ........................................ 21,6
·   Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65

Чи знаєте ви, що: 

Задля уникнення проблем при порізці профіля пила має бути добре 
заточена,  завжди очищена від смоли чи інших залишків, мати правильну 
геометрію зубців. Потрібно постійно перевіряти пилу на предмет пошкодження 
зубців внаслідок експлуатації.

Чому саме ми?

Всі складські декори виготовлені виключно з якісної ПВХ плівки. 
Фініш-плівку, чи будь-яке інше покриття в складській програмі(!) ніколи не 
використовується.
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Модельний ряд профілю МДФ.

Модель 1035

Характеристики

·    Кількість планок в упаковці, шт .......... 34
·    Кількість м.п. в упаковці .................... 95,2
·    Вага упаковки ........................................ 23,3
·    Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65

Чи знаєте ви, що: 

Еластичність і в’язкість пліки ПВХ підвищується з температурою. 
Вже при 30-ти градусах плівка не може фізично сколотись. Тому в екстрених 
виняткових випадках, коли тимчасово відсутні належні умови для роботи з 
профілем, а Вам все ж таки потрібно швидко зробити фасади з «холодного 
профілю» – в пригоді може стати звичайний фен. Обдувши місце майбутнього 
порізу теплим повітрям ви вирішите проблему.

Чому саме ми?

В процесі випуску продукції кожні півгодини (!) в лабораторії нашої 
фабрики профіль найуважнішим чином перевіряється на відповідність розмірам  та 
на відрив плівки ПВХ від МДФ. А також строго перевіряється на відповідність до 
затвердженого шаблону.
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Модельний ряд профілю МДФ.

Характеристики

·   Товщина пазу, мм .................................... 10
·   Кількість планок в упаковці, шт .......... 12
·   Кількість м.п. в упаковці .................... 33,6
·   Вага упаковки ........................................ 22,5
·   Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65
·   Розмір наповнення, мм 
    від габаритів фасаду .............................. -83

Модель 1800 Чи знаєте ви, що: 

Наші МДФ панелі ідеально підходять для використання в якості 
вставки в шафи-купе.

Чому саме ми?

Ми доставимо Вам навіть одну упаковку нашого профілю у Ваше містечко.
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Модельний ряд профілю МДФ.

Характеристики

·   Товщина пазу, мм .................................... 10
·   Кількість планок в упаковці, шт .......... 12
·   Кількість м.п. в упаковці .................... 33,6
·   Вага упаковки ........................................ 21,1
·   Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65
·   Розмір наповнення, мм 
    від габаритів фасаду .............................. -83

Модель 1801 Чи знаєте ви, що: 

Існує думка, що пила з від’ємним кутом  заточки зубців, завдяки 
своїй геометрії краще підходить для обробки профілю і вірогідність 
сколювання плівки при роботі з такою пилою значно менша у порівнянні 
зі звичайною пилою для порізки плити.

Чому саме ми?

Профіль тестується, упаковується, складується і зберігається з 
дотриманням всіх необхідних вимог і технічних характеристик.  Зберігається в 
теплому складському приміщенні на рівній горизонтальній поверхні.
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Модельний ряд профілю МДФ.

Характеристики

·   Товщина пазу, мм .................................... 10
·   Кількість планок в упаковці, шт ............ 9
·   Кількість м.п. в упаковці .................... 25,2
·   Вага упаковки ........................................ 23,4
·   Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65
·   Розмір наповнення, мм 
    від габаритів фасаду ............................ -123

Модель 1807 Чи знаєте ви, що: 

Ви маєте можливість використовувати в якості вставки фільонки під 
ТМ «Супер Профіль», що виготовлені з тієї ж плівки ПВХ, що й профіль МДФ.

Чому саме ми?

Також виробляємо мдф панелі, що ідеально підходять до нашого профілю, 
бо виготовлені з тієї ж плівки ПВХ, що й профіль і також 10 мм товщини.
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Модельний ряд профілю МДФ.

Характеристики

·   Товщина пазу, мм .................................... 10
·   Кількість планок в упаковці, шт .......... 12
·   Кількість м.п. в упаковці .................... 33,6
·   Вага упаковки ........................................ 21,7
·   Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65
·   Розмір наповнення, мм 
    від габаритів фасаду .............................. -83

Модель 1808 Чи знаєте ви, що: 

Профіль МДФ покритий  плівкою ПВХ  добре  переносить вплив 
кухонного пару - не розбухає, не жолобиться. Має стійкість до різних грибків 
і мікроорганізмів, при цьому вироби з профілю є гігієнічними і безпечними в 
побуті.

Чому саме ми?

Використовується найоптимальніший для виробництва профілю клей – 
клей-розплав. Він має дуже тонкий непомітний клейовий шов, що значно зменшує 
ймовірність появи сколів на готовій продукції. Має найвищі показники на розрив  та 
найкращі температурні показники. Стійкий до розчинників та очисників, а також 
волого та водостійкий.
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Модельний ряд профілю МДФ.

Характеристики

·   Кількість планок в упаковці, шт .......... 12
·   Кількість м.п. в упаковці .................... 33,6
·   Вага упаковки ........................................ 18,9
·   Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65

Модель 1870 Чи знаєте ви, що: 

Профіль легко обробляється лаком та патиною. Подібна обробка 
надзвичайно стрімко набирає обертів і стає дуже популярною. Лакування та 
патинування здатне суттєво змінити зовнішній вигляд фасаду.  Професійно 
полаковані та патиновані фасади мають бездоганний і привабливий вигляд і їх 
практично не відрізнити від натуральних дерев’яних фасадів.

Чому саме ми?

Вся, заявлена в прайс-листі продукція – це складська програма, що завжди 
підтримується на складі в оптимальній кількості. 
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Модельний ряд профілю МДФ.

Характеристики

·   Товщина пазу, мм .................................... 10
·   Кількість планок в упаковці, шт .......... 10
·   Кількість м.п. в упаковці ....................... 28
·   Вага упаковки ........................................ 21,6
·   Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65
·   Розмір наповнення, мм 
    від габаритів фасаду .............................. -93

Модель 2201 Чи знаєте ви, що: 

Серед всіх видів покриття плівка ПВХ має значно вищі захисні 
властивості і разом з тим ідеальне співвідношення ціна/якість.

Чому саме ми?

Ми зробимо профіль саме для Вас! Паралельно з основною, складською 
програмою широке поширення отримав напрямок – профіль під замовлення. 
Вже виготовляється понад 30 ексклюзивних моделей профілю під конкретного 
замовника, що не входять в складську програму.
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Модельний ряд профілю МДФ.

Характеристики

·   Товщина пазу, мм .................................... 10
·   Кількість планок в упаковці, шт .......... 10
·   Кількість м.п. в упаковці ....................... 28
·   Вага упаковки ........................................ 23,2
·   Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65
·   Розмір наповнення, мм 
    від габаритів фасаду .............................. -93

Модель 2204 Чи знаєте ви, що: 

Плівка ПВХ може бути прозорою або пігментованою (наприклад, 
з малюнком деревної текстури), глянцевою, матовою або напівматовою, 
жорсткою чи еластичною. ПВХ плівка, завдяки величезній різноманітності 
кольорів, текстур і тиснень, дозволяє імітувати на поверхні матеріалу 
натуральне дерево, мармур, камінь і т. п., причому не лише не вигляд а і на 
дотик. Це не лише красиво і естетично, але і практично, довговічно та недорого.

Чому саме ми?

Існують ексклюзивні, обрані самим клієнтом під власні потреби, 
і не включені в складську програму декори. Ви самі можете обрати для себе 
ексклюзивний декор.
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Модельний ряд профілю МДФ.

Характеристики

·   Товщина пазу, мм .................................... 10
·   Кількість планок в упаковці, шт .......... 10
·   Кількість м.п. в упаковці ....................... 28
·   Вага упаковки ........................................ 22,7
·   Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65
·   Розмір наповнення, мм 
    від габаритів фасаду ............................ -103

Модель 2205 Чи знаєте ви, що: 

Якщо у Вас виникли проблеми з купівлею профілю у нашого 
представника – Ви маєте альтернативну можливість купити профіль від 
упаковки в роздрібну фабричну ціну.

Чому саме ми?

При бажанні клієнта, спеціально для нього виготовляється профіль з 
пазом іншої (не 10 мм) товщини. Наприклад 4 мм під скло. Ширина пазу може бути 
будь-яка, з точністю до декількох сотих міліметра.
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Модельний ряд профілю МДФ.

Характеристики

·   Товщина пазу, мм .................................... 10
·   Кількість планок в упаковці, шт ............ 9
·   Кількість м.п. в упаковці .................... 25,2
·   Вага упаковки ........................................ 28,5
·   Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65
·   Розмір наповнення, мм 
    від габаритів фасаду ............................ -123

Модель 2207 Чи знаєте ви, що: 

Ви можете придбати на фабриці всю необхідну для роботи рекламну 
продукцію. Починаючи зі стенду зі зразками і закінчуючи каталогами, міні-
каталогами та стрічками з профілем.

Чому саме ми?

Окрім профілю МДФ, фабрика також реалізує весь необхідний супутній 
матеріал та обладнання для обробки профілю і виготовлення фасадів.



4141



42

Модельний ряд профілю МДФ.

Характеристики

·    Товщина пазу, мм .................................... 10
·    Кількість планок в упаковці, шт .......... 10
·    Кількість м.п. в упаковці ....................... 28
·    Вага упаковки ........................................ 24,1
·    Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65
·    Розмір наповнення, мм 
     від габаритів фасаду ............................ -103

Модель 2260 Чи знаєте ви, що: 

Перед використанням профілю,  треба відкрити картонну коробку 
по всій довжині, потім розгорнути окремо кожний профіль з плівки. Задля 
уникнення ймовірних подряпин, небажано відкривати торець упаковки та 
витягувати профіль з упаковочного матеріалу.

Чому саме ми?

При потребі реалізується чорновий профіль МДФ, тобто не вкритий 
плівкою ПВХ, наприклад, карниз з метою подальшого його фарбування колір в колір 
під фарбовані МДФ фасади. 
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Модельний ряд профілю МДФ.

Характеристики

·    Товщина пазу, мм .................................... 10
·    Кількість планок в упаковці, шт .......... 10
·    Кількість м.п. в упаковці .................... 25,2  
·    Вага упаковки ........................................ 21,9
·    Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65
·    Розмір наповнення, мм 
     від габаритів фасаду ............................ -113

Модель 2265 Чи знаєте ви, що: 

Виготовляючи фасади потрібно використовувати м’які гумові 
молотки (киянки), так як дерев’яні чи залізні можуть пошкодити профіль.

Чому саме ми?

Фабрика має позитивний досвід роботи з деякими іншими видами 
покриття профілю окрім плівки ПВХ. Це фініш-плівка, поліпропіленова плівка та 
натуральний шпон. Така продукція також виготовляється належної якості і ми з 
задоволенням можемо Вам зробити і таку пропозицію. 
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Модельний ряд профілю МДФ.

Характеристики

·    Товщина пазу, мм ...................................... 4
·    Кількість планок в упаковці, шт .......... 12
·    Кількість м.п. в упаковці .................... 33,6
·    Вага упаковки ........................................ 21,7
·    Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65
·    Розмір наповнення, мм 
     від габаритів фасаду .............................. -36

Модель 2290 Чи знаєте ви, що: 

Для того, щоб кути фасадів виглядали ідеально і приховували 
можливі недоліки зборки користуйтесь меблевим воском і затирайте місця 
з’єднання планок.

Чому саме ми?

Бездоганно дотримуються всі необхідні умови щодо якості товару, та всіх 
інших показників, що вимагаються законодавством від даного виду продукції. Товар 
повністю відповідає євростандартам, має всю необхідну документацію, в т. ч. і ту, яка 
необхідна для відправки на експорт, та подальшої роботи з ним.
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Модельний ряд профілю МДФ.

Характеристики

·    Товщина пазу, мм .....................................16
·    Кількість планок в упаковці, шт .......... 24
·    Кількість м.п. в упаковці .................... 67,2
·    Вага упаковки ........................................... 27
·    Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65
·    Розмір наповнення, мм 
     від габаритів фасаду .............................. -36

Модель 2530 Чи знаєте ви, що: 

Якщо ви працюєте з алюмінієвим та мдф профілем поруч, будьте 
надзвичайно уважні і дотримуйтесь бездоганної чистоти. Адже якщо ви будете 
човгати профілем мдф по алюмінієвій стружці, то вона подряпає мдф профіль 
як справжній ніж.

Чому саме ми?

Можемо запропонувати Вам профіль, вкритий натуральним шпоном. Він 
має абсолютно натуральний вигляд «під дерево» і в поєднанні з панелями, вкритими 
також натуральним шпоном є дуже гарною і разом з тим значно дешевшою 
альтернативою справжнім дерев’яним фасадам.
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Модельний ряд профілю МДФ.

Характеристики

·    Товщина пазу, мм .................................... 10
·    Кількість планок в упаковці, шт ............ 9
·    Кількість м.п. в упаковці .................... 25,2
·    Вага упаковки ........................................ 21,6
·    Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65
·    Розмір наповнення, мм 
     від габаритів фасаду .............................. -93

Модель 2531 Чи знаєте ви, що: 

Якщо Ви виготовляєте фасади з використанням профілю 2207 під 
кутом в 90 градусів, то Ви відповідно маєте можливість придбати у нас стікери 
власного виробництва під цю модель.

Чому саме ми?

Надається всіляка партнерська, інформативна, рекламна та ін. підтримка. 
Надається допомога з транспортом, логістичними службами відправляється навіть 
одна чи декілька упаковок в будь який куточок України , якщо є така необхідність.
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Модельний ряд профілю МДФ.

Характеристики

·    Кількість планок в упаковці, шт ............ 8
·    Кількість м.п. в упаковці .................... 22,4
·    Вага упаковки ........................................... 23
·    Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65

Модель 3051 Чи знаєте ви, що: 

Ми реалізуємо МДФ панелі власного виробництва, в яких 
використовується та ж плівка ПВХ, що й профілі. Це є бездоганно якісна 
альтернатива фасадам з використання ДСП в якості вставки.

Чому саме ми?

Фабрика вдало працює в експортному напрямку.  Без проблем та 
оперативно відвантажимо і здійснимо замитнення в будь-який вид транспорту. 
Починаючи з автомобільної маловантажівки і закінчуючи залізничними 
контейнерами різного об’єму та вагонами.
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Модельний ряд профілю МДФ.

Характеристики

·   Кількість планок в упаковці, шт ............ 6
·   Кількість м.п. в упаковці .................... 16,8
·   Вага упаковки ........................................ 17,7
·   Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65

Модель 3053 Чи знаєте ви, що: 

Ви можете придбати профіль без плівки ПВХ! Наприклад, для 
подальшого фарбування. Найбільш поширена модель, що продається без 
плівки – карниз 3053. Його фарбують і використовують разом з фарбованими 
фасадами. 

Чому саме ми?

Тому що працювати з нами одне задоволення!
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Общая информация

1. О профиле МДФ, покрытым пленкой ПВХ.
·  Что такое профиль. 
·  Области применения.
·  Особенности и преимущества профиля МДФ.
·  Работа с профилем МДФ.
·  Дополнительные возможности в работе.
·  Составляющие: МДФ, пленка ПВХ, клей. 

2. О фабрике.
·  Этапы и динамика развития. 
·  Основные достижения.
·  Политика продаж.
·  Работа с мебельными фабриками.
·  Работа на экспорт.
3. Сопутствующие материалы.

4. МДФ Панели.
5. Филенки.

1. О профиле МДФ.

Профиль мдф - это произвольной формы погонажный продукт, изготовленный из МДФ-плиты, и покрытый специальным покрытиям. 
Применяется профиль МДФ преимущественно в мебельной, а также строительной сферах. Наиболее часто используется в мебельных фасадах, дверях, столах. 

Изготовляют из него рамки для фасадов, карнизы, плинтуса, наличники к дверям, ламинированный пол и др.. 
Неограниченная свобода в формах профиля позволяет создавать изделия на любой вкус, и в сочетании с разнообразием цветов и оттенков способна 

удовлетворить самого прихотливого клиента! Ни один из других материалов, что используется в мебельной отрасли, не имеет таких потенциальных возможностей в 
области применения, как  профиль МДФ. 

К тому же, изделия с использованием профиля относятся к категории недорогих, а следовательно делают их максимально доступными для самого широкого 
круга потребителей. 

Изготовление фасадов с использованием профиля МДФ не требует высокотехнологического дорогого оборудования . Также не требует большой площади, как 
для складирования так и для работы с ним. И даже небольшое мебельное производство способно изготовлять качественные фасады.  Также важным преимуществом 
является то, что производителю фасадов с профилем МДФ не сложно сделать фасады абсолютно любого размера с точностью до миллиметра.

Профиль легко обрабатывается лаком и патиной. Подобная обработка стремительно набирает оборотов и становится очень популярной. Лакирование 
и патинирование способно существенно изменить внешний вид фасада.  Профессионально лакированые и патинированные фасады имеют безукоризненный и 
привлекательный вид и их практически не отличить от натуральных деревянных фасадов.

Что же обеспечивает профилю такое удобство для мебельщика? Проанализируем составляющие, из которых изготовлен профиль. Это МДФ плита, пленка 
ПВХ и клей.

МДФ плита. 
Основу МДФ профиля составляет непосредственно сама МДФ плита. Благодаря ее характеристикам и свойствам существуют практически неограниченные 

возможности в создании разных форм и видов профиля.  МДФ (от английского MDF - Medium Density Fiberboard, что в переводе значит - Древесно-волокнистая 
плита средней плотности) - это экологически чистый материал. Особенности технологии производства МДФ заключаются в том, что этот материал изготовляется из 
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высушенных древесных волокон, обработанных связывающими веществами и сформированных в виде плиты со следующим горячим прессованием и шлифованием. 
Основным связывающим элементом волокон является лигнин, который выделяется из древесины во время нагревания. Таким образом, экологическая чистота 
МДФ достигается благодаря тому, что в качестве основного связывающего средства есть не синтетический, а естественный материал. МДФ эволюционировал от  
ДВП, используя накопленный опыт и развитие деревообрабатывающей отрасли.  МДФ легко распиливается, фрезеруется, сверлится, и вообще является хорошим 
и удобным материалом для любых столярных операций. Состав и технология изготовления готовой МДФ плиты фактически позволяет «лепить» из нее изделия 
любой формы. МДФ почти вдвое крепче  Древесно-стружечных Плит (ДСП). За влагостойкостью и механическими характеристиками  МДФ првосходят не только 
все плитные материалы но и натуральное дерево. К тому же он трудно-воспламеняемый, имеет высокие био-, атмосферо-, влагостойкие свойства и в то же время 
ощутимо дешевле цельных массивов дерева. Именно поэтому МДФ широко используют во время изготовления кухонной мебели, ведь они стойкие к действию пары 
- не разбухают, не коробятся. Стойкость к грибкам и микроорганизмам -делает изделия из МДФ гигиеническими и безопасными в быту. А высокая механическая 
прочность МДФ дает возможность широко использовать их для изготовления мебельных фасадов. 

ПВХ пленка.
Для облицовки профиля МДФ используется несколько самых распространенных видов покрытия : финиш-пленка, поливинилхлоридная, полистирольная, 

акриловая, полипропиленовая пленка. А также натуральный шпонов и краска. Наиболее распространенным среди них является финиш пленка, поливинилхлоридная 
(ПВХ) пленка  и натуральный шпон. Самая дешевая(хотя и не всегда), но вместе с тем и наихудшая по качеству есть финиш-пленка. По существу, это бумага, что в 
результате химической обработки имеет несколько повышенные защитные свойства. 

Натуральный шпон - покрытия с идеальным, натуральным видом, но и самое дорогое среди всех. К тому же имеет ощутимые недостатки. Среди всех 
видов покрытия пленка ПВХ имеет значительно высшие защитные свойства и вместе с тем идеальное соотношение цена/качество. Пленка ПВХ имеет следующие 
преимущества: 

-стойкость к старению
-стойкость к механическим и химическим повреждениям
-стойкость к атмосферным действиям и низким температурам
-стойкость к УФ излучениям (высокая светостойкость)
-высокую прочность
-стойкость к образованию пятен
-возможность легкой очистки.
Пленка ПВХ может быть прозрачной или пигментированной (например, с рисунком древесной текстуры), глянцевой, матовой или полуматовой, жесткой или 

эластичной. ПВХ пленка, благодаря огромному разнообразию цветов, текстуры и тиснений  позволяет имитировать на поверхности материала натуральное дерево, 
мрамор, камень и т. п., причем не только на вид, но и на ощупь. Это не только красиво и эстетично, но и практично, долговечно и недорого.

Клей.
Среди широкого ассортимента клеев неоспоримо лучшим для производства профиля МДФ является клей-расплав. Преимуществом  клея-расплава является 

то, что вместе с физическим процессом схватывания происходит химическая реакция с образованием поверхностной сетки (химическое сшивание), которая 
приводит к  более высокой, :

температурной стойкости склеивания (от - 40°C до +150°C!)
влаго- и водостойкости
производительности (скорость представления от 1,5 до 40 м/хв)
стойкости к старению
стойкости к растворителям и/или очистителям
Благодаря своим свойствам клей-расплав имеет очень тонкий незаметный клеевой шов, который значительно уменьшает вероятность появления сколов даже 

при распиловке профиля в холодных условиях, с нарушением температурного режима для работы с профилем .

Следовательно, использование качественной МДФ плиты глубокого фрезерования, пленки ПВХ мировых признанных производителей  с использованием 
современных клеев-расплавов дает нам идеальную почву для создания профиля МДФ наивысшего, безукоризненного качества мирового стандарта.



58

2. О фабрике:

Фабрику «Супер профиль» создана в 2003-м году. Динамически развиваясь, совершенствуя технологический процесс, 
оттачивая мастерство и приобретая такой необходимый опыт и практику, на 2011 год фабрика почти втрое расширила свой 
ассортимент. На сегодня фабрика имеет около 400 складских позиций профиля. 

Запущены в производство панели и филенки, которые покрыты той же пленкой ПВХ, что и сам профиль. 
Изготавливаются также стикеры собственного производства. В ассортименте есть все необходимые сопутствующие к 
профилю материалы, а также необходимое для работы с ним оборудование. Параллельно с основной, складской программой 
широкое распространение получило направление - профиль под заказ. Уже изготавливается свыше 30 эксклюзивных моделей 
профиля под конкретного заказчика, что не входят в складскую программу. Существуют эксклюзивные декоры, которые не 
включены в складскую программу, под конкретного заказчика. При желании клиента, специально для него изготавливается 
профиль с пазом другой (не 10 мм) толщины. Например 4 мм под стекло. Ширина паза может быть любой, с точностью до 
нескольких сотых миллиметра. Также, при потребности, реализуется черновой профиль МДФ, то есть не покрытый пленкой 
ПВХ. Например, карниз с целью дальнейшего его окрашивания цвет в цвет под крашеные МДФ фасады и т. д. 

Фабрика имеет положительный опыт работы с некоторыми другими видами покрытия профиля кроме пленки ПВХ. Это финиш пленка, пленка 
полипропиленовая и натуральный шпон. Такая продукция также изготавливается надлежащего качества и мы с удовольствием можем Вам сделать и такое 
предложение. 

Отдельно следует отметить профиль, покрытый натуральным шпоном. Он имеет абсолютно натуральный вид «под дерево» и в сочетании с нашими панелями, 
покрытыми также натуральным шпоном, является очень хорошей и вместе с тем значительно более дешевой альтернативой настоящим деревянным фасадам. 

Исключительное внимание фабрика уделяет качеству товара. Для этого недостаточно лишь самых качественных составляющих. Для этого самым 
пристальным образом отслеживается качество уже изготовленной продукции. В процессе выпуска профиля каждые полчаса (!) в лаборатории нашей фабрики 
профиль скрупулезно проверяется на предмет выявления недостатков, на соответствие размерам, на отрыв пленки ПВХ от МДФ и др.. А также строго проверяется на 
соответствие с утвержденным шаблоном.

 
От самого начала фабрикой было взято за основу два самых главных аспекта. 

А) Ставка на дилерскую сеть. 
Б) Адаптация собственной продукции под украинский рынок. 

А) Основой реализации нашей продукции является ставка на дилерскую сеть. Региональным оптовым фирмам предоставляется эксклюзивная скидка, 
благодаря которой они по приемлемой цене могут реализовывать в розницу и оптом наш товар у себя в регионе. Кроме такой скидки дилерам предоставляется 
всевозможная партнерская, информативная, рекламная и др. поддержка. Предоставляется помощь с транспортом, логистическими службами отправляется даже 
одна или несколько упаковок в любой уголок Украины, если есть такая необходимость. Также есть возможность воспользоваться доставкой нашим транспортом. В 
поддержку взаимовыгодного сотрудничества для дилеров фабрика из своего склада отпускает продукцию только упаковками и не изготовливает самостоятельно 
готовых фасадов, доверяя эту работу диллерам, тем самым создавая благоприятную неприкосновенную нишу для выгодной работы партнерам. При правильно 
поставленной работе дилер может продавать наш профиль у себя в регионе по прайсовой фабричной цене и ниже. И, самое главное, иметь экономически выгодную 
позицию относительно предоставления всех необходимых услуг для работы с профилем. Это такие, как порезка, фрезерование под соединительные элементы, сборка 
фасадов и др..

Общая информация (русская версия)
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Б) Но не все зависит от самой формулы продажи товара. И сам товар должен быть актуальным, востребованным на рынке. От самого первого дня 
существования, фабрика придерживается ключевого аспекта - адаптация профиля МДФ под украинский мебельный рынок. Это среди других существующих на 
рынке конкурентных товаров наше главное преимущество. Поскольку украинский мебельный рынок является неотъемлемой органической составляющей рынка так 
называемого бывшего соц. лагеря и в первую очередь постсоветских стран, то автоматически наша продукция кроме Украины является такой же актуальной и в этих 
государствах. Это страны СНГ и Прибалтики, а также Польша, Болгария, Румыния, Чехия, Словакия, Венгрия, Хорватия и ряд других государств, которые находятся 
в тесных экономических отношениях. Что означает адаптация профиля МДФ под украинский мебельный рынок? Это, в первую очередь, подбор цветовой гаммы 
нашего профиля МДФ под существующие популярные рейтинговые цвета ДСП ведущих концернов упомянутого региона. Подбор сделан не только по цветам, но и 
по степени глянцевости/матовости, а также по тиснению! В упомянутых регионах плита с древесными декорами чаще всего имеет PR (под дуб), или SE (под ясень) 
тиснения. Уницвета имеют PE, или BS тиснения. 

Мы стремимся достичь профессиональной точности в адаптации нашего профиля к плите ДСП.  Конечно же мы отслеживаем и реагируем на тенденции и 
изменения на рынке. Так, лишь за последний год введены целых 4 новых прогрессивных декора - Зебрано песочный, Вудлайн крем, Лиственница и Дуб Родос темный.  
А вся цветовая гамма получила новое дыхание и прошла компьютерную адаптацию к ДСП.  Оцените свежим взглядом обновленную коллекцию декоров ТМ «Супер 
профиль»! 

Также, одним из важных наших преимуществ есть то, что весь  складской профиль рассчитан под 10мм плиту. Ведь в нашем регионе ходовой является 10-мм 
ДСП. Ценовые предложения на профиль приблизительно одинаковы по рынку, и поскольку ДСП плита в качестве вставки в фасад чуть ли не вдвое дешевле МДФ 
плиты, то и соответственно готовый фасад с использованием нашего профиля, который адаптирован к ДСП, выходит несравненно доступнее похожих конкурентных 
предложений, сделанных под МДФ панели в качестве вставки. Хотя, конечно, мы предлагаем Вам выбор, и в продаже также имеем и МДФ панели собственного 
производства, покрытые той же пленкой ПВХ, что и профиль. 

Отдельно следует выделить работу с большими мебельными фабриками.  Изготовляя серийную мебель в большом количестве часто фабрика желает иметь 
какую-то изюминку, эксклюзив либо в цвете либо в форме своей мебели. И здесь существует масса дополнительных возможностей для реализации Вашей особенной 
мечты с нашей помощью. Мы создадим эксклюзивный профиль именно для Вашей мебели. 

Фабрика также удачно работает в экспортном направлении. Нашим профилем пользуются мебельщики России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, 
Молдовы, Киргизстана.  Мы без проблем и оперативно отгрузим и осуществим «затаможку» в любой вид транспорта. Начиная с автомобильного «малогруза» и 
заканчивая железнодорожными контейнерами разного объема и вагонами. Четко исполняются все необходимые условия относительно качества товара  и всех других 
показателей, которые требуются законодательством от данного вида продукции. Товар полностью отвечает евростандартам, имеет всю необходимую документацию, 
в т. ч. и ту, которая необходима для отправления на экспорт и дальнейшей работы с ним.

Следовательно, при желании и необходимости удачное сотрудничество с фабрикой может найти практически каждый специалист мебельной отрасли. 
Начиная с рядового мебельщика «под заказ» и заканчивая большими фабриками и оптовыми фирмами из самых отдаленных уголков Украины и зарубежья.
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4. МДФ панели.

Фабрика реализует МДФ панели собственного производства! Используются они в 
первую очередь в качестве вставки при изготовлении рамочных фасадов. Также используют 
их в качестве вставки в шкафы-купе и др. МДФ панели ТМ «Супер Профиль» позволяют 
достичь полного соответствия рамочного профиля с наполнением фасада, благодаря тому, 
что изготовлены из той же пленки ПВХ. В складской программе МДФ панели имеют такие 
стандартные размеры: длина - 2800мм., ширина - 686мм., толщина - 10мм. 

Возможно также изготовление панелей нестандартных размеров. А также панелей с 
другим покрытием - например натуральный шпон.

3 Сопутствующие материалы.

Фабрика готова предложить Вам все необходимы сопутствующие к профилю МДФ 
материалы. Это станки, фрезы, уплотнитель, соединительные элементы, клей, стикер и др.

5. Филенки.

Под торговой маркой «Супер Профиль» также реализуются филенки. Они также 
покрыты той же пленкой, что и складской профиль МДФ. Систему и принцип работы вы 
можете уточнить в офисе фабрики.

Желаем Вам удачного и плодотворного сотрудничества из ТМ «Супер Профиль»!

Общая информация (русская версия)
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Знаете ли вы, что: 

- Вы можете приобрести профиль без пленки ПВХ! Например, для 
дальнейшего окрашивания. Наиболее распространенная модель, которая 
продается без пленки, - карниз 3053. Его красят и используют вместе с 
крашеными фасадами. 

- Важным фактором при работе  с профилем МДФ является 
температура окружающей среды. При низких температурах эластичность 
пленки ПВХ несколько снижается. Поэтому работа с профилем «на холодную» 
может привести к скалыванию пленки в местах  распиловки. Рекомендуем, 
во избежание проблемы, в холодное время года, перед началом работы 
профиль продержать при температуре 18-24 градуса минимум 5-6 часов. А для 
идеального состояния - несколько суток.

- Профиль, как и любой плитный материал, имеет свойство прогибаться 
в дугу. Идеальные условия для хранения профиля - горизонтальное 
положение и ровная поверхность при температуре 10- 40градусов тепла, при 
относительной влажности 40-80%

- Во избежание проблем при порезке профиля пила должен быть 
хорошо заточенная,  всегда очищенная от смолы или других остатков, иметь 
правильную геометрию зубцов. Нужно постоянно проверять пилы на предмет 
повреждения зубцов в результате эксплуатации.

- Эластичность и вязкость пленки ПВХ повышается с температурой. 
Уже при 30-ти градусах пленка не может физически сколоться. Поэтому в 
экстренных исключительных случаях, когда временно отсутствуют надлежащие 
условия для работы с профилем, а Вам все же нужно быстро сделать фасады из 
«холодного профиля» - помочь вам может обычный фен. Обдув место будущего 
пореза теплым воздухом вы решите проблему.

- Существует мысль, что пила с отрицательным углом  заточки 
зубцов, благодаря своей геометрии лучше подходит для обработки профиля 
и вероятность скалывания пленки при работе с такой пилой значительно 
уменьшается в сравнении с обычной пилой для порезки плиты.

- Профиль МДФ покрытый  пленкой ПВХ  хорошо  переносит влияние 
кухонного пара - не разбухает, не коробится. Имеет стойкость к разным 
грибкам и микроорганизмам, при этом изделия из профиля являются 
гигиеническими и безопасными в быту.

- Профиль легко обрабатывается лаком и патиной. Подобная обработка 
чрезвычайно стремительно набирает оборотов и становится очень популярной. 
Лакирование и патинирование способно существенно изменить внешний вид 
фасада.  Профессионально полакированные и патинированные фасады имеют 
безукоризненный и привлекательный вид и их практически не отличить от 
натуральных деревянных фасадов.

- Среди всех видов покрытия пленка ПВХ имеет значительно высшие 
защитные свойства и вместе с тем идеальное соотношение цена/качество.

- Пленка ПВХ может быть прозрачной или пигментированной 
(например, с рисунком древесной текстуры), глянцевой, матовой или 
полуматовой, жесткой или эластичной. ПВХ пленка, благодаря огромному 
разнообразию цветов, текстуры и тиснений, позволяет имитировать на 
поверхности материала натуральное дерево, мрамор, камень и т. п., причем 
не только не вид но и на ощупь. Это не только красиво и эстетично, но и 
практично, долговечно и недорого.

- Если у Вас возникли проблемы с покупкой профиля у нашего 
представителя - Вы имеете альтернативную возможность купить профиль от 
упаковки в розничную фабричную цену.

- Перед использованием профиля,  надо открыть картонную коробку 
по всей длине, потом развернуть отдельно каждый профиль из пленки. Во 
избежание вероятных царапин, нежелательно открывать торец упаковки и 
вытягивать профиль из упаковочного материала.

- Изготовляя фасады нужно использовать мягкие резиновые молотки 
(киянки), так как деревянные или железные могут повредить профиль.

- Для того, чтобы углы фасадов выглядели идеально и скрывали 
возможные недостатки сборки пользуйтесь мебельным воском и затирайте 
места соединения планок.

- Если вы работаете с алюминиевым и мдф профилем рядом, будьте 
чрезвычайно внимательны и придерживайтесь безукоризненной чистоты. 
Ведь если вы будете шаркать профилем мдф по алюминиевой стружке, то она 
поцарапает мдф профиль как настоящий нож.

- Если Вы изготавливаете фасады с использованием профиля 2207 под 
углом в 90 градусов, то Вы соответственно имеете возможность приобрести у 
нас стикера собственного производства под эту модель.

- Мы реализуем МДФ панели собственного производства, в которых 
используется та же пленка ПВХ, что и в профилях. Это качественная 
альтернатива фасадам с использования ДСП в качестве вставки.

- Наши МДФ панели идеально подходят для использования в качестве 
вставки в шкафы купе.

- Вы имеете возможность использовать в качестве вставки филенки под 
ТМ «Супер Профиль», что изготовлены из той же пленки ПВХ, что и профиль 
МДФ.

- Вы можете приобрести на фабрике всю необходимую для работы 
рекламную продукцию. Начиная со стенда с образцами и заканчивая 
каталогами, мини-каталогами и лентами с профилем.
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Почему именно мы?: 

- Хотя по техническим условиям  толщина профиля МДФ может 
колебаться +/- 0,1мм, реальное колебание в толщине представляет 0,03-0,05мм 
в среднем! Что, бесспорно является одним из лучших показателей и признаком 
продукции наивысшего сорта!

- Складская программа ТМ «Супер профиль» насчитывает 20 цветов и 
20 моделей профиля. И подобрана под все самые рейтинговые декоры таких 
производителей ДСП как группа Krono,  Swisspan, Egger, и др.

- Все складские декоры изготовлены исключительно из качественной 
ПВХ пленки. Финиш пленку, или какое либо другое покрытие в складской 
программе(!) никогда не используется.

- В процессе выпуска продукции каждые полчаса (!) в лаборатории 
нашей фабрики профиль самым внимательным образом проверяется на 
соответствие размерам  и на отрыв пленки ПВХ от МДФ. А также строго 
проверяется на соответствие с утвержденным шаблоном.

- Профиль тестируется, упаковывается, складируется и хранится с 
соблюдением всех необходимых требований и технических характеристик.  
Хранится в теплом складском помещении на ровной горизонтальной 
поверхности.

- Используется самый оптимальный для производства профиля клей 
- клей-расплав. Он имеет очень тонкий незаметный клеевой шов, который 
значительно уменьшает вероятность появления сколов на готовой продукции. 
Имеет наивысшие показатели на разрыв  и наилучшие температурные 
показатели. Стойкий к растворителям и очистителям, а также влаго и 
водостойкий.

- Вся, заявленная в прайс-листе продукция - это складская программа, 
которая всегда поддерживается на складе в оптимальном количестве. 

- Мы сделаем профиль именно для Вас! Параллельно с основной, 
складской программой широкое распространение получило направление 
- профиль под заказ. Уже изготовляется свыше 30 эксклюзивных моделей 
профиля под конкретного заказчика, что не входят в складскую программу.

- Существуют эксклюзивные, избранные самим клиентом под 
собственные потребности, и не включенные в складскую программу декоры. 
Вы сами можете избрать для себя эксклюзивный декор!

- При желании клиента, специально для него изготовляется профиль 
с пазом другой (не 10 мм) толщины. Например 4 мм под стекло. Ширина паза 
может быть любая, с точностью до нескольких сотых миллиметра.

- При потребности реализуется черновой профиль МДФ, то есть 
не покрытый пленкой ПВХ, например, карниз с целью дальнейшего его 
окрашивания цвет в цвет под крашеные МДФ фасады.

- Фабрика имеет положительный опыт работы с некоторыми 
другими видами покрытия профиля кроме пленки ПВХ. Это финиш пленка, 
полипропиленовая пленка и натуральный шпон. Такая продукция также 
изготавливается надлежащего качества и мы с удовольствием можем Вам 
сделать и такое предложение. 

- Можем предложить Вам профиль, покрытый натуральным шпоном. 
Он имеет абсолютно натуральный вид «под дерево» и в сочетании с панелями, 
покрытыми также натуральным шпоном является очень хорошей и вместе 
с тем значительно более дешевой альтернативой настоящим деревянным 
фасадам.

- Предоставляется всевозможная партнерская, информативная, 
рекламная и др. поддержка. Предоставляется помощь с транспортом, 
логистическими службами отправляется даже одна или несколько упаковок в 
любой уголок Украины, если есть такая необходимость.

- Фабрика удачно работает в экспортном направлении.  Без проблем 
и оперативно отгрузим и осуществим «затаможку» в любой вид транспорта. 
Начиная с автомобильного «малогруза» и заканчивая железнодорожными 
контейнерами разного объема и вагонами.

- Безукоризненно исполняются все необходимые условия 
относительно качества товара, и всех других показателей, которые требуются 
законодательством от данного вида продукции. Товар полностью отвечает 
евростандартам, имеет всю необходимую документацию, в т. ч. и ту, которая 
необходима для отправления на экспорт, и дальнейшей работы с ним.

- Мы доставим Вам даже одну упаковку нашего профиля в Ваш городок.
- Также производим мдф панели, которые идеально подходят к нашему 

профилю, потому что изготовлены из той же пленки ПВХ, что и профиль и 
также 10 мм толщины.

- Кроме профиля МДФ, фабрика также реализует весь необходимый 
сопутствующий материал и оборудование для обработки профиля и 
изготовления фасадов.

- Потому что работать с нами одно удовольствие. 
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