


ПРО КОМПАНІЮ
Фабрика  «Супер Профіль» є одним з провідних меблевих підприємств  Європи, що виробляють рамковий мдф профіль, 
покритий плівкою ПВХ! Почавши свою діяльність в 2003 році фабрика «Супер профіль» впевнено закріпилась на лідируючих 
позиціях меблевого ринку України і розпочала свою роботу на ринках  Росії, Білорусі, Казахстану, Молдови і деяких інших 
країн, зарекомендувавши себе як якісний і надійний виробник.

Основні переваги фабрики :

Вигідні дилерські умови і підтримка для компаній, що представляють наш продукт у себе в регіоні.Підбір колірної гамми профілю МДФ до                             
європейських виробників ламінованої ДСП. Таких як концерни Krono, Swisspan, Egger та ін.Продукція (це приблизно 400 позицій), вказана 
в прайс листі, - це складська програма, яка завжди є на складі в достатній кількості.
Увесь складський профіль МДФ розрахований під 10-мм плиту ДСП.
Окрім складської програми, можливе замовлення будь-якої за формою ексклюзивної моделі, після наданих Вами креслень, і будь-який інший 
«нескладський» колір. Можлива також реалізація чорнового (не покритого плівкою ПВХ) профілю.
Окрім складського профілю МДФ, покритого плівкою ПВХ можливе виготовлення профілю МДФ, покритого натуральним шпоном, 
поліпропіленовою-, або фініш плівкою. І, відповідно під них МДФ панелі.
Також можливе виготовлення профілю МДФ з пазом для вставки не під 10-мм ДСП а потрібну Вам ширину (наприклад під скло - 4мм).
Для найідеальнішого попадання колір в колір профілю МДФ і вставки до нього пропонуються в асортименті  МДФ панелі.
Також в асортименті є присутніми усі необхідні аксесуари, верстати для роботи з профілем і інший, супутній до МДФ профілю товар.

Фабрика «Супер профіль» стежить за змінами на ринку, вимогами і рекомендаціями клієнтів, і, при необхідності, 
оновлюється асортимент продукції, і вносяться технологічні і конструктивні зміни.
Детальнішу інформацію Ви можете знайти на сайті                                                                         
З найкращими побажаннями!                                                                                                                              www.superprofil.com.ua



Модель 101
·   Кількість планок в упаковці, шт .......... 20
·   Кількість м.п. в упаковці ....................... 56
·   Вага упаковки ........................................ 22,6
·   Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65



Модель 1001
·   Кількість планок в упаковці, шт .......... 20
·   Кількість м.п. в упаковці ....................... 56
·   Вага упаковки ........................................ 20,6
·   Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65



Модель 1005
·   Кількість планок в упаковці, шт .......... 20
·   Кількість м.п. в упаковці ....................... 56
·   Вага упаковки ........................................ 21,6
·   Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65



Модель 1035
·   Кількість планок в упаковці, шт .......... 34
·   Кількість м.п. в упаковці .................... 95,2
·   Вага упаковки ........................................ 23,3
·   Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65



Модель 1800
·   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 1801
·   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 1807
·   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 1808
·   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 1870
·   Кількість планок в упаковці, шт .......... 12
·   Кількість м.п. в упаковці .................... 33,6
·   Вага упаковки ........................................ 18,9
·   Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65



Модель 2201
·   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 2204
·   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 2205
·   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 2207
·   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 2260
·   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
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Модель 2265
·   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 ............................ -103



Модель 2290
·   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
·   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 2231
·   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 3051
·   Кількість планок в упаковці, шт ............ 8
·   Кількість м.п. в упаковці .................... 22,4
·   Вага упаковки ........................................... 23
·   Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65



Модель 3053
·   Кількість планок в упаковці, шт ............ 6
·   Кількість м.п. в упаковці .................... 16,8
·   Вага упаковки ........................................ 17,7
·   Розмір упаковки, мм ............ 2800х225х65
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e-mail: office@superprofil.com.ua
www.superprofil.com.ua

08122, Україна, Київська область
Києво-Святошинський район

с. Шпитьки, вул. 1-й км.
дороги Личанка-Горобовичі, буд.1

тел./факс: + 38 044 371 17 62


