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ПРО КОМПАНІЮ

Спеціалізуємось на виробництві меблевого профілю МДФ, 

панелей МДФ, а віднедавна також налагодили випуск Стінових 

Панелей МДФ, плінтусів МДФ, дверних коробок, лиштви та деяких 

інших погонажних виробів з плити МДФ. Покриваємо їх плівкою 

ПВХ, натуральним шпоном, фініш плівкою та іншими видами 

покриття. Працюємо як зі складською програмою, так і під замовлен-

ня. Існує можливість виготовлення погонажу будь якої форми. На 

постійній основі виготовляється понад півсотні «заказних» моделей 

профілю для різних сфер застосування. Окрім стандартної колекції 

декорів, практикується розробка і виготовлення погонажу в 

ексклюзивних кольорах. 

Всі ці додаткові опції дають можливість нашому клієнту отримувати 

не лише популярний доступний складський товар, але й розробити 

власні, унікальні та ексклюзивні моделі як по формі, так і по кольору. 

І, таким чином, мати власний, неповторний продукт з нашою 

допомогою!

The basic info about the Company:

We specialize in manufacturing MDF furniture profile, MDF panels, and just recently we 
set up serial output of MDF wall panels, MDF floor skirting, door frames, window frames 
and other trim details from MDF plates. We cover them with PVC film, with wood veneer, 
finish film and other types of coating. We work with a stock program as well as with 
customized versions. 

There is a possibility of manufacturing trim detail of any form. On a regular basis more 
than fifty “customized” profile models are being manufactured for different areas of 
usage. Apart from a standard set of decors, trim of exclusive colors is developed and 
produced.

All these additional options allow our clients to not only obtain a popular stock 
commodity, but also to get customized his/her own unique and inimitable both in form 
and in color models. So with our help the clients obtain their own unique product. 

О компании:

Специализируемся на производстве мебельного профиля МДФ, панелей МДФ, 
а с недавних пор также наладили выпуск стеновых панелей МДФ, плинтусов 
МДФ, дверных коробок, наличников и других погонажных изделий из МДФ плиты. 
Покрываем их пленкой ПВХ, натуральным шпоном, финиш пленкой и другими 
видами покрытия. Работаем как со складской программой, так и под заказ. 

Существует возможность изготовления погонажа любой формы. На постоян-
ной основе производится более полусотни «заказных» моделей профиля для 
различных сфер применения. Кроме стандартной коллекции декоров, 
практикуется разработка и изготовление погонажа в эксклюзивных цветах.

Все эти дополнительные опции дают возможность нашему клиенту получать 
не только популярный доступный складской товар, но и разработать собствен-
ные, уникальные и эксклюзивные модели как по форме, так и по цвету. И, таким 
образом, иметь собственный, неповторимый продукт с нашей помощью!
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ПРО ПРОФІЛЬ І ПАНЕЛІ МДФ:

Профіль та панелі МДФ Торгової Марки «Супер Профіль» мають ряд незаперечних переваг перед конкурентними 

пропозиціями.

- Весь складський асортимент товару, що виробляється – покритий плівкою ПВХ. Це покриття з найкращими фізи-

ко-механічними характеристиками. Воно стійке до вологості, побутових хімічних засобів для очищення поверхонь і 

довговічне.

- Наші декори адаптовані до меблевого ринку Європи і співпадають по кольору з багатьма найбільш рейтинговими 

кольорами провідних виробників ДСП.

- Декори плівки ПВХ з текстурою «під дерево» мають приємну рельєфність та тиснення, що надає привабливого та 

більш натурального вигляду виробам.

- Підвищеної щільності МДФ плита, глибинного фрезерування.

- Надійна, якісна, захищена, безпечна, цупка картонна упаковка.

- Наші панелі ідеально підходять до профіля, оскільки в їхньому виробництві використовуються ті ж самі плівки.

About MDF Profiles:

Super Profile MDF Profiles and Panels have a number of unique advantages compared to some rival propositions.
 - All the stock assortment of the product is covered with PVC foil. This wrapping has the best stress-strain properties. It is moisture 
and household chemicals- resistant and has a long service life.
- Decors are adapted to European furniture market and match the most popular colors of the leading chipboard producers.
- PVC foils with a wood grain texture have a pleasant relief and imprint, which make our goods look more attractive and natural.
- MDF with high compression of the middle layer is highly suitable for deep-milling.
- Reliable, high quality, protected, safe, dense cardboard packaging.
- SP Panels and SP Profiles covered with the same decors complete each other perfectly.

О Профиле и панелях МДФ:

Профиль и панели МДФ торговой марки «Супер Профиль» имеют ряд неоспоримых преимуществ перед конкурентными 
предложениями.
- Весь складской ассортимент товара производится - покрытый пленкой ПВХ. Это покрытие с лучшими физико-механически-
ми характеристиками. Оно устойчиво к влажности, бытовым химическим средствам для очистки поверхностей, и долговечно.
- Наши декоры адаптированы к мебельному рынку Европы, и совпадают по цвету с многими самыми рейтинговыми цветами 
ведущих производителей ДСП.
- Декоры пленки ПВХ с текстурой «под дерево» имеют приятную рельефность и тиснение, что придает изделиям более при-
влекательный и натуральный вид.
- Повышенной плотности МДФ плита, глубинного фрезерования.
- Надежная, качественная, защищенная, безопасная, плотная картонная упаковка.
- Наши панели идеально подходят к профилю, поскольку в их производстве используются те же пленки.
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Профіль МДФ
MDF PROFILE
ПРОФИЛЬ МДФ

МОДЕЛЬ 101 | EN - MODEL 101

5

Розмір планки (мм) 2800х55х10
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 1,1
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 22
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 61.6
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 24,8
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х235х62
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0411
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Чи знаєте ви, що?
Do you know? | Знаете ли вы, что? 
При низьких температурах ела-
стичність плівки ПВХ дещо зни-
жується. Тому порізка профіля 
«на холодну» може привести 
до сколювання плівки в місцях  
розпилу. Рекомендуємо, задля 
уникнення сколів при порізці, про-
тримати профіль при температурі 
18-24 градуси мінімум 5-6 годин.

At low temperatures, the elasticity 
of the PVC foil is somewhat 
reduced. And, thus, cold cutting 
may cause chipping of the 
foil surface at saw cut points. 
Therefore, to avoid chipping during 
cutting, we recommend to keep 
the profile at the temperature of 
18-24 degrees at least 5-6 hours

При низких температурах эластич-
ность пленки ПВХ несколько сни-
жается. Поэтому порезка профиля 
«на холодную» может привести к 
скалывания пленки в местах рас-
пила. Рекомендуем, во избежа-
ние сколов при порезке, продер-
жать профиль при температуре 
18-24 градуса минимум 5-6 часов.
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Профіль МДФ
MDF PROFILE
ПРОФИЛЬ МДФ

МОДЕЛЬ 1001 | EN - MODEL 1001

7

Розмір планки (мм) 2800х55х10
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 1,08
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 22
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 61.6
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 24,26
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х235х62
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0411
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Чи знаєте ви, що?
Do you know? | Знаете ли вы, что?

Задля уникнення проблем при 

порізці профіля пила має бути 

добре заточена,  завжди очи-

щена від смоли, мати правиль-

ну геометрію зубців. Потрібно 

постійно перевіряти пилу на 

предмет пошкодження зуб-

ців внаслідок експлуатації

To avoid problems during 

cutting, the saw should be well 

sharpened, resin-free and have 

the correct geometry of teeth. 

Check regularly whether the 

saw blade is in good condition.

Во избежание проблем при по-
резке профиля пила должна 
быть хорошо заточена, всегда 
очищена от смолы, иметь пра-
вильную геометрию зубцов. 
Нужно постоянно проверять 
пилы на предмет повреждения 
зубцов вследствие эксплуатации
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Профіль МДФ
MDF PROFILE
ПРОФИЛЬ МДФ

МОДЕЛЬ 1005| EN - MODEL 1005

9

Розмір планки (мм) 2800х60х10
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 1,13
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 22
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 61.6
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 25,28
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х235х67
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0444
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Чи знаєте ви, що?
Do you know? | Знаете ли вы, что? 
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 гі-
гієнічними і безпечними в побуті.

MDF profile is covered with PVC foil, 
is steam resistant, does not swell 
and does not warp. It is resistant to 
fungus and microorganism growth. 
Products made of MDF profile 
are hygienic and safe at use..

Профиль МДФ покрытый плен-
кой ПВХ хорошо переносит воз-
действие кухонного пара - не 
разбухает, не коробится. Имеет 
устойчивость к различным гриб-
кам и микроорганизмам, при этом 
изделия из профиля является ги-
гиеничными и безопасными в быту.
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Профіль МДФ
MDF PROFILE
ПРОФИЛЬ МДФ

МОДЕЛЬ 1800 | EN - MODEL 1800

11

Розмір планки (мм) 2800х50х18
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 1,77
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 12
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 33,6
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 21,78
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х235х57
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0378
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Чи знаєте ви, що?
Do you know? | Знаете ли вы, что?
Перед використанням профілю,  
треба відкрити картонну коробку 
по всій довжині, потім розгорнути 
окремо кожний профіль з плів-
ки. Задля уникнення ймовірних 
подряпин, небажано відкривати 
торець упаковки та витягувати 
профіль з упаковочного матеріалу

Before using the profile, open the 
cardboard package along the full 
length and unwrap each profile 
separately. To avoid possible 
scratches by foreign material or 
dust, it is undesirable to open the 
front or back side of the package 
and take off the packaging material.

Перед использованием профиля, 
надо открыть картонную короб-
ку по всей длине, затем развер-
нуть отдельно каждый профиль из 
пленки. Во избежание возможных 
царапин, нежелательно открывать 
торец упаковки и извлекать про-
филь с упаковочного материала.
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Профіль МДФ
MDF PROFILE
ПРОФИЛЬ МДФ

МОДЕЛЬ 1801 | EN - MODEL 1801

13

Розмір планки (мм) 2800х50х18
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 1,65
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 12
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 33,6
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 20,26
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х235х57
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0378
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Чи знаєте ви, що?
Do you know? | Знаете ли вы, что?

Для того, щоб кути фасадів ви-
глядали ідеально і приховували 
можливі недоліки зборки кори-
стуйтесь меблевим воском і за-
тирайте місця з’єднання планок.

To make façade angles look 
perfect and hide possible 
assembly shortcomings, use a 
furniture wax to lute planks joints.

Одна из самых популярных 
наших моделей. Все преимуще-
ства богатого вид плинтуса для 
стандартных обычных квартир 
- в этой модели. Ваши друзья по 
достоинству оценят Ваш выбор.
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Профіль МДФ
MDF PROFILE
ПРОФИЛЬ МДФ

МОДЕЛЬ 1807 | EN - MODEL 1807

15

Розмір планки (мм) 2800х70х18
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 2,58
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 9
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 25.2
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 23,7
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х235х62
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0411
Packing volume (m3) | Объем упаковки     

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Чи знаєте ви, що?
Do you know? | Знаете ли вы, что?
Якщо ви працюєте з алюмінієвим та 
мдф профілем поруч, будьте над-
звичайно уважні і дотримуйтесь 
бездоганної чистоти. Адже якщо ви 
будете човгати профілем мдф по 
алюмінієвій стружці, то вона подря-
пає мдф профіль як справжній ніж.

If you lay aluminum profile near the 
MDF profile, be extremely careful 
and maintain cleanliness. After all, if 
you shuffle MDF profile on aluminum 
chips, it will scratch MDF profile.

Если вы работаете с алюминиевым и 
мдф профилем рядом, будьте чрез-
вычайно внимательны и соблюдайте 
безупречную чистоту. Ведь если вы 
будете шаркать профилем мдф по 
алюминиевой стружке, то она поцара-
пает мдф профиль как настоящий нож.
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Профіль МДФ
MDF PROFILE
ПРОФИЛЬ МДФ

МОДЕЛЬ 1808 | EN - MODEL 1808

17

Розмір планки (мм) 2800х50х18
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 1,69
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 12
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 33.6
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 20,74
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х235х57
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0378
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Чи знаєте ви, що?
Do you know? | Знаете ли вы, что?
Хоча за технічними умовами  тов-
щина профілю МДФ може колива-
тись +/- 0,1мм, реальне коливання 
в товщині становить 0,03-0,05мм 
в середньому! Що, безперечно є 
одним з кращих показників і озна-
кою продукції найвищого ґатунку!

Although, according to technical 
specifications, the MDF profile 
thickness may vary +/- 0.1 mm, 
the actual thickness variation is 
0,03-0,05mm on average. And 
it is undoubtedly one of the best 
performance indicators in the 
industry and characteristic of the 
highest quality of our products.

Хотя по техническим условиям тол-
щина профиля МДФ может колебать-
ся +/- 0,1мм, реальное колебания в 
толщине составляет 0,03-0,05мм в 
среднем! Что, безусловно, является 
одним из лучших показателей и при-
знаком продукции высшего качества!



Каталог продукції
Product catalog | Каталог продукции

18



Профіль МДФ
MDF PROFILE
ПРОФИЛЬ МДФ

МОДЕЛЬ 1870 | EN - MODEL 1870

19

Розмір планки (мм) 2800х70х18
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 1,43
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 12
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 33.6
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 17,7
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х235х67
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0444
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Чи знаєте ви, що?
Do you know? | Знаете ли вы, что?
В процесі випуску продукції в ла-

бораторії нашої фабрики профіль 

постійно найуважнішим чином 

перевіряється на відповідність 

розмірам,  та на відрив плівки 

ПВХ від МДФ. А також строго 

перевіряється на відповідність 

до затвердженого шаблону.

In the process of production, 

MDF profiles are thoroughly 

tested in the laboratory of our 

factory for compliance with size 

and PVC foil detachment from 

MDF profiles. Besides, profiles 

are strictly tested for conformity 

to the approved pattern.

В процессе выпуска продукции 
в лаборатории нашей фабрики 
профиль постоянно вниматель-
ным образом проверяется на 
соответствие размерам, и на от-
рыв пленки ПВХ от МДФ. А также 
строго проверяется на соответ-
ствие утвержденному шаблону.
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Профіль МДФ
MDF PROFILE
ПРОФИЛЬ МДФ

МОДЕЛЬ 2201 | EN - MODEL 2201

21

Розмір планки (мм) 2800х55х22
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 1,99
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 10
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 28
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 20,4
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х235х62
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0411
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Чи знаєте ви, що?
Do you know? | Знаете ли вы, что?

Профіль тестується, упаковуєть-
ся, складується і зберігається з 
дотриманням всіх необхідних ви-
мог і технічних характеристик - в 
теплому складському приміщенні 
на рівній горизонтальній поверхні.

MDF profiles are tested, packaged 
and stored in compliance with 
all necessary requirements 
and specifications - in a warm 
warehouse on flat horizontal surface. 

. Профиль тестируется, упаковыва-
ется, складируется и хранится с со-
блюдением всех необходимых требо-
ваний и технических характеристик 
- в теплом складском помещении на 
ровной горизонтальной поверхности.
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Профіль МДФ
MDF PROFILE
ПРОФИЛЬ МДФ

МОДЕЛЬ 2204 | EN - MODEL 2204

23

Розмір планки (мм) 2800х55х22
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 2,24
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 10
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 28
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 22,88
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х235х62
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0411
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Чи знаєте ви, що?
Do you know? | Знаете ли вы, что?
Використовується найоптималь-
ніший для виробництва профілю 
клей – клей-розплав. Він має дуже 
тонкий непомітний клейовий шов, 
що значно зменшує ймовірність по-
яви сколів на готовій продукції. Має 
найвищі показники на розрив  та 
найкращі температурні показни-
ки. Стійкий до розчинників та очис-
ників, а також волого та водостійкий.

The factory uses hot melt adhesive 
– optimal solution for the production 
of profiles. Our profiles have very 
thin adhesive-bonded joint, what 
significantly reduces the likelihood 
of chips and cracks occurring on the 
finished products. They have the 
highest tension load and the best 
temperature properties. It is resistant 
to solvents and cleaners as well as 
resistant to moisture and water.

Используется оптимальный для произ-

водства профиля клей - клей-расплав. 

Он имеет очень тонкий незаметный клее-

вой шов, что значительно уменьшает ве-

роятность появления сколов на готовой 

продукции. Имеет высокие показатели 

на разрыв и лучшие температурные по-

казатели. Устойчивый к растворителям и 

очистителям, а также влаго и водостойкий
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Чи знаєте ви, що?
Do you know? | Знаете ли вы, что?
При бажанні покупця може виготовля-
тися 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.

If requested, we can produce profile 
with a housing with another (not 10 
mm) thickness. For example, profile 
with a housing with 4 mm in thickness 
to be used with the glass. You can 
order housing with any width, to within 
a few hundredths of a millimeter.

При желании покупателя может изготав-

ливаться профиль с пазом другой (не 10 

мм) толщины. Например 4 мм под стекло. 

Ширина паза может быть любая, с точно-

стью до нескольких сотых миллиметра.

Профіль МДФ
MDF PROFILE
ПРОФИЛЬ МДФ

МОДЕЛЬ 2205 | EN - MODEL 2205

Розмір планки (мм) 2800х60х22
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 2,21
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 10
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 28
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 22,56
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х235х67
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0444
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия



Каталог продукції
Product catalog | Каталог продукции

26



Профіль МДФ
MDF PROFILE
ПРОФИЛЬ МДФ

МОДЕЛЬ 2207 | EN - MODEL 2207

27

Розмір планки (мм) 2800х70х22
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 3,08
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 9
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 25.2
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 28,26
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х235х73
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0484
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Чи знаєте ви, що?
Do you know? | Знаете ли вы, что?
Якщо Ви виготовляєте фасади з ви-
користанням профілю 2207 під кутом 
в 90 градусів, то Ви відповідно маєте 
можливість придбати у нас стікери 
власного виробництва під цю модель.

If you are producing facades using 
the 2207 profile at an angle of 
90 degrees, You can also order 
stickers specially manufacture 
by our factory to fit this model. 

Если Вы производите фасады с исполь-

зованием профиля 2207 под углом в 

90 градусов, то Вы соответственно мо-

жете приобрести у нас стикеры соб-

ственного производства под эту модель.



Каталог продукції
Product catalog | Каталог продукции

28



Профіль МДФ
MDF PROFILE
ПРОФИЛЬ МДФ

МОДЕЛЬ 2260 | EN - MODEL 2260

29

Розмір планки (мм) 2800х60х22
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 2,32
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 10
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 28
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 23,7
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х235х67
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0444
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Чи знаєте ви, що?
Do you know? | Знаете ли вы, что?
Фабрика має позитивний досвід ро-
боти з деякими іншими видами по-
криття профілю окрім плівки ПВХ. Це 
фініш плівка, поліпропіленова плівка 
та натуральний шпон. Така продук-
ція також виготовляється належної 
якості і ми з задоволенням може-
мо Вам зробити і таку пропозицію. 

The factory has successful experience 
of work with other types of covering, 
besides the standard PVC foil. 
They include top coat, PP film and 
wood veneer. Such products are 
produced to the highest quality 
standards, and we would be happy 
to propose You these products.

 Фабрика имеет положительный опыт 

работы с некоторыми другими видами 

покрытия профиля кроме пленки ПВХ. 

Это финиш пленка, полипропиленовая 

пленка и натуральный шпон. Такая про-

дукция также изготавливается надле-

жащего качества и мы с удовольствием 

можем Вам сделать и такое предложение.
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Профіль МДФ
MDF PROFILE
ПРОФИЛЬ МДФ

МОДЕЛЬ 2265 | EN - MODEL 2265

31

Розмір планки (мм) 2800х65х22
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 2,43
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 10
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 28
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 24,76
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х235х73
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0484
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Чи знаєте ви, що?
Do you know? | Знаете ли вы, что?
Можемо запропонувати Вам про-
філь, вкритий натуральним шпоном. 
Він має абсолютно натуральний ви-
гляд «під дерево» і в поєднанні з па-
нелями, вкритими також натураль-
ним шпоном є дуже гарною і разом 
з тим значно дешевшою альтернати-
вою справжнім дерев’яним фасадам

We can offer you a profile, covered 
with natural veneer. It looks absolutely 
natural “with wood texture” and, in 
combination with natural veneered 
panels, proposes very beautiful 
and yet much less expensive 
alternative to natural wood facades.

Можем предложить Вам профиль, по-

крытый натуральным шпоном. Он имеет 

абсолютно натуральный вид «под де-

рево» и в сочетании с панелями, по-

крытыми также натуральным шпоном 

есть  очень красивой и вместе с тем 

значительно более дешевой альтерна-

тивой настоящим деревянным фасадам.
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Профіль МДФ
MDF PROFILE
ПРОФИЛЬ МДФ

МОДЕЛЬ 2290 | EN - MODEL 2290

33

Розмір планки (мм) 2800х47х22
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 1,77
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 12
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 33.6
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 21,68
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х235х57
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0378
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Чи знаєте ви, що?
Do you know? | Знаете ли вы, что?
Надається всіляка партнерська, ін-
формативна, рекламна та ін. під-
тримка. Надається допомога з транс-
портом, логістичними службами 
відправляється навіть одна чи декіль-
ка упаковок в будь який куточок 
України , якщо є така необхідність

We propose all sorts of partnership, 
information, advertising and other 
support. Besides, we can provide You 
assistance with transport. If necessary, 
we can deliver one or several 
packages to any corner of Ukraine.

Предоставляется всякая партнерская, 

информативная, рекламная и др. под-

держка. Оказывается помощь с транс-

портом, логистическими службами 

отправляется даже одна или несколь-

ко упаковок в любой уголок Украи-

ны, если есть такая необходимость.
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Профіль МДФ
MDF PROFILE
ПРОФИЛЬ МДФ

МОДЕЛЬ 2530 | EN - MODEL 2530

35

Розмір планки (мм) 2800х35х25
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 1,07
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 24
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 67.2
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 26,22
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х235х73
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0484
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Чи знаєте ви, що?
Do you know? | Знаете ли вы, что?
Пила з від’ємним кутом  заточки зубців, 
завдяки своїй геометрії краще підхо-
дить для обробки профілю і вірогідність 
сколювання плівки при роботі з такою 
пилою значно менша у порівнянні зі 
звичайною пилою для порізки плити.

Saw with negative teeth sharpening 
angle, due to its geometry, is 
better suited for handling profiles 
and reduces the likelihood of 
foil chipping as compared to the 
typical saw for cutting plates.

Пила с отрицательным углом заточки зуб-

цов, благодаря своей геометрии лучше 

подходит для обработки профиля и веро-

ятность скалывания пленки при работе с 

такой пилой значительно меньше по срав-

нению с обычной пилой для резки плиты.
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Профіль МДФ
MDF PROFILE
ПРОФИЛЬ МДФ

МОДЕЛЬ 2531 | EN - PS 2531

37

Розмір планки (мм) 2800х55х25
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 2,37
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 9
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 25.2
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 21,82
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х235х62
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0411
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Чи знаєте ви, що?
Do you know? | Знаете ли вы, что?
Еластичність і в’язкість плівки ПВХ 
підвищується з температурою. Вже 
при 30-ти градусах плівка не може 
фізично сколотись. Тому в екстре-
них виняткових випадках, обдувши 
місце майбутнього порізу теплим 
повітрям Ви зможете уникнути сколів.

The elasticity and viscosity of the 
PVC foil increases with temperature. 
Already at 30 degrees the foil can 
not physically chip. Therefore, in 
exceptional cases of emergency, to 
avoid chipping of the foil, just blow 
the warm air on the place to be cut.

Эластичность и вязкость пленки ПВХ 

повышается с температурой. Уже при 

30-ти градусах пленка не может фи-

зически сколоться. Поэтому в экс-

тренных исключительных случаях, об-

дув место будущего пореза теплым 

воздухом Вы сможете избежать сколов.
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Профіль МДФ
MDF PROFILE
ПРОФИЛЬ МДФ

МОДЕЛЬ 3053 | EN - PS 3053

39

Розмір планки (мм) 2800х100х25
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 2,88Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 6
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 156,8
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 17,78
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х235х67
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0444
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Чи знаєте ви, що?
Do you know? | Знаете ли вы, что?
Ви можете придбати профіль без плів-
ки ПВХ! Наприклад, для подальшого 
фарбування. Найбільш поширена мо-
дель, що продається без плівки – кар-
низ 3053. Його фарбують і використо-
вують разом з фарбованими фасадами.

You can order profiles without 
PVC covering for further painting, 
for example. The most popular 
model without PVC covering 
– cornice 3053. It is painted 
and used with painted facades.

Вы можете приобрести профиль без 

пленки ПВХ! Например, для дальнейшей 

покраски. Наиболее распространенная 

модель, которая продается без плен-

ки - карниз 3053. Его красят и исполь-

зуют вместе с крашеными фасадами.
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МДФ ПАНЕЛІ

Також фабрика реалізує МДФ панелі власного 
виробництва! Використовуються вони в першу 
чергу в якості вставки при виготовленні рамко-
вих фасадів. Також використовують їх в якості 
вставки в шафи-купе та ін.. МДФ панелі ТМ «Су-
пер Профіль» дозволяють досягнути повної від-
повідності рамкового профілю до наповнення 
фасаду дякуючи тому, що виготовлені з тієї ж 
плівки ПВХ. В складській програмі МДФ панелі 
мають такі стандартні розміри: 
 
- Довжина – 2800мм.
- Ширина -  972мм.
- Товщина – 10мм.

MDF panels

Factory also provides MDF panels of own design! They are used primarily 
as inserts during manufacturing of frame facades. Besides, they are used 
as inserts in sliding door wardrobes, etc. MDF panels by “Super Profile” 
TM are made of PVC foil and, thus, can deliver full compatibility of frame 
facades with fasade content. Available on stock MDF panels have the 
following standard sizes:

- Length – 2800mm.
- Width – 972mm.
- Thickness – 10mm.

МДФ ПАНЕЛИ

Также фабрика реализует МДФ панели собственного производ-
ства! 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 к 
наполнению фасада благодаря тому, что изготовлены из той же 
пленки ПВХ. В складской программе МДФ панели имеют следую-
щие стандартные размеры:
- Длина - 2800мм.
- Ширина - 972мм.
- Толщина - 10 мм.
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Колірна гама
COLOR SPECTRUM
ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Бланко / Blanco

Монблан Натур / Mont Blanc Natur

Ейворі / Ivory / Ейвори

Монблаг Грей / Mont Blanc Gray

Монблан Браун / Mont Blanc Brown

Пекан / Pecan

Монблан Рустікал 
Mont Blanc Rustikal / Монблан Рустикал

Леон Классік / Leon Classic / Леон классик

Дуб Нортленд / Northland Oak
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Крем / Creamy

Алюміній / Aluminum / Алюминий

Яблуня / Apple / Яблоня

Синій / Blue / Синий

Бук Баварія / Beech Bavaria / Бук Бавария

Дуб / Oak

Зелена Вода / Green Water / Зеленая Вода

Горіх Лісовий / Walnut Timber  / Орех Лесной

Вишня / Cherry



Клен Танзау / Maple Tanzau

Вільха / Alder / Ольха

Махонь / Mahon

Горіх Темний / Walnut Dark / Орех Темный

Дуб Молочний / Oak Milk / Дуб Молочный

Вудлайн крем / Woodline cream 

Венге / Venge

Білий / White / Белый

Дуб Родос Темний
Dark Oak Rhodes / Дуб Родос Тёмный
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Модрина / Larch / Лиственница

Дуб Шамоні темний
Oak Chamonix dark / Дуб Шамони темный

Дуб Сонома / Oak Sonoma

Зебрано Пісочний
Sand Zebrano / Зебрано Песочный

Дуб Шамоні світлий
Oak Chamonix light / Дуб Шамони светлый

Дуб Сонома сірий
Sonoma Oak gray / Дуб Сонома серый

Фіно-Бронза / Fino Bronze / Фино-Бронза

Старе дерево / Old tree / Старое дерево
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