
 
                           

20. ПРАЙС-ЛИСТ  НА ПОСЛУГИ  З 
ГАРТУВАННЯ ТА ТЕРМОЗМІЦНЕННЯ СКЛА 
Ціни наведені в грн., з урахуванням ПДВ станом на  27.12.2019 р. 

ТОВ “ГЛАСС ЛТД” 
Тел.: (044) 239-00-89, 239-05-57 
(050) 318-23-10, (050) 358-28-22 

 
 

ТАБЛИЦЯ № 1. ВАРТІСТЬ ГАРТУВАННЯ СКЛА, грн./кв.м. 
(без врахування вартості матеріалу * та обробки скла **) 

загальна партія від 50 кв.м до 100 кв.м одного типу скла і одної товщини 
 

Вид скла Товщина, мм 
4 5 6 8 10 12 15*** 19*** 

Скло  прозоре флоат 113,28 103,84 113,28 141,60 165,20 250,16 330,40 448,40 

Скло тоноване в масі та надпрозоре  
(ultra clear), скло травлене без візерунка 147,26 134,99 147,26 184,08 214,76 325,21 429,52 582,92 

Скло тоноване і прозоре з піролітичним 
покриттям (Stopsol, Solarcool, K-glass, 
ClimaGuard Titan), травлене з візерунком 

169,92 - 169,92 212,40 - - - - 

Скло з м'яким енергозберігаючим і 
мультифункціональним покриттям з 
коефіцієнтом емісії до 0,01 

Вартість узгоджується окремо для кожного замовлення 

 
*  Вартість матеріалу розраховується згідно Прайс-листів 1-4 з урахуванням послуг розкрою і 
відходності скла; 
**  Вартість обробки скла перед гартуванням дивись таблицю 4 або Прайс-лист 10 (Обробка скла та 
дзеркал); 
***  Скло 15 і 19 мм гартується після узгодження з замовником технологічних питань і зразків. 
 
У випадку виконання послуги термозміцнення скла додаткова націнка  +50%. 
У випадку гартування скла замовника - умови і ціни узгоджуються окремо і на підставі Договору 
гартування давальницької сировини. 
Мінімальна вартість гартування скла замовника одного типу – 500грн. для флоат скла та 750грн. 
для іншого виду скла. 

 
 

ТАБЛИЦЯ № 2. НАЦІНКА ЗА ПЛОЩУ ЕЛЕМЕНТА СКЛА, ЩО ГАРТУЄТЬСЯ 
 

Площа скла Націнка 
від 3,5 до 4,5 кв.м. 10% 
від 4,5 до 5,5 кв.м. 20% 
від 5,5 до 6,5 кв.м. 30% 
від 6,5 до 7,5 кв.м. 50% 

від 7,5 кв.м. 100% 
до 0,25 кв.м. 100% 

 
Максимально можливий розмір скла - 4200х2850мм. 

Мінімально можливий розмір скла – 300х200мм. 
Скло з площею до 0,25 кв.м рахується як скло площею  0,25 кв.м. 

 
 

ТАБЛИЦЯ № 3.   НАЦІНКА ДЛЯ РОЗДРІБНИХ ПАРТІЙ І 
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАМОВЛЕНЬ 

(одного типу скла і одної товщини) 
 

Об’єм партії Націнка 
від 10 кв.м до 50 кв.м 10% 
від 2 кв.м до 10 кв.м 30% 

від 0,25 кв.м до 2 кв.м 50% 
менше 0,25 кв.м 100% 

Для партії більше 100 кв.м Ціни розглядаються індивідуально 
 

ПРОДОВЖЕННЯ ПРАЙС-ЛИСТА ДИВИСЬ НА ЗВОРОТІ  



 
ТАБЛИЦЯ № 4. ПРИТУПЛЕННЯ (ОБДИРАННЯ) КРОМКИ SE ДЛЯ ГАРТУВАННЯ 

ТА ТЕРМОЗМІЦНЕННЯ СКЛА, грн./м.п. **** 
Загальна партія від 50 кв.м до 100 кв.м одного типу скла і одної товщини ***** 

 

Вид скла Товщина, мм 
4 5 6 8 

Скло флоат, надпрозоре, тоноване в масі та травлене 9,60 14,40 14,40 21,12 
Скло тоноване і прозоре з піролітичним покриттям (Stopsol, Solarcool, K-glass), 
скло з м'яким енергозберігаючим та мультифункціональним покриттям 11,52 18,72 18,72 29,57 

 
Мінімальний розмір скла для притуплення (обдирання) кромки SE - 400х700мм, 

максимальний розмір - 2500х3500мм. 
 

*****  для партій менших об’ємів  застосовуються коефіцієнти згідно Таблиці 3 
****  у випадку необхідності шліфування і високоякісної обробки  з поліруванням торців дивіться 
окремий  Прайс-лист №10 Таблиця 2 ОБРОБКА КРОМОК (полірування) -  розділи прямолінійних і 
криволінійних форм.  

 
 

ТАБЛИЦЯ № 5.  НАЦІНКА ЗА РОЗМІРИ СКЛА ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ 
 

Розмір скла Націнка 
одна сторона більше 2200 мм 25% 
одна сторона більше 2500 мм 40% 
одна сторона більше 3000 мм 70% 
одна сторона більше 3500 мм 100% 
одна сторона більше 4000 мм 150% 

 
При обробці трапецій, трикутників, ромбів додатково нараховується + 50%. 

Всі наведені ціни можуть бути скореговані в залежності від технологічних і організаційних 
обставин. 

 
У випадку гартування скла замовника вартість послуг також визначається видом скла (Табл.1), площею 
елементів скла (Табл. 2) і партії (Табл. 3), але загальна вартість послуги гартування скла одного виду і 
товщини не може бути менше 500 грн. для флоат скла та 750 грн. для іншого виду скла. 
 
Строки виконання замовлень з гартування давальної сировини, в будь-якому разі,  
узгоджуються з виробництвом, незалежно від об'єму партії. 


