
                                                                                    
                                              
 
 

Сертифікат відповідності  UA.1О393.00002-21 від 21.01.2021 
______________________________________________________________ 
 
12.08.21                   Вартість склопакетів,  грн/м² з ПДВ та використанням скла 4мм 
 
Однокамерні  склопакети     
 

 
Формула 

Перше 
скло 

Float 
4  мм LowЕ Clima Guard Solar* Silverstar ZERO* Сатин б/к 

4-10-4 4 мм  Float 885 965 945 1005 1065 
4-16-4 4 мм  Float 910 990 970 1030 1090 
4-24-4 4 мм  Float 985 1050 1025 1095 1155 

 
Двокамерні  склопакети      

 

Формула Перше та  
друге скло 

Float 
4 мм LowЕ Clima Guard Solar* Silverstar ZERO* Сатин б/к 

4-6-4-6-4 4 мм  Float 1290 1365 1350 1410 1470 
4-10-4-10-4 4 мм  Float 1355 1435 1415 1475 1535 
4-14-4-14-4 4 мм  Float 1420 1500 1480 1540 1600 
4-20-4-20-4 4 мм  Float 1500 1580 1560 1600 1680 
 
Двокамерні  склопакети з покращеними характеристиками 
 

Формула Друге скло* 
LowЕ + 
LowЕ 

 

Silverstar ZERO + 
Silverstar ZERO 

Clima Guard Solar + 
LowЕ 

 

Clima Guard Solar + 
Silverstar ZERO 

4-6-4-6-4 4 мм  Float 1445 1530 1425 1470 
4-10-4-10-4 4 мм  Float 1510 1595 1490 1535 
4-14-4-14-4 4 мм  Float 1575 1660 1560 1600 
4-20-4-20-4 4 мм  Float 1655 1750 1640 1680 
* Рекомендовано шліфування ( SE ) торців середнього скла за ціною 50 грн/м2 
 

Пластикова дистанційна рамка:  SwisSpacer (виробництва Saint-Gobain)* 
RAL 9023 Titanium Grey та RAL 9005 Black постійні складські позиції з шириною 10, 12, 14, 16, 18, 20мм, 

інша ширина дистанційної рамки та колір можливі на замовлення 
Однокамерний склопакет + 160 грн/м²   
Двокамерний склопакет   + 320 грн/м²   

 
Заповнення склопакетів  інертним газом: 

Аргоном + 20 грн/м² однієї камери. 
Криптоном + 35 грн/м² за 1мм дистанції 

(наприклад: склопакет 4-16-4 = 16мм*35грн=560 грн/м²). 
 

За умови використання спеціального скла в виробах, розрахунок вартості виконується 
індивідуально для кожного замовлення. 

Фірма “ГЛАСС ЛТД”          GLASS Ltd. 
08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 13-А 

IBAN: UA 37 300346 0000026002016019801, код ОКПО 21622065 

 тел.(044) 502-71 36, моб.+38(050) 351-75 82, (050)  393-06 33 
 



Орієнтовна вартість  встановлення шпросів та дуплексу (декоративний 
профіль)  

 
Фрезеровані шпроси: 

 
Venecia колір RAL9016 білий 

 18мм 26мм  RAL8014,8017 коричневий 

1п.м. 158 173  RAL8014/9016 біло-коричневий 
хрест.з`єдн. 42 42      
торц.з`єдн. 24 24      

 
Raffaello колір білий 

 10х8 мм   сірий 
1п.м. 158     

хрест.з`єдн. 42    
торц.з`єдн. 24     

 
Georgia 3000 колір RAL9016 білий 

 18мм  RAL8014,8017 коричневий 

1п.м. 158  – золотий 
хрест.з`єдн. 42  – срібний 
торц.з`єдн. 24      

          
Нефрезеровані шпроси: 
 
Elizabeth         

  18мм білий 
RAL9016 

25мм білий 
RAL9016 

18мм 
коричневий 

RAL8014 

25мм 
коричневий 

RAL8014 
1п.м. 88 90 93 100 

хрест.з`єдн. 28 28 28 28 
торц.з`єдн. 24 24 24 24 

 
Baviera колір білий 

 8x6 мм   золотий 
1п.м. 109   темно коричневий 

хрест.з`єдн. 42    світло коричневий 
накладки 42    

торц.з`єдн. 28     

 
 

Дуплекс (Duplex) 

 10х24мм 12х24мм 

1п.м. 88 88 
хрест.з`єдн. 28 28      
торц.з`єдн. 24 24     

гнуття шпросів - від 30% 
 

Можлива ламінація шпросів Venecia 18 и 26 мм та Georgia 3000 18мм плівками  з каталогу Renolit.   
Вартість ламінації : 
                                                     18мм – одностороння ламінація    + 57грн м/п. 

                           18мм – двостороння ламінація      + 88 грн м/п. 
 26мм – одностороння ламінація    + 88 грн м/п. 
26мм – двостороння ламінація      + 130 грн м/п. 



* SwisSpacer – композитна дистанційна рамка з органічного матеріалу утеплена скловолокном та 
алюмінієвою фольгою 0,03мм. Призначена для зменшення витрат на опалення і кондиціонування 
приміщення, зменшує конденсацію водяного пару (випадання роси), підвищує естетичну цінність 
склопакету. http://www.swisspacer.com/en/ 
 
* Clima Guard Solar – мультифункціональне скло призначене захищати від сонячного тепла літом і 
зберігати тепло взимку. 

• Скло Clima Guard Solar забезпечує надійний захист від сонячного тепла, що допомагає значно 
знизити витрати на кондиціонування приміщення (сонячний фактор 42%). 

• Високий коефіцієнт опору теплопередачі (0,68 м2К/Вт) дозволяє зменшити витрати на обігрів 
приміщення в холодний період року (збереження тепла до 78%). 

• Візуально прозоре скло (кольорове викривлення відсутнє). 
• Скло Clima Guard Solar переважно використовується в проектах, де важливо енергозбереження, 

захист від сонця і природне освітлення. 
• http://www.energosteklo.ru/solar-steklopaket-otrazhaet-solntse 

 
* Silverstar ZERO - Це новітня розробка швейцарського концерну Glas Trösch направлена на боротьбу за 
енергоефективність. Навіть при використанні в однокамерному склопакеті з заповненням інертним 
газом аргоном дозволяє отримати показник опору теплопередачі 0,81м2К/Вт і зменшити витрати на 
опалення до 50%. 
 
* Дуплекс (Duplex) – Система, яка імітує алюмінієву дистанцію під фальш-накладки. Монтується на етапі 
виготовлення склопакетів. Вікно з системою дуплекс і фальш-накладками повністю імітує вікно, яке 
складається з декількох склопакетів.  
 
 
Граничні  розміри  склопакетів: 
 
                 Максимальний   4100 x 2500 мм, в окремих випадках  6000 x 3210 мм 
                 Мінімальний       180 x 350 мм -  прямокутник,  
                                                 210 x 350 мм - складна форма 
 
Склопакети S < 0.3м²  прирівнюють до 0,3 м² 
 
На фігурні склопакети діють націнки: 
 
                Трапеція, трикутник    ~ 20 % 
                Арка                                 ~ 30 %                          
                Коло                                 ~ 50 % 
 
Лекала, шаблони, складні форми  - від  50 %  і вище за домовленістю з замовником. 
 

Вказана вартість  орієнтовна і може змінюватися в залежності від замовлення. 
Умови доставки стеклопакетів по м. Києву й Україні дізнавайтеся у менеджерів. 
 

Довідки  та питання  за  телефонами:  (044)  502-71 36, (050)  393-06 33 
 

Запрошуємо відвідати наш сайт www.busel.ua 
 
Графік роботи: 

Офіс:           9:00 – 17:00          понеділок-п`ятниця                

Виробництво:      8:00 – 17:00                                  вихідні  -  субота, неділя 

http://www.swisspacer.com/en/
http://www.energosteklo.ru/solar-steklopaket-otrazhaet-solntse
http://www.busel.ua/
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