
Тип покриття –  глянець  

Тип покриття —  шагрень  

 

Можливий вибір будь-якого 

кольору покриття порошковою 

фарбою (за  каталогом RAL)  

 

Лазерна  
порізка 

листового  
металу 

Гнуття  
листового  

металу 

Допустимі  параметри  

листового металу:  

• довжина до 3000 мм  

• ширина до 1500 мм  

• товщина до 8 мм  

Товщина металу —  1 ,0-2,0 мм  

Товщина металу —  2 ,5-3,0 мм  

Товщина металу —  4 ,0-6,0 мм  

Товщина металу —  8,0 мм  

Від 10,61 грн/м (без ПДВ)  

Від 13,26 грн/м (без  ПДВ )  

Від 17,36 грн/м (без  ПДВ )  

Від 31,83 грн/м (без  ПДВ)  

Допустимі  параметри  

листового металу:  

• довжина до 3000 мм  

• товщина до 5 мм  

Товщина металу —  1 ,0-3,0 мм  

Товщина металу  —  4 ,0-6,0 мм  

Від 10,00 грн/гиб  (без ПДВ )  

Від 17,00 грн/гиб  (без  ПДВ)  

Послуги з обробки металу 

Від 125 грн/м² (без ПДВ)  

Від 125 грн/м² (без ПДВ)   Підготовка 
 поверхні та 
фарбування  

деталей 

Фарбування деталей  

можливе з наступними  

габаритними розмірами:  

• довжина до 2500 мм  

• ширина до 600 мм  

• висота до 800 мм  



Обробка  
деталей на 
токарному 

верстаті з ЧПК 

Свердлування 
отворів 

Можлива обробка деталей  

за параметрами:  

• діаметр до 50 мм  

• довжина до 150 мм  

Прораховується  

індивідуально  

відповідно до  

параметрів  

замовлення  

Від 3 грн/отвір  

(без ПДВ)  

Можливий діаметр отворів:   

• до 22 мм  

Послуги з обробки металу 

Пробивка  
листового  
металу на 

координатно-
пробивному  

пресі 

Допустимі  параметри  

листового металу:  

• довжина до 2500 мм  

• ширина до 1000 мм  

• товщина до 3  мм  

Товщина металу —  до 3,0 мм  Від 15,00 грн/хв роботи  

(без ПДВ)  



Зварювальні 
роботи 

Можливе зварювання 

деталей різної  форми  

Зварювання  з зачищенням  

Зварювання без зачищення  

Від  200 грн/м  (без  ПДВ )  

Від  150 грн/м  (без  ПДВ )  

Крижановський Олександр 

Керівник проєктів 

+380 67 506 26 32 

+380 44 494 35 35 

a.kryzhanovskyi@euroformat.com 

zavod@euroformat.com 

 

м. Київ, вул. Куренівська, 21 А 

www.euroformat.com 

 

 

Послуги з обробки металу 


