
 

БІТУМНА ЧЕРЕПИЦЯ «АКВАІЗОЛ»  
 

 

 

Форма Колір 
Ціна, 

грн/м² 

 
 

Серія «Мозаїка» 

Колекція «СТАНДАРТ» – гарантія 25 років. 

Секвоя (червоний + чорний), 
Брауні (коричневий + чорний), 
Кориця (коричневий + чорний) НОВИНКА!!!, 
Моріон (сірий + чорний)! 

 
 

125,00 
 

Червона ЕКО (червоний + чорний), Зелена ЕКО (зелений + 
чорний) 
Коричнева ЕКО (коричневий + чорний) 

146,00 

Червона мікс (переважає червоний), Зелена мікс (переважає 
зелений), Коричнева мікс (переважає коричневий) 

167,00 

Колекція «ЕТАЛОН» – гарантія 35 років. 

Гірський каньйон (коричневий + чорна тінь) 

189,00 

Альпійський луг (зелений + чорна тінь) 

Вогняна лава (червоний + коричневий) 

Гавайський пісок (чорний + сірий) 

Червоний мак (червоний + чорна тінь) 

Сахара (коричневий + сірий + охра) НОВИНКА!!! 

Теплий віск (антик + коричневий + червоний) 201,00 

 
 
 

Серія «Акцент» 

Колекція «СТАНДАРТ» – гарантія 25 років. 

Мехіко (коричневий + охра + коричнева тінь) 
Мохіто (зелений + чорний) НОВИНКА!!! 

125,00 
 

Червона ЕКО (червоний + чорний), 
Коричнева ЕКО (коричневий + чорний) 

146,00 

Колекція «ЕТАЛОН» – гарантія 35 років. 

Графіт (світло-коричневий + чорний) 

189,00 

Кедровий (червоний + світло-коричневий + коричнева тінь) 

Стиглий гранат (червоний + чорний + чорна тінь) 

Гірський каньйон (коричневий + чорна тінь)  

Гарячий шоколад (коричневий + охра + чорний + білий) 

Віскі (коричневий + антик + червоний + охра) 

Маренго (чорний + сірий + білий)! 

201,00 
Синай (антик + коричневий + червоний) 

Марокко (червоний + коричневий + антик) 

Персія (коричневий + антик + охра) 

Колекція «ПРЕСТИЖ», (СБС) гарантія 50 років. 

Маренго (чорний + сірий + білий) НОВИНКА!!! 

255,00 
Стиглий гранат (червоний + чорний + чорна тінь) 
НОВИНКА!!! 

Гірський каньйон (коричневий + чорна тінь) ) НОВИНКА!!! 

 
Залежно від обсягу купівлі діє система знижок: – от 100 кв. м – 7%; – от 500 кв. м – 12%; 

Одиниця вимірювання бітумної черепиці: упаковка – 3 м2 
 

(ціни на комплектуючі елементи та супутні товари див. на звороті). 



 

Комплектуючі елементи для бітумної черепиці 
 

Найменування Основа Од. вим. 
Ціна, 

грн/м2 

Ціна, 
грн/шт. 

Коньково-карнизна плитка 
(плівка/базальт) 

склополотно 
упак. 12/21 м/п 

(21 ґонта) 
- 739,68 

Коньково-карнизна плитка 
«ПРЕСТИЖ» 
(плівка/базальт) » НОВИНКА !!! 

склополотно 
упак. 12/21 м/п 

(21 ґонта) 
- 809,00 

Ендовий килим 
(плівка/базальт) 

поліестер 10 м2 (1,0 x 10) 143,22 1432,20 

Підкладковий килим СХ-1,5 
(плівка/пісок) 

склополотно 20 м2 (1,0 x 20) 30,96 619,20 

Підкладковий килим ПЕ-1,5 
(плівка/пісок) 

поліестер 20 м2 (1,0 x 20) 39,66 793,20 

 

Комплектуючі елементи для покрівлі 
 

Найменування 

Зовнішній вигляд 

Опис Од. вим. 
Ціна, 

грн/шт. 
(коричнева) 

Ціна, 
грн/шт. 

(червона, 
зелена, сіра) 

1 2 

Карнизна планка КП-1/КП-
2 
(червона, зелена, сіра, 
коричнева) 

  Оцинкована сталь, 
з полімерним 

покриттям 
2 м.п. 75/78 96/99 

Торцева планка ПТ-1/ПТ-2 
(червона, зелена, сіра, 
коричнева) 

  Оцинкована сталь, 
з полімерним 

покриттям 
2 м.п. 93/114 114/135 

Планка примикання ПП-
1/ПП-2 
(червона, зелена, сіра, 
коричнева) 

  Оцинкована сталь, 
з полімерним 

покриттям 
2 м.п. 108/108 129/129 

Аератор спец. 
(червоний, зелений, 
коричневий, чорний)  

Розмір: 395 x 284 x 110. 
Вага: 0,590 кг 

1 шт. 180,00 

Аератор коник (чорний) 
 

Розмір: 1220 x 280 x 34. 
Вага: 1,24 кг 

1 шт. 294,00 

Вент. вихід Мастервент 
(зелений, коричневий, 
чорний) 

 

Розмір: 458 x 368 x 528. 
Вага: 1,63 кг 

1 шт. 825,00 

 

Супутні товари 

Найменування Од. вим. Вага упак., кг Ціна, грн/шт. 

Цвяхи покрівельні оцинковані упак. 5 кг 348,00 

Мастика бітумно-каучукова АМ-10 «Акваізол» 
НОВИНКА !!! 

відро 3 кг 138,00 

Мастика бітумно-каучукова АМ-10 «Акваізол» відро 10 кг 435,06 

 


