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ПРАЙС ЛИСТ 

на гранітну продукцію Покостівського родовища (Gray Ukraine) 

 

Стандартні розміри: 200х200 мм, 300х300 мм, 300х600 мм, 400х400 мм, 400х600 мм, 300х400 

мм, 450х450 мм.  

Формат понад 450 мм до 600 мм (500х500 мм, 600х600 мм тощо) плюс 10% від вартості 

стандартних розмірів. 

 

- Плитка гранітна ПОЛІРОВАНА стандартних розмірів: 

20 мм – 1040 грн з ПДВ/м2 

30 мм – 1130 грн з ПДВ /м2 

40 мм – 1240 грн з ПДВ /м2 

50 мм – 1380 грн з ПДВ /м2 

 

- Плитка гранітна ТЕРМООБРОБЛЕНА, БУЧАРДИРОВАНА стандартних розмірів: 

20 мм – 990 грн з ПДВ /м2 

30 мм – 1080 грн з ПДВ /м2 

40 мм – 1190 грн з ПДВ /м2 

50 мм – 1330 грн з ПДВ /м2 

 

- Плитка гранітна ПИЛЯНА стандартних розмірів: 

20 мм – 910 грн з ПДВ /м2 

30 мм – 1000 грн з ПДВ /м2 

40 мм – 1110 грн з ПДВ /м2 

50 мм – 1250 грн з ПДВ /м2 

 

Смуга, сляби поліровані з ПДВ/м2 

 товщина 20 мм товщина 30 мм товщина 50 мм 

Ширина до 450 мм 1140 грн/м2 1240 грн/м2 1740 грн/м2 

Ширина 460-600 мм 1260 грн/м2 1360 грн/м2 1800 грн/м2 

Ширина від 620-800 мм 1500 грн/м2 1600 грн/м2 2040 грн/м2 

Ширина від 850-1000 мм 1620 грн/м2 1720 грн/м2 2160 грн/м2 

Ширина від 1050-1500 мм 1900 грн/м2 2000 грн/м2 2400 грн/м2 

 

З повагою та надією на взаємовигідну співпрацю. 

 

Директор ТОВ «ТД КОМЕТА»      Кокарев О.Л. 

 

 
тел: +38 (067) 6385421 (Viber/Telegram/WhatsApp) 
e-mail: KokarevO.kometa@gmail.com 
www.aokometa.com.ua 
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