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ПРО КОМПАНІЮ

Спеціалізуємось на виробництві меблевого профілю МДФ, 

панелей МДФ, а віднедавна також налагодили випуск Стінових 

Панелей МДФ, плінтусів МДФ, дверних коробок, лиштви та деяких 

інших погонажних виробів з плити МДФ. Покриваємо їх плівкою 

ПВХ, натуральним шпоном, фініш плівкою та іншими видами 

покриття. Працюємо як зі складською програмою, так і під замовлен-

ня. Існує можливість виготовлення погонажу будь якої форми. На 

постійній основі виготовляється понад півсотні «заказних» моделей 

профілю для різних сфер застосування. Окрім стандартної колекції 

декорів, практикується розробка і виготовлення погонажу в 

ексклюзивних кольорах. 

Всі ці додаткові опції дають можливість нашому клієнту отримувати 

не лише популярний доступний складський товар, але й розробити 

власні, унікальні та ексклюзивні моделі як по формі, так і по кольору. 

І, таким чином, мати власний, неповторний продукт з нашою 

допомогою!

The basic info about the Company:

We specialize in manufacturing MDF furniture profile, MDF panels, and just recently we 
set up serial output of MDF wall panels, MDF floor skirting, door frames, window frames 
and other trim details from MDF plates. We cover them with PVC film, with wood veneer, 
finish film and other types of coating. We work with a stock program as well as with 
customized versions. 

There is a possibility of manufacturing trim detail of any form. On a regular basis more 
than fifty “customized” profile models are being manufactured for different areas of 
usage. Apart from a standard set of decors, trim of exclusive colors is developed and 
produced.

All these additional options allow our clients to not only obtain a popular stock 
commodity, but also to get customized his/her own unique and inimitable both in form 
and in color models. So with our help the clients obtain their own unique product. 

О компании:

Специализируемся на производстве мебельного профиля МДФ, панелей МДФ, 
а с недавних пор также наладили выпуск стеновых панелей МДФ, плинтусов 
МДФ, дверных коробок, наличников и других погонажных изделий из МДФ плиты. 
Покрываем их пленкой ПВХ, натуральным шпоном, финиш пленкой и другими 
видами покрытия. Работаем как со складской программой, так и под заказ. 

Существует возможность изготовления погонажа любой формы. На постоян-
ной основе производится более полусотни «заказных» моделей профиля для 
различных сфер применения. Кроме стандартной коллекции декоров, 
практикуется разработка и изготовление погонажа в эксклюзивных цветах.

Все эти дополнительные опции дают возможность нашему клиенту получать 
не только популярный доступный складской товар, но и разработать собствен-
ные, уникальные и эксклюзивные модели как по форме, так и по цвету. И, таким 
образом, иметь собственный, неповторимый продукт с нашей помощью!
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ПРО ПЛІНТУС МДФ ТА СТІНОВІ ПАНЕЛІ

Плінтус, та Стінові Панелі ТМ «Супер Профіль» мають ряд незаперечних переваг перед конкурентними пропозиціями.

-  Весь складський асортимент товару, що виробляється - покриті плівкою ПВХ. Це покриття з найкращими фізико-

механічними характеристиками.  Воно стійке до вологості, побутових хімічних засобів для очищення поверхонь і 

довговічне.

-  Декори  плівки ПВХ з текстурою «під дерево» мають приємну рельєфність та тиснення, що надає привабливого та 

більш натурального вигляду.

-  Ексклюзивна довжина плінтусів – 2,8 метра. 

-  Підвищеної щільності МДФ, глибинного фрезерування.

-  Надійна, якісна, захищена, безпечна цупка картонна упаковка. 

-  Високі звуко- та теплоізоляційні властивості.

-  В плінтусах реалізоване надійне і практичне кріплення, що міцно і щільно тримає плінтус біля стіни.

-  В панелях реалізоване сучасне і практичне v-образне міжпанельне з’єднання європейського зразку. 

Легкий монтаж! Можливість кріплення кількома способами (на скоби, цвяшки, або на кляймери).

Floor-skirting and MDF panels:

Our floor skirting and MDF wall panels (brand name “Super profile”) have a number of advantages compared to some rival propositions.
-  All the stock assortment of the product is coated with PVC film. The coating has the best stress-strain properties. It is moisture- 
and household detergent- resistant, has a long service life. 
-  PVC film decor with a wood grain texture has a pleasant relief and imprint which add more attractive and natural appearance. 
-  Exclusive length of floor skirting – 2,8 m.
-  MDF of enhanced density and depth milling.
-  Reliable, high quality, protected, safe, hard cardboard packaging.
-  High sound and heat resistance properties.
-  Floor skirting has a reliable and practical fixing solution, which allows to hold the skirting fast and tight at the wall.
-  In the panels a modern and practical V-shaped interpanel connector of European style is realized. Easy assembling! Attachment 
is possible by different ways (by braces, nails or decking clips).

О плинтусе, и панели МДФ:

Плинтус, и Стеновые Панели ТМ «Супер Профиль» имеют ряд неоспоримых преимуществ перед конкурентными 
предложениями.

-  Весь складской ассортимент товара производится - покрытым пленкой ПВХ. Это покрытие с лучшими физико-механиче-
скими характеристиками. Оно устойчиво к влажности, бытовым химическим средствам для очистки поверхностей, и долго-
вечно.
-  Декоры пленки ПВХ с текстурой «под дерево» имеют приятную рельефность и тиснение, придает привлекательный и более 
натурального вида.
-  Эксклюзивная длина плинтусов - 2,8 метра.
-  Повышенной плотности МДФ, глубинного фрезерования.
-  Надежная, качественная, безопасная плотная картонная упаковка.
-  Высокие звуко- и теплоизоляционные свойства.
-  В плинтусах реализовано надежное и практичное крепление, прочно и плотно держит плинтус у стены.
-  В панелях реализовано современное и практическое v-образное межпанельное соединение европейского образца. 
Легкий монтаж! Возможность крепления несколькими способами (на скобы, гвозди, или на кляймеры).
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МДФ Лиштва
MDF ARCHITRAVE
МДФ НАЛИЧНИК

1072 
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Розмір планки (мм) 72х10
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 0,35
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 15
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 42
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 23,1
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х62х235
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0411
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Призначення
Definition | Предназначение 

З 2018-го року ми запускаємо 
у виробництво лиштву –
1072! І вона буде доступна в тих 
же самих кольорах що й плінтус.

From the year 2018, we 
release an architrave
model - 1072! It is available in the 
same colors as skirting models.

С 2018 года мы запускаем 
в производство наличник -
1072! И он будет доступен в 
тех же цветах что и плинтус.
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Плінтус стельовий
CEILING SKIRTING
ПЛИНТУС ПОТОЛОЧНЫЙ

ПС 1023 | EN - PS 1023
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Розмір планки (мм) 2800х17х17
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 0,35
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 46
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 128,8
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 16,9
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х57х235
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0378
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Призначення
Definition | Предназначение 

Прикривати стик між стіною 
і стелею, або між стінами. 
Особливо гармонійно (і потріб-
но) виглядає як закінчення до 
стінових панелей (зокрема – на-
ших, ідеально колір в колір).

To cover the joint between the 
wall and ceiling, or between the 
walls. Especially harmonious 
(and needed) to finish the 
wall panels (in particular - 
our, in perfect color march).

Прикрывать стык между стеной 
и потолком, или между стенами,
Особенно гармонично (и нуж-
но) выглядит как окончание к 
стеновым панелям (в частности 
- наших, идеально цвет в цвет).
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Плінтус
SKIRTING
ПЛИНТУС 

ПП 1255 | EN - PP 1255
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Розмір планки (мм) 2800х52х19
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 0,858
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 19
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 53,2
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 17,1
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х62х235
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0411
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Призначення
Definition | Предназначение 

Дана модель покликана стати на 

заміну звичайного дешевого  пла-

стикового плінтусу, являючи со-

бою більш привабливий, надійний, 

міцніший, ергономічний варіант.

This model is designed to be a 

replacement for the usual cheap 

plastic skirting, representing 

more attractive, reliable, 

stronger, ergonomic option.

Данная модель призвана стать 
на замену обычного деше-
вого пластикового плинту-
са, представляя собой более 
привлекательный, надежный, 
прочный, эргономичный вариант.
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Плінтус
SKIRTING
ПЛИНТУС

ПП 1280 | EN - PP 1280
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Розмір планки (мм) 2800х79х12,5
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 1,742
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 12
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 33,6
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 21,7
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х57х235
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0378
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Призначення
Definition | Предназначение 

Популярна модель, що має 
висоту 80 мм. Тож виглядає доволі 
солідно і дуже практично. Най-
більш часто його використову-
ють в готелях, офісах, коридорах 
та інших суспільних приміщеннях. 

A popular model that has a 
height of 80 mm. It looks rather 
solid and very practical. Most 
often it is used in hotels, offices, 
hallways and other public areas. 
It has a strict, ergonomic shape.

Популярная модель, имеющая вы-
соту 80 мм. Поэтому выглядит до-
вольно солидно и очень практично. 
Наиболее часто его используют в 
гостиницах, офисах, коридорах и 
других общественных помещениях.
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Плінтус
SKIRTING
ПЛИНТУС

ПП 1662 | EN - PP 1662
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Розмір планки (мм) 2800х60х23
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 1,217
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 12
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 33,6
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 15,4
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х57х235
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0378
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Призначення
Definition | Предназначение 

Цей плінтус прекрасно конкурує 
зі звичним дерев’яним плінтусом, 
адже по формі він нагадує найбільш 
популярні дерев’яні моделі. Та раз-
ом з тим в нас він представлений 
в звичній широкій колірній гамі.

This skirting competes well 
with the usual wooden skirting, 
because it resembles the shape 
most popular wooden model. 
However we presented it in 
the usual wide range of colors.

Этот плинтус прекрасно конку-
рирует с привычным деревянным 
плинтусом, ведь по форме он на-
поминает наиболее популярные 
деревянные модели. Но вместе с 
тем у нас он представлен в при-
вычной широкой цветовой гамме.
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Плінтус
SKIRTING
ПЛИНТУС

ПП 1682 | EN - PP 1682
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Розмір планки (мм) 2800х80х21
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 1,758
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 12
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 33,6
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 21,9
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х67х235
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0444
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Призначення
Definition | Предназначение 

Одна з найпопулярніших на-
ших моделей. Всі переваги 
багатого на вигляд плінтусу 
для стандартних звичайних 
квартир – у цій моделі. Ваші 
друзі гідно оцінять Ваш вибір.

One of the most popular of our 
models. This model encompasses 
all the benefits of a rich-looking 
skirting for standard ordinary 
apartments. Your friends 
will appreciate your choice.

Одна из самых популярных 
наших моделей. Все преимуще-
ства богатого вид плинтуса для 
стандартных обычных квартир 
- в этой модели. Ваши друзья по 
достоинству оценят Ваш выбор.
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Плінтус
SKIRTING
ПЛИНТУС

ПП 1695 | EN - PP 1695 
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Розмір планки (мм) 2800х95х16
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 2,7
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 8
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 22,4
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 22,4
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х73х235
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0484
Packing volume (m3) | Объем упаковки     

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Призначення
Definition | Предназначение 

Найновіша, остання наша розробка, 
що стрімко набирає популярності і 
вже претендує на роль топової. Най-
нижча з ряду плінтусів преміум кла-
су. Дана модель - це така собі золота 
середина між вже повним преміумом 
і строгою багатою практичністю.

The newest, the latest our development 
is rapidly gaining popularity and is 
claimed to be the top-end. The lowest 
number of premium skirting. This model 
- a kind of a happy medium between 
the premium and rich strict practicality.

Самая последняя наша разработка, 
стремительно набирает популярность 
и уже претендует на роль топовой. Са-
мая низкая из ряда плинтусов премиум 
класса. Данная модель - это некая золо-
тая середина между уже полным преми-
умом и строгой богатой практичностью.
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Плінтус
SKIRTING
ПЛИНТУС

ПП 16100

19

Розмір планки (мм) 99х16
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 23,3
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 8
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 22,4
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 22,4
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х73х235
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0484
Packing volume (m3) | Объем упаковки     

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Призначення
Definition | Предназначение 

ПП 16100.
Має цікавий,  яскравий дизайн.  
Підійде як для просторого замісь-
кого будинку,  так і для стандар-
тних міських квартир та офісів.

РР 16100.
Has an interesting and bright 
design. Suitable for a big country 
house, as well as for standard 
city apartments and offices.

ПП 16100.
Имеет интересный, яркий дизайн. 
Подойдет как для просторного за-
городного дома, так и для стандар-
тных городских квартир и офисов.
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Плінтус
SKIRTING
ПЛИНТУС

ПП 16110 | EN - PP 16110

21

Розмір планки (мм) 2800х110х16
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 2,75
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 8
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 22,4
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 22,8
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х73х235
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0484
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Призначення
Definition | Предназначение 

Класика преміум сегменту. Має чіт-
ко виражену дизайнерську фор-
му і виконує не лише практичну 
фунцію а й, в першу чергу, есте-
тичну. Прекрасно підходить для 
сьогоднішніх сучасних будинків!

Classics premium segment. It has a 

distinct design forms and performs 

not only practical but also, primarily,    

aesthetic function. Perfectly 

suited for today’s modern homes!

Классика премиум сегмен-
та. Имеет четко выраженную 
дизайнерскую форму и выполняет 
не только практическую фунцию 
но и, в первую очередь, эстети-
ческую. Прекрасно подходит для 
сегодняшних современных домов!
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Плінтус
SKIRTING
ПЛИНТУС

ПП 16145 | EN - PP 16145

23

Розмір планки (мм) 2800х144х16
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 4,1
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 4
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 11,2
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 17,2
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х73х235
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0484
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Призначення
Definition | Предназначение 

Елегантний, вишуканий, краси-

вий, багатий плінтус. Справжня 

окраса Вашої великої просторої 

оселі. Чудовий вибір для справж-

ніх поціновувачів прекрасного!

Elegant, sophisticated, beautiful, 

rich skirting. The real glory of 

your large spacious house. 

An excellent choice for true 

connoisseurs of beauty!

Элегантный, изысканный, кра-
сивый, богатый плинтус. На-
стоящее украшение Вашего 
большой просторной квартире. 
Замечательный выбор для насто-
ящих ценителей прекрасного!
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Стінові панелі
WALL PANELS
СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

06225 | EN - 06225
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Розмір планки (мм) 2800х225х6
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 3,038
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 8
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 22,4
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 22,4
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х57х235
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0378
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Призначення
Definition | Предназначение 

Покриття - вологостійка плівка ПВХ,  
якісна МДФ-основа, зручна і надійна 
картонна упаковка – всі ці перева-
ги роблять наші панелі сучасними, 
надійними і практичними. Та якісно 
виділяють їх на тлі конкурентів. 

Waterproof PVC wrapping, high-
quality MDF base, convenient and 
secure cardboard packaging - all 
of these advantages make our bar 
modern, reliable and practical. And 
qualitatively different from competitors.

Покрытие - влагостойкая пленка ПВХ, 
качественная МДФ основа, удобная 
и надежная картонная упаковка - 
все эти преимущества делают наши 
панели современными, надежными 
и практичными. И качественно вы-
деляют их на фоне конкурентов.
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Декоративний куточок
DECORATIVE CORNER
ДЕКОРАТИВНЫЙ УГОЛОК

0354 | EN - 0354
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Розмір планки (мм) 2800х54х3
Size (mm) | Размер планки

Вага планки (кг) 0,382
Weight (kg.) | Вес планки

Кількість в упаковці (шт.) 14
Packing Quantity (pcs.) | Количество в упаковке

Кількість в упаковці (м.п.) 39,2
Packing Quantity (r.m.) | Количество в упаковке

Вага упаковки (кг) 5,54
Package Weight (kg.) | Вес упаковки

Розмір упаковки (мм) 2820х57х59
Packing size (mm) | Размер упаковки

Об’єм упаковки (м3) 0,0094
Packing volume (m3) | Объем упаковки

Зображення виробу
Product images | Изображения изделия

Призначення
Definition | Предназначение 

Універсальність нашого куточку поля-
гає в тому, що Ви зможете оздобити ним 
практично будь який кут. Як внутріш-
ній, так і зовнішній. Ідеально підходить 
для використання з нашими стіновими 
панелями і чудово сховає як стик між 
стінами, так і стик між стіною і стелею.

You can decorate both internal 
and external corners, using our 
decorative corner. Ideal for using 
with our wall panels and perfectly 
hide the joints between walls and 
joints between wall and ceiling.

Универсальность нашего уголке заключа-

ется в том, что Вы сможете украсить им 

практически любой угол. Как внутренний, 

так и внешний. Идеально подходит для ис-

пользования с нашими стеновыми панеля-

ми и прекрасно скроет как стык между сте-

нами, так и стык между стеной и потолком.
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Колірна гама
COLOR SPECTRUM
ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Бланко / Blanco

Монблан Натур / Mont Blanc Natur

Ейворі / Ivory / Ейвори

Монблаг Грей / Mont Blanc Gray

Монблан Браун / Mont Blanc Brown

Пекан / Pecan

Монблан Рустікал 
Mont Blanc Rustikal / Монблан Рустикал

Леон Классік / Leon Classic / Леон классик

Дуб Нортленд / Northland Oak

Каталог продукції
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Крем / Creamy

Алюміній / Aluminum / Алюминий

Яблуня / Apple / Яблоня

Синій / Blue / Синий

Бук Баварія / Beech Bavaria / Бук Бавария

Дуб / Oak

Зелена Вода / Green Water / Зеленая Вода

Горіх Лісовий / Walnut Timber  / Орех Лесной

Вишня / Cherry



Клен Танзау / Maple Tanzau

Вільха / Alder / Ольха

Махонь / Mahon

Горіх Темний / Walnut Dark / Орех Темный

Дуб Молочний / Oak Milk / Дуб Молочный

Вудлайн крем / Woodline cream 

Венге / Venge

Білий / White / Белый

Дуб Родос Темний
Dark Oak Rhodes / Дуб Родос Тёмный

30
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Колірна гама
COLOR SPECTRUM
ЦВЕТОВАЯ ГАММА
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Модрина / Larch / Лиственница

Дуб Шамоні темний
Oak Chamonix dark / Дуб Шамони темный

Дуб Сонома / Oak Sonoma

Зебрано Пісочний
Sand Zebrano / Зебрано Песочный

Дуб Шамоні світлий
Oak Chamonix light / Дуб Шамони светлый

Дуб Сонома сірий
Sonoma Oak gray / Дуб Сонома серый

Фіно-Бронза / Fino Bronze / Фино-Бронза

Старе дерево / Old tree / Старое дерево
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Схема монтажу
Arrangement | Схема монтажа

Кріплення для стінових панелей
Wall panels mounting | Крепление

Кріплення для плінтуса
Skirting mounting | Крепление для плинтуса
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