
коливання курсу НБУ    

*

*

locksmaster.ua

1. Установлення/Заміна корпусу основного замка

2. Установлення комплекту тяг  до основного 
багатонаправленого замка

Першої категорії-

Другої категорії-

Третьої категорії-

Прайс-лист встановлення дверних замків

*Ціна визначається за категорією, яка залежить від ступеня 
  складності роботи.
  Категорію визначає майстер.

 грн *

 грн *

 грн *

 грн 

2.Установлення/Заміна додаткового замка 
DEAD BOLT типу

Першої категорії-

Другої категорії-

Третьої категорії-

*Ціна визначається за категорією, яка залежить від ступеня
складності роботи. Категорію визначає майстер.

 грн *

 грн *

 грн *

Ціни з ПДВ станом на 1 жовтня 20  року. Ціни можуть бути змінені без повідомлень в межах
 коливання курсу НБУ. Генеральний імпортер в Україні  - "СПВ Компані Лтд."    



3. Установлення/Заміна корпусу додаткового
врізного замка сувальдного типу  

4. Установлення/Заміна додаткового 
накладного багатонаправленого замка

    

locksmaster.ua

Першої категорії-

Другої категорії-

Третьої категорії-

*Ціна визначається за категорією, яка залежить від ступеня
складності роботи. Категорію визначає майстер.

 грн *
 грн *

Першої категорії-

Другої категорії-

Третьої категорії-

*Ціна визначається за категорією, яка залежить від ступеня 
  складності роботи.
  Категорію визначає майстер.

 грн *

 грн *

 грн *

Ціни з ПДВ станом на 1 жовтня 20  року. Ціни можуть бути змінені без повідомлень в межах
 коливання курсу НБУ. Генеральний імпортер в Україні  - "СПВ Компані Лтд."    

 грн *



5. Установлення/Заміна додаткового 
накладного однонаправленого замка  

6. Установлення індустріального замка для 
  обладнання та меблів

7. Установлення/Заміна корпусу міжкімнатного замка

    

locksmaster.ua

Першої категорії-

Другої категорії-

*Ціна визначається за категорією, яка залежить від ступеня
складності роботи. Категорію визначає майстер.

 грн *

 грн *

 грн *Третьої категорії-

Першої категорії-

Другої категорії-

Третьої категорії-

*Ціна визначається за категорією, яка залежить від ступеня 
  складності роботи.
  Категорію визначає майстер.

 грн *

 грн *

 грн *

Ціни з ПДВ станом на 1 жовтня 20  року. Ціни можуть бути змінені без повідомлень в межах
 коливання курсу НБУ. Генеральний імпортер в Україні  - "СПВ Компані Лтд."    

Першої категорії-

Другої категорії-

*Ціна визначається за категорією, яка залежить від ступеня
складності роботи. Категорію визначає майстер.

 грн *

 грн *

 грн *Третьої категорії-


