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ПРАЙС-ЛИСТ

 ГОЛОВНИЙ ОФІС

ТОВ "УНІБРУК":

77552, 

Івано-Франківська обл.,

     смт. Вигода,

вул. Д. Галицького, 63.

unibruk.office@gmail.com, 

unibruk.com.ua 

ТОВАРИСТВО

З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«УНІБРУК»:

ЄДРПОУ 40824985

ІПН 408249809054

р/р IBAN UA

223223130000026007000007928

МФО 322313

червона,оливкова,
теракотова,

графіт, коричнева,
чорна

сіра сіразелена біла

жовта,
біла

(на білому
цементі)

товщина
бруківки, см

розмір (мм) та кількість
в 1 ряді піддона

кількість на
2піддоні, м

2вага 1 м , кг
вага

піддона,
кг

коричнева,
чорна,
жовта

БАВАРІЯ

червона,оливкова,
теракотова,

графіт, коричнева,
чорна

сіра сіразелена біла

жовта,
біла

(на білому
цементі)

товщина
бруківки, см

розмір (мм) та кількість
в 1 ряді піддона

кількість на
2піддоні, м

2вага 1 м , кг
вага

піддона,
кг

коричнева,
чорна,
жовта

БАВАРІЯ

Мита поверхняОсновна поверхня

ВІДЕНЬ

товщина
бруківки, см

розмір (мм) та кількість
в 1 ряді піддона

кількість на
2піддоні, м

2вага 1 м , кг
вага

піддона,
кг

червона,оливкова,
теракотова,

графіт, коричнева,
чорна

сіра сіразелена біла

жовта,
біла

(на білому
цементі)

коричнева,
чорна,
жовта

Мита поверхняОсновна поверхня

Мита поверхняОсновна поверхня

11,648    

12,54

12,54

262               288              332          340                    390                 435             455            470

262               288              332          340                    390                 435             455            470

272               288              340          350                    390                 435             455            470

1733

1749

6

6

6

135,6    1580

113х91
103х91
93х91
83х91
73х91

70х140
140х140
210х140
280х140

70х140
140х140
210х140
280х140

24
32
28
40
32

12
16
16
6

12
16
16
6

колор-мікс

Поверхня

колор-мікс

Поверхня

колор-мікс

Поверхня
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товщина
бруківки, см

розмір (мм) та кількість
в 1 ряді піддона

кількість на
2піддоні, м

2вага 1 м , кг

2011
(2016)

вага
піддона,

кг

червона,оливкова,
теракотова,

графіт, коричнева,
чорна

сіра сіразелена біла

жовта,
біла

(на білому
цементі)

коричнева,
чорна,
жовта

УНІВЕРСАЛ

товщина
бруківки, см

розмір (мм) та кількість
в 1 ряді піддона

кількість на
2піддоні, м

2вага 1 м , кг
вага

піддона,
кг

червона,оливкова,
теракотова,

графіт, коричнева,
чорна

сіра сіразелена біла

жовта,
біла

(на білому
цементі)

коричнева,
чорна,
жовта

МАРСЕЛЬ

Мита поверхняОсновна поверхня

Мита поверхняОсновна поверхня

ТОРОНТО А

товщина
бруківки, см

розмір (мм) та кількість
в 1 ряді піддона

кількість на
2піддоні, м

2вага 1 м , кг
вага

піддона,
кг

червона,оливкова,
теракотова,

графіт, коричнева,
чорна

сіра сіразелена біла

жовта,
біла

(на білому
цементі)

коричнева,
чорна,
жовта

ТОРОНТО В

товщина
бруківки, см

розмір (мм) та кількість
в 1 ряді піддона

кількість на
2піддоні, м

2вага 1 м , кг
вага

піддона,
кг

червона,оливкова,
теракотова,

графіт, коричнева,
чорна

сіра сіразелена біла

жовта,
біла

(на білому
цементі)

коричнева,
чорна,
жовта

ТОРОНТО С

товщина
бруківки, см

розмір (мм) та кількість
в 1 ряді піддона

кількість на
2піддоні, м

2вага 1 м , кг
вага

піддона,
кг

червона,оливкова,
теракотова,

графіт, коричнева,
чорна

сіра сіразелена біла

жовта,
біла

(на білому
цементі)

коричнева,
чорна,
жовта

Мита поверхняОсновна поверхня

Мита поверхняОсновна поверхня

Мита поверхняОсновна поверхня

137

(з фаскою і без фаски)

(з фаскою і без фаски)

(з фаскою і без фаски)

(з фаскою і без фаски)

(з фаскою і без фаски)

14,4

14,4

14,4

14,4

14,4

1962

2042
(2045)

2026
(2031)

2010
(2016)

6

6

6 300х300 16

32

64

150х300

150х150

400х200

300х200
200х200
100х200

18

12
12
12

6

6

колор-мікс

Поверхня

колор-мікс

Поверхня

колор-мікс

Поверхня

колор-мікс

Поверхня

колор-мікс

Поверхня

260               285              330          340                    390                 435             455            470

260               285              330          340                    390                 435             455            470

262               290              332          335                    390                 435             455            470

262               290              332          335                    390                 435             455            470

262               288              332          335                    390                 435             455            470



2
При замовленні більше 500 м  індивідуальна знижка 

ПОДВІЙНА Т

товщина
бруківки, см

розмір (мм) та кількість
в 1 ряді піддона

кількість на
2піддоні, м

2вага 1 м , кг
вага

піддона,
кг

червона,оливкова,
теракотова,

графіт, коричнева,
чорна

сіра сіразелена біла

жовта,
біла

(на білому
цементі)

коричнева,
чорна,
жовта

НОРМА

товщина
бруківки, см

розмір (мм) та кількість
в 1 ряді піддона

кількість на
2піддоні, м

2вага 1 м , кг
вага

піддона,
кг

червона,оливкова,
теракотова,

графіт, коричнева,
чорна

сіра сіразелена біла

жовта,
біла

(на білому
цементі)

коричнева,
чорна,
жовта

Мита поверхняОсновна поверхня

Мита поверхняОсновна поверхня

ЦЕГЛА червона,оливкова,
теракотова,

графіт, коричнева,
чорна

сіра сіразелена біла

жовта,
біла

(на білому
цементі)

коричнева,
чорна,
жовта

товщина
бруківки, см

розмір (мм) та кількість
в 1 ряді піддона, шт.

кількість на
2піддоні, м

2вага 1 м , кг
вага

піддона,
кг

ціна, грн
з ПДВ за

21 м

8 см

6 см

4,5 см

4,5

6

8 

200х100

200х100

200х100

72

72

72 

17,28

14,4

11,52

103,1

137,6

184

1782

1981
(1987)

2114
(2119)

товщина
бруківки, см

розмір (мм) та кількість
в 1 ряді піддона, шт.

кількість на
2піддоні, м

2вага 1 м , кг
вага

піддона,
кг

90x120

120x120

180x120

90x120

120x120

180x120

30

30

30

30

30

30

16,848

14,04

102,3

136,8

1723

1920

СТАРЕ МІСТО
червона,оливкова,

теракотова,
графіт, коричнева,

чорна
сіра сіразелена біла

жовта,
біла

(на білому
цементі)

коричнева,
чорна,
жовта

ціна, грн з
2ПДВ за 1 м

6 см

4,5 см

Мита поверхняОсновна поверхня

Мита поверхняОсновна поверхня

097 776 11 22

(з фаскою і без фаски)

(з фаскою і без фаски)

(з фаскою і без фаски)

колор-мікс

Поверхня

колор-мікс

Поверхня

колор-мікс

Поверхня

колор-мікс

Поверхня

11,52

9,341

1608
(1612)

1722
(1731)

30

42

140

185

240х160

200х165

6

8

4,5

6

260               285              330          340                    390                 435             455            470

260               283              328          340                    390                 435             455            470

260               283              328          340                    390                 435             455            470

300               315              360         378   

240               260              305         320                     340

235               255              300          290                    335                 

300               315              360          380                       -                      -                   -                -



БОРДЮР
САДОВИЙ

червона,оливкова,
теракотова,

графіт, коричнева,
чорна

сіра сіразелена біла

жовта,
біла

(на білому
цементі)

коричнева,
чорна,
жовта

жовта, біла
(на білому цементі)

БОРДЮР
ДОРОЖНІЙ

товщина
бордюра, см

розмір (мм) та кількість
в 1 ряді піддона

кількість на
2піддоні, м

2вага 1 м , кг
вага

піддона,
кг

червона, оливкова, теракотова,
графіт, коричнева, чорна

ціна, грн з
ПДВ за 1 шт.

сіра зелена

Основна поверхня

1000х150х300

1000х180х300

15 

18 

1000х150х300 

1000х180х300 

6 

6 

18

12

100 

117 

1803

1400

товщина
бордюра, см

розмір (мм) та кількість
в 1 ряді піддона

кількість на
2піддоні, м

2вага 1 м , кг
вага

піддона,
кг

ціна, грн з
ПДВ за 1 шт.

1000х80х200

1000х60х200

8 

6 

1000х80х200 

1000х60х200 

12 

16 

36

48

37 

28 

1346

1358

жовта, біла
(на білому цементі)

товщина
бордюра, см

розмір (мм) та кількість
в 1 ряді піддона

кількість на
2піддоні, м

2вага 1 м , кг
вага

піддона,
кг

червона, оливкова, теракотова,
графіт, коричнева, чорна

ціна, грн з
ПДВ за 1 шт.

сіра зелена
БОРДЮР

ДУАЛ
180х100х100

10 180х100х100 60 360 4,1 1472

Основна поверхня

Мита поверхняОсновна поверхня

Кольорова гама продукції:

Мита поверхняОсновна поверхня
Капучіно Клінкер Мокачіно Тоскана

Вінтаж Россо Колорадо Арізона

Валенсія Бордо Арктік

сіра 

коричнева

чорна 

біла 

жовтасіра 

червона оливковатеракотова

графіт коричневачорна 

зелена біла 

жовта

Поверхня колормікс

Львівська область,
м. Стрий, вул. Савури, 2Б

 067 676 10 23

 Чернівецька обл.,

м. Кіцмань, вул. М.Івасюка, 15

 095 790 63 11,  068 587 31 90

Закарпатська обл.,
с. Колочава, вул. Дружби, 27

 067 787 84 45

Львівська обл., с. Зубра, 

торговий майданчик

 067 733 88 25 

Тернопільська обл.,
м. Кременець, вул.Кременецька, 1

 097 440 50 99

Закарпатська обл., с. Довге,
вул. Боднарівська, 79/9

 097 031 55 05

Івано-Франківська обл.,

с. Драгомирчани, вул. Миру

 067 337 52 40

Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вул.Огарьова, 4

 050 317 82 48

Додаткова інформація:
Не вважаються такими, що мають недоліки і, відповідно, не потрапляють під дію гарантійних
зобов’язань бетонні вироби:
 з відхиленнями у розмірах і зовнішньому вигляді, які допускаються ДСТУ Б В.2.4 - 145:2008
«Вироби бетонні тротуарні неармовані»;

 з вапняковими «висолами» (білим нальотом) на поверхні бетонних виробів, які неминуче

зникають під впливом атмосферних опадів;
 з відхиленнями у кольорі, спричиненими різними відтінками сировини, що застосовується
у виробництві;
 з мікротріщинами, поява яких викликана скороченням бетону в процесі дозрівання продукції;

 вироби, колір яких змінився природним шляхом у результаті експлуатації продукції.

Сертифікати відповідності бетонних виробів:

UA.10135.0493-20, UА.10135.0492-20

Гарантійний термін експлуатації продукції –
5 років

Прайсові ціни вказані в гривнях
2 

із врахуванням ПДВ за 1 м (або 1 шт.) виробу.

Відпуск товару згідно з Загальними умовами

продажу продукції ТОВ «Унібрук».
Ціна тари: 90 грн. за 1 піддон (включно з ПДВ).

Вартість повернення тари – 80 грн.

ПРЕДСТАВНИКИ:

колор-мікс

Поверхня

90               110              120          130       
80                95               110          120       

180                              215
220                              230

27                                  30                                               35                                     40
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