
 

 

Фальш короб дерев'яний 

 

            

Можливо виробництво за індивідуальними розмірами                 

Деревина: смерека карпатська, можливо виготовлення з модрини 

сибірської. 

*Ціна готового дерев’яного виробу включає наступні витрати: 

1. Перший етап: Брашировально-шліфувальні роботи 

 Виконуються на професійному обладнанні для того, щоб: 

-Підготувати поверхню деревини для нанесення першого шару 

захисно-декоративного просочення 

-Видалити м'які шари деревини 

-Видалити шорсткості, нерівномірності структурних волокон. 

-Видалити сліди від попереднього стругання дошки 

Ці роботи виконуються на верстаті прохідного типу з декількома 

шліфувальними вузлами, за два проходи - у напрямку волокон 

деревини і проти них. Система профільного шліфування деревини 

PRO-FLEX і MULTI-FLEX (Данія). 

№ 
Розмір, 

мм 

Ціна 
виробу  

м/п 

Декоративна 
обробка 

 м/п 

Ціна готового 
виробу *     

м/п   

1. 80×80 450 100 530 

2. 100×100 480 120 600 

3. 120×120 535 145 680 

4. 140×140 590 170 760 

5. 160×160 960           190 1150 

6. 180×180 1390 210 1600 

7. 200×200 1580 240 1820 

8. 220×220 1700 265 1585 



 

 

2. Другий етап: Фарбування 

-нанесення першого шару захисно-декоративного просочення по 

всьому периметру декоративного стовпа. 

3. Третій етап: Шліфування 

-Проміжне шліфування лицьової поверхні деревини виконується на 

верстаті прохідного типу. 

 4. Четвертий етап: Фарбування 

-Нанесення другого шару захисно-декоративного лакофарбового 

матеріалу по лицьовій поверхні дерев’яного стовпа. 

5. Видаткова частина: 

-Лакокрасочні матеріали провідних світових виробників по обробці 

деревини т.м «Tikurilla, Sikkens» 

Після виконання всіх перерахованих вище технологічних етапів з 

обробки деревини ми отримуємо наступні результати: 

1) Зменшуємо ризик впливу навколишнього середовища (вологість, 

ультрафіолет) 

-Зменшуємо ризик впливу шкідників і ризик гниття деревини 

2) Збільшуємо термін експлуатаційних характеристик дерев’яного 

стовпа 

3) Покращуємо естетичний зовнішній вигляд декоративного стовпа. 

Завдяки чому передаємо і створюємо емоції і настрій від присутності в 

інтер'єрі природного матеріалу. 

4) Підтримуємо властивості екологічно чистої деревини смереки 

карпатської, модрини сибірської завдяки правильному підбору еко 

захисно-декоративних матеріалів. 

Всі роботи виконуються в виробничих умовах на професійному 

обладнанні. Роботи виконують фахівці з досвідом. 

P.S. Самостійно виконати вище перелічений обсяг роботи ручним 

інструментом і отримати якісний результат буде досить важко. 


