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Компанія
GoodLuck™ Design
Technologies
З 2005 року ми виготовляємо та встановлюємо 
натяжні стелі в будь-яком приміщенні або 
оселі. В нашому арсеналі — вдалі рішення для 
Вашего інтер'еру! 

ВЛАСНИКАМ КВАРТИР
Зручний та якісний сервіс для клієнтів, якім потріб-
ні натяжні стелі в житлові приміщення. Плануємо 
графік монтажних рабіт спільно з клієнтом та 
забезпечуємо комфортний процес ремонту.

ОПТОВИМ ЗАМОВНИКАМ 
Сервіс для корпоративних клієнтів із загальною 
площею натяжних стель понад 100 м2. Індивідуальні 
пропозиції, дизайнерські конструкції стелі та схеми 
освітлення, офіційна документація.

АРХІТЕКТОРАМ ТА ПІДРЯДНИКАМ
Офіційна співпраця з дизайнерами інтер'єрів та 
незалежними підрядниками. Надійні поставки 
комплектів для монтажу натяжних стель за 
проектом замовника та послуги фірмового 
монтажу стелі.

Віктор Тарасов,
технічний директор:

«У своїй справі ми дотримуємось просто-
го правила: використовуємо талант і 
технології, щоб створювати найкращі 
стелі на благо клієнтам. Тому більш за все 
ми приділяємо увагу розвитку своїх 
спеціалістів та слідкуємо за технологіч-
ними новинками».



GoodLuckНатяжні стелі

Економні
Кольорові натяжні стелі не вигоряють,

їх не фарбують, а перед установкою базову

поверхню стелі не штукатурять.

Довговічні
Гарантія на матеріали від заводу-виробника —

15 років, на монтажні роботи GoodLuck — 

3 роки + післягарантійне обслуговування.

Швидкий монтаж
Середній час монтажу типового приміщення 

площею 15-20 м² — 4-5 годин. Монтаж стель у 

квартирі площею до 100 м² — 1 робочий день.

Водонепроникні
1 м² плівки ПВХ витримує тиск 100 л води.

Плівка ПВХ повністю захищає приміщення від 

затоплення у 98% випадків.

Легко доглядати
Витріть натяжну стелю вологою серветкою

з рідким миючим засобом, а потім сухою

серветкою і Ваша стеля чиста.

Чому GoodLuck Design Tech.

З НАМИ ВИГІДНО
Ми пропонуємо розстрочку платежів на всі наші 
пропозиції, членство в дисконт-клубі та участь

у програмі «Плануйте ремонт з нами».

КРАЩІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИЗАЙНУ
Ми постійно вдосконалюємо майстерність

на галузевих форумах і використовуємо
обладнання професійного класу.

З НАМИ ШВИДКО
Ми самі заміряємо, самі виготовляємо

та самі встановлюємо натяжні стелі.
Готовность від заміру до здачі

об'єкта — від 4 годин.

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ САМІ
Постійна виставка зразків

щодня з 9.00 до 19.00 за адресою:
Святопетрівське, ЖК Петрівський квартал,

бул. Тараса Шевченка 9, офіс 100



Ідеально рівні
Гладка та рівна поверхня полотна без швів і стиків, 

допомагає приховувати недоліки і незручну 

конструкцію базової стелі.



Вигідні пропозиції GoodLuck Tech.

 Участь у програмі «Плануйте ремонт з нами»
 — Заощаджуйте до 30% від вартості стелі за рахунок дати монтажу;
 — Збережіть шпалери та свіжу штукатурку чистими з двоетапним
      монтажем GoodLuck: спочатку монтуємо каркас стелі, а вже після
      шпалер - встановлюємо полотно;
 — Над Вашим об'єктом працюватимуть інженер, дизайнер-проектувальник
       та дві монтажні бригади GoodLuck.

 Розстрочка без відсотків
 — Можливість сплачувати замовлення частинами без переплат на відсотках;
 — Розстрочка платежів діє після підписання офіційного договору на монтаж;
 — Подробиці та умови оплати натяжних стель у розсрочку — дивіться
       на нашому сайті або телефонуйте в офіс.

 Дисконт-клуб «Бонусна карта GoodLuck»
 — Отримайте натяжні стелі БЕЗКОШТОВНО;
 — Безкоштовний післягарантійний сервіс;
 — Рекомендуйте друзям нашу фірму та заробляйте гроші
      від кожної стелі, яку ми для них встановимо;
 — Детально про умови дисконт-клубу — за телефоном або на сайті.

Дивіться наші роботи у портфоліо на Facebook за QR-кодом.



Фотодрук: з чього почати
— Обирайте зображення на свій смак на ресурсі 

професійних зображень www.shutterstock.com

— Надсилайте одне чи кілька зображень на пошту 
info@goodluck.biz.ua, чи у повідомленні на нашій 
сторінці у Facebook з позначкою «Фотодрук» та 
Вашим номером телефона

— Ми зв'яжемося з Вами за вказаними контектами, 
щоб домовитись про зручну дату заміру стелі,
де буде фотодрук

Дивіться на Facebook більше нашіх робіт з 
фотодруком за посиланням, яке можна

сканувати з QR-кода

Фотодрук, або художній принт на 
стелі — оригінальний акцент, що 
однаково вигідно наповнює інтер'єри 
домашнім затишком та неповторним 
тематичним настроєм.

Фотодрук
на натяжній стелі



Дворівневі
натяжні стелі
Фірмова технологія монтажу дворівне-
вих стель GoodLuck дозволяє робити 
міцні та ергономічні короби, які візуаль-
но не відрізняються від традиційних 
гіпсокартонних коробів проте набагато 
перевершують їх у чистоті та швидкості 
виконання.

Чому краще надати перевагу 
натяжному коробу

— Не треба фарбувати, зберігає первісний колір 
понад 15 років;

— Добре переносить вологе прибирання;

— Не деформується, не тріскається та не покрива-
ється пліснявою;

— Легко монтувати та демонтувати.

Наші дворівневі стелі на Facebook за QR-кодом.



Багатофактурні стелі
Багатофактурні стелі — це компроміс між 
однорівневими та дворівневими стеля-
ми.  Вони одночасно розділяють кімнату 
на функціональні зони і допомагають 
зберегти висоту стіни.

Міцне багатокольорове полотно, монтаж якого не 
потребує додаткових монтажних каркасів на базовій 
стелі, знижує вартість інтер'єрного рішення приблиз-
но на третину в порівнянні з дворівневими стелями.

Коли багатофактурна
стеля — вдале рішення

— Якщо висота стін у приміщенні не дозволяє 
зробити дворівневу стелю;

— Якщо Ви бажаєте незвичного поєднання матових, 
сатинових та глянцевих фактур на одній стелі;

— Багатофактурна стеля  є вдалою імітацією дворів-
невої конструкції, якщо ви бажаєта заощадити.

Наші багатофактурні стелі
на Facebook за QR-кодом.



Сяючі стелі
Традиційно стелі з LED-освітленням 
називають парящий потолок, оскільки 
стеля світиться з середини або із зов-
нішньої сторони та утворюється ефект 
«відриву» від стіни.

Коли стеля світиться по периметру приміщення
чи у середині дворівневого короба м'яким сяйвом, 
це надає кімнаті святкової атмосфери та робить її 
значно світлішою.

Сяюча стеля
з LED-освітленням може
— Служити додатковим освітленням у кімнаті;

— Утворювати кольорову ілюмінацію, яка повіль-
ньно змінює кольори, або мерехтить у такт з 
музикою;

— У поєднанні з фотодруком на тему неба
або космосу сяюча стеля утворює захоплююче 
нічне освітлення для дитячої кімнати.

Наші стелі з LED-освітленням
на Facebook за QR-кодом.



Стелі Зоряне небо
Дизайнерська декоративна композиція 
для стелі з поєднанням LED-освітлення, 
натяжного полотна темно-синьо-чор-
них відтінків та принтів космічної тема-
тики носять назву Зоряного Неба.

Елементи живлення декоративного освітленя 
Зоряного неба розміщують в окремій консолі на 
стелі або на стіні з урахуванням особливостей 
конструкції. Керувати режимами ілюмінації можна 
за допомогою звичайного вимикача на стіні або 
пульту дистанційного керування.

Щоб зробити стелю
Зоряне небо, ми використовуємо:
— кольорову або білу світлодіодну стрічку з 

блоком живлення та пультом дистанційного 
керування для окреслення периметру та освіт-
лення композиції;

— натяжне полотно для світлового бар'єру, яке 
закріплюємо між базовою стелею та художнім 
полотном зіркового неба;

— художнє полотно для зіркового неба. Воно може 
буди однотонне або з фотодруком зірково-кос-
мічної тематики: сузір'я, галактики чи нічне небо 
з зірками;

— спеціальний профільний каркас для монтажу 
стелі з LED-освітленням;

— голкоподібні світловоди StarPins.

Частіше за все стеля Зоряне небо прикрашає 
дитячі кімнати, спальні та зали нічних клубів.



Різьблені стелі Apply
Поєднання художнього різьблення, гри 
кольорів, м'якого інтер'єрного освітлен-
ня та тіньових ефектів надають натяж-
ним стелям у стилі Apply по-справжньо-
му магічного притяжіння.

Технологія Apply дозволяє монтувати натяжні 
полотна у багатошарові художні комбінації, що 
можна комбінувати між собою, помножувати та 
масштабувати.

Як замовити
різьблену стелю Apply
— Оберіть один або кілька з 500+ малюнків катало-

гу Apply

— Оберіть вид та колір покриття для всіх різьбле-
них шарів та цільного полотна.

— Оберіть потрібну відстань між шарами. Чим 
більше відстань, тим глибші тіні на різьбленому 
малюнку.

— Запишіться на замір за телефоном, на офіцій-
ному сайті GoodLuck або в Facebook.

QR: обирайте малюнок та колір тут — goodluck.biz.ua/o-nas/katalogi



Матеріали та інструменти
для виробництва та монтажу натяжних стель від GoodLuck™ Tech.

Вінілове покриття
Polyplast Бельгія

Теплові пушки Master
Італія

Перфоратори Hilti
Ліхтенштейн

Безпечні
композитно-полімерні

балони Ragasco
Норвегія
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NEW

Текстурні матові покриття

НОВИНКА!

Нове покриття імітує
текстуру різних природних 

та художніх поверхонь. 
Зробіть декор своєї стелі 

особливим з матовими 
текстурами поверхонь

від GoodLuck™ Tech.

MATT 303-007

MATT 303-010MATT 303-008



NEW

Імітація текстурної штукатурки

М'ЯКА ВИШУКАНІСТЬ

Пасують до інтер'єрів
у класичних та сучасних 

стильових напрямках. 
Текстурні орнаменти
покриття — м'який та 

оригінальний акцент для 
розкішної оселі.

MATT 303-011

MATT 303-013MATT 303-012



Комплектація та монтажні елементи
для натяжних стель GoodLuck™

Профілі та декоративні гумові плінтуси для монтажу каркасу

LED-стрічка
з комплектом

Голкові
світловоди StarPins

Платформи
та термозахист

LED-стрічки — ключо-
вий елемент художнього 

освітлення композицій 
Зіркове небо, Сяючих 

стель та Різьблених 
стель Apply

Світловоди StarPins 
використовують у 

художніх композиціях 
Зіркове небо в якості 
зірочок на натяжному 

полотні

Тандем платформа і 
термозахист фіксують 
люстри та світильники 

на базовій стелі, а також 
захищають полотно від 

нагріву лампи



Контакти Goodluck™

Щоденно без вихідних
з 9:00 до 19:00

бул. Т. Шевченка, 9; оф. 100
с. Святопетрівське, Київська обл., 

Києво-Святошинский район
(ЖК Петрівский квартал)

+38 (099) 123-45-64
+38 (067) 393-00-44

info@goodluck.biz.ua
goodluck.biz.ua



QR: дізнайтеся докладніше
тут — goodluck.kiev.ua

Плануйте
ремонт

разом з нами
За програмою «Плануйте ремонт з нами» 
ви отримуєте:

— Знижка на стелі до 30% за рахунок дати 
монтажу;

— Захист шпалер, свіжої фарби та штукатур-
ки на стінах з двоетапним графіком 
монтажу GoodLuck: до фарбування 
монтуємо каркас стелі, а після - встанов-
люємо полотно;

— Над Вашим об'єктом працюватимуть 
інженер, дизайнер-проектувальник та дві 
монтажні бригади GoodLuck.


