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6630240013

17,99 лв.

6630040168

9,99 лв.

6630220102

13,99 лв.
6635100921

25,99 лв.

6635100996

91,99 лв.

6635100914

74,99 лв.

25,99 лв.

Метален кош за топки Сандък за спортни аксесоариМрежа за топки

Жилетки с цифри, 
12 броя

Бинокъл, 
8х40

Детски бинокъл, 
3х30

Компас „Nat Geo“

• Размери: 
75х35х14 cm

• Размери: 
54х40х40 cm

6630220045

219,90 лв.

6630240041

5,49 лв.

Метална реферска 
свирка

Крачна помпа, 4.5"

Табло за отчитане на резултати

Хронометър

• Размери: 73х42х44 cm.

6630240042

3,99 лв.

Капитанска лента

• Размер: 32х6.8 cm.

6630100029

24,99 лв.

• С 2 цифри

6630100030

49,99 лв.

• С 4 цифри

6630240043

11,99 лв.

• Синя
6630240044

11,99 лв.

• Червена

• Размери: 
8х5х2 cm.

• Размери: 138х63х70 cm
• Материал: ПДЧ и MDF6635100994

439,90 лв.

Детска жилетка  
за футболен отбор

Ръчна помпа 
за топки

8434100029

3,99 лв.

6630040136 – Жълт
6630040137 – Син
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С
по

рт
 

Баскетболен кош с 
регулируема височина 

• Регулируема 
височина:  
190-305 cm.

• Основата 
може да се 
напълни с 
50 l вода или 
55 kg пясък 
за по-добра 
устойчивост.

8410100152

499,90 лв.

Баскетболна  
топка LUX

Баскетболна  
топка  
ламинат/TP

• Размер: 7
• Материал:  

TPU/ламинат

• Размер: 7
• Материал:  

PVC

Баскетболна  
топка

• Размер: 7
• Материал:  

гума

6630100012

12,99 лв.
8410120010

19,99 лв.
6630100013

27,99 лв.

Баскетболен кош 
с мрежа

Мрежа за 
баскетболен кош

Баскетболно табло

• Размери: 180x105 cm.
• Материал: стъклопласт

8410100015

379,90 лв.

• Ø45 cm 

6630100014

49,99 лв.

• Ø45 cm 

6630100015

6,99 лв.

Баскетболен кош с 
регулируема височина

6630100028

179,90 лв.

• Регулируема 
височина:  
140-190 cm.

6630100031

99,90 лв.

• Регулируема 
височина:  
90-135 cm.

• Размер табло: 
41x33 cm.

 6630100022

219,90 лв.

• Размери: 120х90 cm.
• Материал: 

шперплат

6630100009

649,90 лв.

• Размер:  
100х100 mm.

Стойка баскет пилон

• Не включва конзола, ринг и мрежа.
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• Размер: S  
(14.5 cm).

6630240029

16,99 лв.

• Размер: M  
(16.5 cm).

6630240030

16,99 лв.

Мрежа за мини 
футбол

Футболна врата

• Размер: 
120х100 cm

Футболна 
топка

Футболна 
топка

• Размер: 5
• Материал:  

изкуствена  
кожа

• Размер: 5
• Материал:  

гума

Футболна топка  
с надпис „България“

• Размер: 5
• Материал:  

изкуствена кожа

• Размери: 
183x122x61 cm

Разглобяема футболна врата,  
3x2 m, с мрежа

• Размери: 91.5х48х61 cm.
• Комплект с топка и помпа.

6630240015

74,99 лв.

6630240012

12,99 лв.
6630240010

15,99 лв.
6630240020

27,99 лв.

8422120007

46,99 лв.

8424100010

499,90 лв.

6630240038

34,90 лв.
6630240045

64,99 лв.

Вратарски ръкавици

Детска футболна 
врата с топка и помпа

8422120008

129,90 лв.

Врата за мини  
футбол

• Размер: 1.2х1.0 m.
• Материал: стомана.
• Цената не включва мрежа.

• Размери:  
120х80х55 cm.
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С
по

рт
 

Волейболна 
топка

Волейболна 
топка

• Размер: 5
• Материал: PVC

• Размер: 5
• Материал: гума

• Размер: 9.5x1 m.
• Комплект с чанта за удобно 

съхранение и пренос.

• Два броя антени за 
волейболна мрежа.

6630140011

12,99 лв.

• Размер: 5
• Материал: 

изкуствена 
кожа.

6630140017

27,99 лв.

6630140014

51,99 лв.

6630140005

64,99 лв.
6630140009

364,90 лв.

6630140010

15,99 лв.

Волейболна 
топка

Волейболна мрежа

Антени за 
волейболна мрежа

Стойки волейбол 
за площадка

• Изработени от стоманен профил 
и прахово боядисани.

• Разполагат с халки за закачане на 
мрежата и ботуши за вграждане; 
допълнително може да се 
поръчат мрежа и обтегач.

Топка за хандбал

• Размер: 2
• Материал: гума

6630260002

15,99 лв.
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Мрежа за тенис на маса

6630320010

22,99 лв.

Комплект мрежа/стойка 
за тенис маса

• Размер: 182x15 cm.
• Височина филе: 1.5 cm.
• Размер на държачите: 20х15 cm.

8430100002

16,99 лв.

• Размери: 274х153х76 cm.
• Материал: MDF.
• С колелца.

6630320020

449,90 лв.

Сгъваема тенис маса

6630320026

3,99 лв.

Топчета за тенис 
на маса, 6 бр.

• Произведена от дърво 
и висококачествено 
гумено покритие.

6630320018

6,99 лв.

6630320019

9,99 лв.

Хилка за тенис 
на маса

Комплект от 2 бр. хилки за тенис на 
маса и 3 топчета



255Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

С
по

рт
 

Бадминтон  
комплект за двама

• Комплектът се предоставя 
в удобна за съхранение 
чанта.

• Размери: 68х30х52 cm

Бадминтон комплект за четиримаБадминтон комплект с калъф

• С включен калъф  
за удобно 
пренасяне.

• Размери: 6.1х0.76х1.55 m.

• Материал: 5 mm полиестер.
• Размер: 1280х107 cm.
• В комплекта е включена и метална проволка за филето.

• Размери: 67х35х51 cm

Перца

• 3 броя в опаковка

6630320013

13,99 лв.

6630320012

21,99 лв.

6630320024

26,99 лв.

8430100012

269,90 лв.

6630320025

6,99 лв.

6630320011

41,99 лв.

8430100023

2,99 лв.

Мрежа за бадминтон

Мрежа за тенис на корт

Топки за тенис на корт 
3 бр.
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Въже за скачане

Тренировъчни конуси, 6 бр. Конус с дупка, червен

• Височина: 16 cm • Височина: 30 cm

6630220046

2,99 лв.

6630040034

11,99 лв.
6630040035

5,49 лв.

Въже за скачане с дървени дръжки

6630220077

4,99 лв.

6630240039

37,99 лв.

6618020047

13,99 лв.

Комплект конуси със стойка, 
20 бр.

• Височина: 5 cm (1 конус).• Подходящ за конуси с размери: 23 cm и 10 cm.

Ръкави за конуси с числа, 
10 бр.

Тренировъчна стълба

• Дължина: 4.5 m
6630240011

26,99 лв.

Тренировъчна тояжка

• Дължина: 100 cm

6630240014

5,99 лв.
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С
по

рт
 

6630240040

18,99 лв.

6630160060

6,99 лв.
6630160180

8,99 лв.

6630300007

134,90 лв.

Препятствие  
за тренировка

Плосък обръч Гимнастически 
обръч

• Размер:  
Ø50 cm.

• Размер:  
Ø70 cm.

• Доставя се в 
демонтирано 
състояние.

• Регулиране на 
височината.

Училищно 
препятствие

6630160024

1709,00 лв.

6630220099

204,90 лв.

Гимнастически комплект, 148 части

Комплект за фитнес, 46 елемента

• Гимнастическият комплект съдържа: 4 конуса  
(50 cm); 4 конуса (30 cm); 8 кутии (21.5х20 cm);  
4 пръстена (Ø38.5 cm); 4 пръстена (Ø59 cm); 4 пръстена 
(Ø77.5 cm); 4 моста (15x81.5 cm); 8 тухли (15x15х9.5 cm);  
8 тухли (15x36х9.5 cm); 8 решетки (40.5 cm); 8 ленти 
(70.5 cm); 8 ленти (98.5 cm); 12 отпечатъка на  
крака (6 двойки); 12 отпечатъка на ръце (6 двойки);  
20 цветни конектора; 24 черни щипки; 8 сини клипсове.

• Комплектът за фитнес 
съдържа 46 елемента: 
6 обръча: Ø50 cm;  
24 щипки; 6 конуса;  
10 пръчки: 70 cm.
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Постелка за йога

Твърда топка с релефна повърхност

• Размери: 
173х61х0.6 cm

Масажна топка

• Размер: Ø65 cm

• Размер: Ø40 cm

• Размер: 
100х50 cm

• Размер: 
90x55 cm

• Размер:  
6x15 cm

• Размер:  
9 cm

• Размер: Ø25 cm
• Червен

Гимнастическа топка

• Размер: Ø65 cm

Топка – фъстък

Топка – фъстък

Таралеж, цилиндричен Комплект таралежи 
за балансиране, 4 бр.

Таралеж за балансиране

6630160061

26,99 лв.
6630160056

27,99 лв.

6630160070

43,99 лв.

6611060009

60,99 лв.

6630160172

5,49 лв.
6630160173

104,90 лв.
6630160174

30,99 лв.

6630160059

3,49 лв.

6630160065

42,99 лв.

6630160073

19,99 лв.
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С
по

рт
 

Балансиращи цилиндри

• Размери: 12.7x30.5 cm 
• Комплект от 6 цилиндъра: червен, 

жълт, син, зелен, оранжев, лилав.6611060234

117,90 лв.

Мини кокили

• Размери: 
Ø13.5x12.5 cm

6630040121

18,99 лв.

6630160178

124,90 лв.
• Комплект от 6 броя (червен, жълт, 

син, зелен, оранжев, лилав).

Балансираща отсечка

6611060017

266,90 лв.

Балансираща 
пътечка – дъга

Дъска за баланс 
с топче

6611060016

73,99 лв.
• Размери: 70x20x9 cm.

6611060179

184,90 лв.
• Размер: 64х41 cm.

Балансиращ диск
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6630040172

40,99 лв.
6635101081

73,99 лв.
• Размери: 74x8x1.5 cm. • Размер: 3.5 m x 12 cm.

Летни ски, 
дървени

Гъсеница с дръжки

6630160131

334,90 лв.

• Комплект от 5 геометрични фигури: квадрат, 
правоъгълник, триъгълник, кръг, шестоъгълник.

Геометрични фигури  
за провиране, 5 бр.

Шведска пейка за 
гимнастика, дървена

Гимнастически дюшек, кожен 
• Пълнеж от дунапрен

Арт. номер Описание Цена

8416140010 140х60х6 cm 66,99 лв.

8416140013 200х100х10 cm 160,90 лв.

Арт. номер Описание Цена

8416140029 1.5 m, чам 193,90 лв.

6630160154 2 m, чам 193,90 лв.

Въже за дърпане

• Дължина: 10 m

6630040134

64,99 лв.
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С
по

рт
 

Шведска стена

Медицинска 
топка

• Размери:  
98х44х50 cm

• Материал: дърво
• 9 стъпала

Арт. номер Описание Цена

8416140023 1 kg 44,99 лв.

8416140024 2 kg 44,99 лв.

8416140025 3 kg 44,99 лв.

Арт. номер Описание Цена

8416140075 200x85 cm 199,90 лв.

6630160120 230x85 cm 219,90 лв.

6630160119 250x92 cm 266,90 лв.

Арка за 
катерене

Мека настилка тип 
„пъзел“

• Размери: 102.6x102.6 cm
• Подложка за зони  

за игра

6630040159

304,90 лв.

6630160075

259,90 лв.
6611120116

79,99 лв.

Въжена стълба

• Размер: 29x165 cm
• Товароносимост: 

80 kg.

6630160143

34,99 лв.

Въже за катерене  
с дървени стъпала

6630160072

51,99 лв.

• Размери: 30х2х200 cm.

• Товароносимост:  
75 kg.

• За деца над  
3-годишна възраст.

6630040127

28,99 лв.

Катерушка 
триъгълник, дървена

• Размер: 90x80 cm.
• Материал: дърво.

6630160170

1239,90 лв.

Гимнастически 
триъгълник

• Размери:  
104х117х93 cm.
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Уред за гребане, детски

Пътека за бягане, детска

Велоергометър, детски

• Размери: 
86х64х57 cm

• Размери: 
83х65х80 cm

• Размери: 
78х65х80 cm

• Размери: 
75х38х90 cm

• Размери: 
90х75х85 cm

• Размери: 
45х39х89 cm

6630220048

335,90 лв.

6630220049

311,90 лв.

6698980065

284,90 лв.
6630220050

269,90 лв.

6630220023

334,90 лв.

6630220011

339,90 лв.

Кростренажор, детски Степер, детски
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С
по

рт
 

Батут, кръгъл

• Размер: Ø102 cm
• Издържа до 100 kg.

Комплект чанти за скачане, 6 бр. Парашут

• Размер:  
52х62 cm

• Размер: 
Ø1.75 m

• Комплектът не 
включва топки.

• Размер: Ø3.5 m

6630160025

129,90 лв.

6635100995

109,90 лв.
6630040009

28,99 лв.

6630040157

51,99 лв.

Палатка за игра

• Размери: 110х110х170 cm

6630040132

169,90 лв.

• Размер: 
Ø45x150 cm

Тунел за провиране

6630160027

36,99 лв.

Тунел „Гъсеница“

• Размер:  
Ø50х185 cm

6630040115

40,99 лв.

• Размер:  
Ø45х280 cm

Тунел за игра Z

6630040044

60,99 лв.

6630160100

179,90 лв.

Еластично въже

• Обща дължина: 
360 cm.
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• Комплектът предлага вълнуващи игри на пързалка, люлка, 
баскетбол или футбол.

• Материал: пластмаса.

Приключенски комплект, 
палатки и тунел

Голям приключенски комплект, 
палатки и тунели

Пластмасово комбинирано  
съоръжение - миниигрище

• Комплектът се състои от палатка, 
къщичка, и тунел. 

• Размери: тунел: Ø46х140 cm, палатка: 
75х75х80 cm, къщичка: 90х75х65 cm

• Комплектът се състои от палатка, 
къщичка, кръг и 3 тунела. 

• Размери: палатка: 105x105x85 cm, дължина: 
93x67x100 cm, централен кръг: Ø47х90 cm, 
диаметър на 3-те тунела: 46 cm, L 88 cm

6630040045

82,99 лв.
6630040046

124,90 лв.

6630040047

419,90 лв.

• Размер: 110х180 cm
• Товароносимост: 

150 kg

6630040133

149,90 лв.

Люлка тип „гнездо“Дървена люлка

• Размер: 40х16 cm
• Товароносимост: 

100 kg

6630040126

33,99 лв.

Люлка пашкул

• Размери: 
70х70х140 cm.

6611060055

144,90 лв.

6630040173

559,90 лв.

Катерушка - полукръг

• Размер: 40x132 cm.
• 4 части.

• Размери: 
160х97x105 cm.
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С
по

рт
 

Топка за скачане, 
с дръжка

Фризби

PVC топка, неонова

• Размер:  
Ø18"(45.72 cm)

6630160057

16,99 лв.
6630160058

9,99 лв.

6630040036

2,99 лв.

• Комплект от 6 броя 
шалчета (оранжево, 
жълто, синьо, зелено, 
червено и лилаво).

6611060031

23,99 лв.

Цветни шалчета за 
координация, 6 бр.

Забавна 
мека топка

• Материал: 
синтетичен  
плат.

• Размер:  
Ø18 cm.

6635100991

24,99 лв.

• Размер: 20cm.
• 2 броя в комплект.

• 2 броя – лява 
и дясна ръка.

6630040109

9,99 лв.
6630040110

10,99 лв.

Маркери за под релефни

Маркери за 
под „Стъпки“

• Размер: 22.5 cm.
• 6 чифта

• Размер: 22.5 cm.
• 6 чифта

6630040051

32,99 лв.
6630040050

30,99 лв.

Маркери за  
под „Ръце“

• 6 броя в опаковка.

6630160177

46,99 лв.

Лента за художествена 
гимнастика, 6 бр.

• 6 чифта.
• Размер:  

38x9 cm.

6635101071

29,99 лв.

Стрелки за 
обозначаване
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• 6 броя в 6 цвята.
• Дължина на въжето: 85 cm;  

диаметър на топката: 7 cm; височина на конуса: 16 cm.

6611060356

37,99 лв.

• Размер: Ø16 cm.

6635100254

48,99 лв.

Комплект 
рингове, 10 бр.

6635100838

109,90 лв.

• Размери: 42x17x36 cm

Игра за хвърляне в цел  
с пръстени

6630040131

21,99 лв.

• Тренира фините двигателни умения и 
координацията между ръцете и очите.

• Размери: 
25x25x9.5 cm

• Размер: 73 cm, диаметър 
на ринга: 14 cm

6611060357

39,99 лв.

Игра с рингове и топки, 
6 бр.

Дартс

• Размер: 12"
6630020001

11,99 лв.

• Диаметър на мишената: 36 cm.

• Размер: 15"
6630020006

10,99 лв.6630020005

24,99 лв.

Магнитен дартс Мека мишена за дартс 
с три топчета

6611060314

114,90 лв.
6630040130

38,99 лв.

Образователна игра 
за хвърляне в цел

Игра за хвърляне в цел  
„Африка“

Игра за хвърляне на 
торбички, 15 части

Игра „Хвани топка“
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Комплект „Активна класна стая“

• Всяко дете застава на една от цветните рогозки. 
За да се избере упражнение, се хвърлят надуваемите 
зарове.

• Комплектът включва: 
– кръгли рогозки в 5 ярки цвята: синьо, червено, 
зелено, жълто и лилаво; размери: 25х25 сm. 
– надуваеми кубчета, изобразяващи упражнения, 
цветове и номера; размери: 3х12 cm.

6611100077

84,99 лв.

• Размер: 10x10 cm.

6611060110

13,99 лв.

Комплект торбички – 
меки форми, 4 бр.

• Размер: 10x13 cm.

6611060138

9,49 лв.

Комплект торбички  
със зрънца, 4 бр.

Пъзел – мека настилка – 
цифри

• Отделящи  
се цифри, 
10 бр.

6618020020

24,99 лв.

• Размери: 30х30х1 cm.

6635101212

22,99 лв.

6635101188

114,90 лв.

Пъзел – мека настилка – 
превозни средства

Пъзел – мека настилка – 
цифри и букви

• 6 броя в опаковка.
• Размери: 62х13х32 cm; на 

всяка част: 32х10х32 cm.
• Материал: EVA пяна.

6611100151

75,99 лв.

Килим „Дама“

• Размер: 157х53 cm, 
с включени 2 бр. 
възглавнички.
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Комплект за градина, 
малък, 3 броя

• Размер:  
кегла: 11x3 cm,  
топка: 4 cm.

• 10 части.

• Комплектът 
включва 12 
стика за хокей, 
топка и диск.

• Размер: стик 
85 cm.

• Комплектът включва 
32 елемента.

• Размери:  
55х60х75 cm; 
топка: 4 cm.

• Размери:  
24х20х34 cm.

• Комплектът включва: 6 стика (74 cm) в 6 цвята, с гумирана 
зона за удобен захват; 6 обръча и 6 винилови топки.

6630040145

27,99 лв.

6630040120

199,90 лв.

6630040165

23,99 лв.

6630040154

29,99 лв.

6630040146

88,99 лв.

6630040065

204,90 лв.

Стикове за хокей, 
12 бр.

Комплект за спортен 
ден

Детски дървен боулинг 
„Жаби“

Игра за хвърляне на топки 
за голф, дървена

Комплект 
за голф

Градински комплект,  
5 броя

6611100452

22,99 лв.

Детска градинска чанта, 
4 броя

• Размери: 
7x3.5x15 cm6630040128

9,49 лв.

Чанта с градинарски 
принадлежности, 7 броя

• Размери: 
19x12x22 cm6611100391

40,99 лв.

6611060313

53,99 лв.

Дървена игра 
„Пътека за катерене“
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Дървена джага

• Размери: 
125x61x79 cm

6635101074

329,90 лв.

Маса за игри, 4 в 1:  
джага, тенис, хокей и билярд

• Благодарение на взаимозаменяемите си повърхности за игра, 
масата може лесно да се трансформира от билярдна маса  
в маса за пинг-понг, маса за хокей или джага.

• Размери: 
79x47x80 cm

6635101199

297,90 лв.

6635101194

100,90 лв.

Дървена джага

• Включително 2 топки.
• Размери: 70x55x25 cm.

6630040123

212,90 лв.

Многофункционална 
маса, 9 в 1

• Размери: 92x51x21 cm.
Маса за билярд „Maxi“, 
дървена

• Размери: 70х36х23 cm

6635101195

117,90 лв.
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Комплект меки модули, 
11 броя

Комплект меки модули,  
стълбички и хълмчета, 10 броя

6630160049

1889,00 лв.

6630160144

1359,00 лв.

• Размери: 250x250x150 cm.
• Водоустойчива повърхност 

против хлъзгане.

• Необходими са поне 4 m2.

Комплект меки модули, 19 броя

6630160089

1459,00 лв. • Размери: 
140х140х15 cm

Меки форми – плодове,  
6 броя

6630160130

139,90 лв.

• Комплектът включва: киви,  
портокал, лайм, диня, ябълка, нар.

• Дебелина: 2 cm.
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Комплект меки модули 
„конструктор“, 19 броя

Комплект меки модули, 
23 броя

Комплект меки постелки
за групова игра, 16 броя

6630160208 

599,90 лв.

6630160210  

519,90 лв.

6630160211 

649,90 лв.

• Комплектът включва:  
3 бр. призми, всяка с размер 40x20x20 cm, 
4 бр. куб, всеки с размер 20x20x20 cm, 
4 бр. малки триъгълници, всеки с размер 20x20x20 cm, 
4 бр. големи триъгълници, всеки с размер 20x20x40 cm, 
2 бр. мост, всеки с размер 40x20x20 cm.

• Размери на комплекта: 100х80х20 cm.

• 16 бр. квадратни меки килимчета,  
с размери 40х40 cm, дебелина 4 cm.

• Пълнеж от дунапрен.
• Кожени калъфи.

• Комплектът включва:  
15 бр. куб, всеки с размер 14х14х14 cm, 
1 бр. триъгълник, всеки с размер 14х27х54, 
3 бр. триъгълници, всеки с размер 14х14х24, 
2 бр. призми, всяка с размер 14х14х56 cm, 
2 бр. четвърт окръжност, всяка с размер 14х13х13 cm.
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Арт. номер Описание д/ш/в, cm Цена

4015984707 Троен, с 15 отделения, 
сив 90х40х185 384,90 лв.

• Метален гардероб  
с 15 метални врати.

• Заключване, уникално  
за всяка врата. 

• Вентилационни отвори 
на всяка врата.

• Размери на отделение:  
320х270х380 mm.

• Прахово боядисан, гладко 
покритие.

Метален гардероб

Арт. номер Описание д/ш/в, cm Цена
4035180030 Троен, с девет отделения, сиви врати 90х45х185 409,90 лв.
4035180057 Троен, с девет отделения, сини врати 90х45х185 409,90 лв.

4035180058 Троен, с девет отделения, тюркоазени 
врати 90х45х185 409,90 лв.

4035180059 Троен, с девет отделения, жълти врати 90х45х185 409,90 лв.

• Метален гардероб с девет метални врати. 
• Заключване, уникално за всяка врата. 
• Вентилационни отвори на всяка врата.
• Размери на отделение: 550х270х410 mm.
• Прахово боядисан, гладко покритие.

Арт. номер Описание д/ш/в, cm Цена

4035180036 Троен, с 12 отделения, 
сив 90х40х185 364,90 лв.

• Метален гардероб  
с 12 метални врати. 

• Заключване, уникално  
за всяка врата. 

• Вентилационни отвори 
на всяка врата.

• Размери на отделение:  
370х290х370 mm.

• Прахово боядисан, гладко 
покритие.
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Арт. номер Описание д/ш/в, cm Цена
4035180033 Единичен 38х45х185 189,90 лв.

4035180034 Единичен, с две 
отделения 38х45х185 189,90 лв.

Арт. номер Описание д/ш/в, cm Цена
4035180053 Двоен с 4 клетки 60х45х185 319,90 лв.
4035180065 Двоен 90х45х185 354,90 лв.

Арт. номер Описание д/ш/в, cm Цена

4035180050 Единичен, с две отделения, 
синя врата / сив корпус 38х45х185 189,90 лв.

4035180051 Единичен, с две отделения, 
тюркоазена врата / сив корпус 38х45х185 189,90 лв.

4035180052 Единичен, с две отделения, 
жълта врата / сив корпус 38х45х185 189,90 лв.

Метален гардероб

• Заключване, уникално за всяка врата.
• Тръба за закачалки.
• Вентилационен отвор.
• Прахово боядисан, гладко покритие.
• Стомана с дебелина 0.6 mm.

Арт. номер Описание д/ш/в, cm Цена
4035180038 Троен, с шест отделения, сиви врати 90х45х185 409,90 лв.
4035180054 Троен, с шест отделения, сини врати 90х45х185 409,90 лв.

4035180055 Троен, с шест отделения, тюркоазени 
врати 90х45х185 409,90 лв.

4035180056 Троен, с шест отделения, жълти врати 90х45х185 409,90 лв.

• Метален гардероб с шест метални врати.  
Всяко отделение има по един рафт.

• Заключване, уникално за всяка врата. 
• Вентилационни отвори на всяка врата.
• Размери на отделение: 850х270х420 mm.
• Прахово боядисан, гладко покритие.
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Арт. номер Описание д/ш/в, cm Цена
4035180070 Двоен, с две врати, бял, с лилави врати 80х40х120 369,90 лв.
4035180071 Двоен, с две врати, бял, със сини врати 80х40х120 369,90 лв.
4035180072 Двоен, с две врати, бял, с тюркоазени врати 80х40х120 369,90 лв.
4035180073 Двоен, с две врати, бял, с жълти врати 80х40х120 369,90 лв.

Арт. номер Описание д/ш/в, cm Цена
4035180074 Двоен, с четири врати, бял, с лилави врати 80х40х160 399,90 лв.
4035180075 Двоен, с четири врати, бял, със сини врати 80х40х160 399,90 лв.
4035180076 Двоен, с четири врати, бял, с тюркоазени врати 80х40х160 399,90 лв.
4035180077 Двоен, с четири врати, бял, с жълти врати 80х40х160 399,90 лв.

Метален гардероб

• Метален гардероб с две врати.
• Заключване, уникално за всяка врата.
• Вентилационни отвори на вратите.
• Място за табелка.
• Рафт за всяко отделение и лост за 

закачалки.
• Пластмасови крачета с възможност 

за нивелиране.
• Дебелина на метала: 0.6 mm.
• Прахово боядисан корпус в бял цвят 

и врати в лилав / син / тюркоазен / 
жълт цвят.

• Метален гардероб с четири врати.
• Заключване, уникално за всяка врата.
• Вентилационни отвори на вратите.
• Място за табелка.
• Лост за закачалки.
• Пластмасови крачета с възможност 

за нивелиране.
• Дебелина на метала: 0.6 mm.
• Прахово боядисан корпус в бял цвят 

и врати в лилав / син / тюркоазен / 
жълт цвят.
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Арт. номер Описание д/ш/в, cm Цена
4035180078 Двоен, с три врати, бял, с лилави врати 120х40х120 499,90 лв.
4035180079 Двоен, с три врати, бял, със сини врати 120х40х120 499,90 лв.

4035180080 Двоен, с три врати, бял, с тюркоазени 
врати 120х40х120 499,90 лв.

4035180081 Двоен, с три врати, бял, с жълти врати 120х40х120 499,90 лв.

Арт. номер Описание д/ш/в, cm Цена
4035180082 Двоен, с шест врати, бял, с лилави врати 120х40х160 529,90 лв.
4035180083 Двоен, с шест врати, бял, със сини врати 120х40х160 529,90 лв.
4035180084 Двоен, с шест врати, бял, с тюркоазени врати 120х40х160 529,90 лв.
4035180085 Двоен, с шест врати, бял, с жълти врати 120х40х160 529,90 лв.

Метален гардероб

• Метален гардероб с три врати.
• Заключване, уникално за всяка врата.
• Вентилационни отвори на вратите.
• Място за табелка.
• Рафт за всяко отделение и лост за 

закачалки.
• Пластмасови крачета с възможност 

за нивелиране.
• Дебелина на метала: 0.6 mm.
• Прахово боядисан корпус в бял цвят 

и врати в лилав / син / тюркоазен / 
жълт цвят.

• Метален гардероб с шест врати.
• Заключване, уникално за всяка врата.
• Вентилационни отвори на вратите.
• Място за табелка.
• Лост за закачалки.
• Пластмасови крачета с възможност 

за нивелиране.
• Дебелина на метала: 0.6 mm.
• Прахово боядисан корпус в бял цвят 

и врати в лилав / син / тюркоазен / 
жълт цвят.
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Спортен екип „България“ Спортен екип

Футболен екип Баскетболен екип Памучна тениска

6620120007 – Син
6620120008 – Червен
6620120009 – Бял

6620120011 – Син
6620120012 – Червен
6620120013 – Бял

• Детска

• Детски• Детски • Мъжки/Дамски• Мъжки/Дамски

• Мъжка/Дамска

Таблица с размерите може да видите на страници 463-464. Възможност за изработка на индивидуални  
модели по запитване. Възможност за печат или бродерия на друго лого.

6050160106

7,99 лв.

6620120003

49,99 лв.
6620120005

53,99 лв.
6620120004

56,99 лв.
6620120006

59,99 лв.

6050160107

8,99 лв.25,99 лв. 25,99 лв.


