Ценова листа фирма „ДИБО“ – МАСИ И СТОЛЧЕТА
Стандартни модели и размери
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Наименование на стоките
Технически параметри
Детска маса за 6 деца
Цяла метална заварена конструкция.
Безопасен заоблен плот с омекотен
противоударен кант.
Рамери: 1200 х 600 х 550H.
Цвят на плота – по избор.
Детска маса – 6 в кръг
Цяла метална заварена конструкция.
Безопасен заоблен плот с омекотен
противоударен кант.
Рамери: 1190 х 590 х 550H.
Цвят на плота – по избор.
Детска маса „Вълна”за 6 деца
Безопасен заоблен плот с омекотен
противоударен кант.
Метални крака с регулируема стъпка.
Рамери: 1200 х 600 х 550H.
Цвят на плота – по избор.
Детска маса за 1 дете
4 в детелина, с 3 метални крака.
Безопасен заоблен ПДЧ плот 18 мм
с противоударен кант..
Рамери: 590 х 590 х 550H.
Цвят на плота: по избор.
Детска маса за 1 дете
6 в кръг, с 3 метални крака.
Безопасен заоблен ПДЧ плот 18 мм
с противоударен кант..
Рамери: 600 х 500 х 550H.
Цвят на плота: по избор.
Детска маса за 4 децa
Безопасни заоблени форми
с противоударен кант.
Материал – само ПДЧ 18мм. Клас Е1
размер: 700 х 700 х 500H.
Цвят: по избор.
Детска маса и столче за 1 дете
ПДЧ 18мм. за лесно почистване
Безопасни заоблени форми
с противоударен кант.
Маса: 600 х 400 х 470H.
Стол: 430 х 340 х 600H.
Цвят: по избор.
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Забележка: За изработването на всички детайли на мебелите ще бъде използвано
ЛПДЧ 18мм., производство на “Кроношпан България” ЕООД, без вредни емисии /клас Е1/.
Избор на декори – свежи цветове подходящи за детски заведения:
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Фирма “Дибо”АД е сертифициран производител в България на набивен противоударен
омекотен кант. Този кант, освен че придава естетически завършек на нашите изделия, предпазва
децата от наранявания, като същевременно е безопасен.
Фирма „Дибо“АД изработва цели/заварени/ метални конструкции за маси, според размерите
за максимална стабилност. Използваме квадратен профил и боядисваме прахово в няколко основни
цвята. За някои от масите използваме готови крака с регулируема стъпка с достатъчна дебелина за
стабилност и сигурност на крайното изделие.
Мебелите могат да бъдат изработени в нестандартни размери и цветове, според
изискванията на клиента и спецификата на мястото. Фирма „ДИБО“ АД изработва
нестандартни мебели/невключени в ценовата листа/ с предварително запитване.
Цена и размери на останалите мебели от сайта може да получите като напратите
запитване по e-mail или по телефона.
Доставката и монтажът на мебелите се изчисляват допълнително!
Срок за изработка на мебели – от 30 до 60 календарни дни!

ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
СОФИЯ / ул. “Цар Симеон” 217
(между бул. Константин Величков и ул. Зайчар)
тел.: 02/ 920 77 88
мобилен: 0878 11 91 76
stayko.dibo@gmail.com – отдел проектиране
dibo_bg@abv.bg
ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
ШУМЕН
мобилен: 0887 506 220
dibodesign@gmail.com
ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
мобилен: 0889 514 086
dibo_bg@abv.bg

