
  

Ценова листа фирма „ДИБО“  – ДЕТСКИ ГАРДЕРОБЧЕТА 
Стандартни модели и размери 

№ 

сни

мка 

Наименование на стоките 
Бр 

Ед. цена 

без ДДС 

Ед. цена 

с ДДС Технически параметри  Визуализация на 

артикула 

6 

7 

Детски гардeрoб  

Корпус -  ПДЧ  18 мм - бяло. 

За всяко дете -  рафт и  закачалка. 

Заоблени врати с противоударен бял 

кант.  

Цвят вратички: по избор. 

Четворка: 1000 х 360 х 1000H.  

1 275,00 330,00 

5 

Детски гардероб  

Корпус от 18мм. ПДЧ - бяло. 

За всяко дете -  2 рафта и  закачалка. 

Заоблени врати с противоударен бял 

кант. Цвят вратички: по избор. 

Четворка: 1000 х 360 х 1200H. 
 

1 300,00 360,00 

11 

12 

Детски гардероб - двуредов 

Корпус от 18мм. ПДЧ - бяло.  

За всяко дете -  рафт и  закачалка.  

Заоблени врати с противоударен бял 

кант.  

Тройка: 750 х 360 х 1800H – за 6 деца.  

Цвят на вратичките: по избор. 

  

1 420,00 504,00 

 

Детски гардероб със седалка  

Корпус от 18мм. ПДЧ - бяло.  

За всяко дете -  рафт,  закачалка и 

място за обувки пос дедалката. Заоблени 

врати с противоударен бял кант. 

Метални крака. 

Четворка: 1000 х 320/500 х 1300H 

Цвят вратички: по избор 
 

1 365,00 438,00 

1 

Детски гардероб със седалка  

Корпус от 18мм. ПДЧ - бяло. За всяко 

дете -  рафт и  закачалка, шкаф за 

обувки. Заоблени врати с противоударен 

бял кант.. 

Четворка: 1018 х 520/320 х 1200H. 

Цвят вратички: по избор  

1 420,00 504,00 

2 

Детски гардероб за 6 деца 

Корпус от 18мм. ПДЧ бреза или бяло 

с PVC кантове. 

 Рафт и ключалка за всяка врата. 

Регулируеми крачета. 

Размери: 830 х 396 х 1950мм. 

Вратички: цвят по избор. 

 

1 360,00 432,00 



 

Гардероб за спално бельо 

Корпус от 18мм. ПДЧ - бяло. 

Вътрешно разпределение – на рафтове.  

Врати с PVC 2мм. кант.  

Размери: 700 х 500 х 1800H. 

Цвят на вратите: по избор.  

1 285,00 342,00 

18 

Закачалки 

ПДЧ 18мм. с PVC кант с цвета на 

детайла. 

Метални закачалки. 

Цвят на гъбките: по избор.  

1 125,00 150,00 

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: 

                

Бяло Бреза 
Жълто 

пастел 

Оранж 

пастел 

Зелено 

океан 
Синьо Жълто Оранжево Люляк 

          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. 
 

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 

 

mailto:stayko.dibo@gmail.com
mailto:dibo_bg@abv.bg
mailto:dibodesign@gmail.com
mailto:dibo_bg@abv.bg

