
Ценова листа фирма „ДИБО“  – ДЕТСКИ ПЕЙКИ 
Стандартни модели и размери 2022г. 

№ 

сни

мка 

Наименование на стоките 
Бр 

Ед. цена 

без ДДС 

Ед. цена 

с  ДДС Технически параметри  Визуализация на 

артикула 

2 

3 

Детска пейка  ПДЧ 

Заоблени безопасни форми 

 ПДЧ 18мм. за лесно почистване с 

набивен омекотен противоударен кант.  

размери:  1200 х 330 х 300/600mm. 

Цветове: по избор.  

1 130,00 156,00 

 

Детска пейка - метал 

Заоблени седалка и облегалка от ЛПДЧ 

за лесно почистване с набивен омекотен 

противоударен кант.  

Цяла метална контрукция. 

размери:  1380 х 330 х 300/600mm. 

Цветове плоскости: цвят по избор.  

1 220,00 264,00 

 

Детска пейка – ПДЧ двойна 

Двустранна за сядане с междинен гръб. 

Заоблени форми с противоударен кант. 

Размери: 1200 х 600 х 600/320H. 

Цветове:по избор. 
 

1 230,00 276,00 

4 

5 

Детска пейка с чекмедже 

ПДЧ цвят по избор с противоударен 

кант. 

Размери: 960 х 370 х 300/380H.  

1 270,00 324,00 

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 за тях! 
 

Фирма „Дибо“АД  изработва цели/заварени/ метални конструкции за пейки, според размерите 

за максимална стабилност.  

Мебелите могат да бъдат изработени в нестандартни цветове и размери, според 

изискванията на клиента и спецификата на мястото. Оферта за нестандартна мебел или друга 

от сайта/невключена в ценовата листа/може да получите със запитване по e-mail или по 

телефона.   

Доставката и монтажът на мебелите се начисляват допълнително! 

Срок за изработка на мебели – от 30 до 60 календарни дни! 



 

„ДИБО“ АД – гр. Велики Преслав: 

За запитване и заявки: 

Завод: 

мобилен: 0889 514 086 

dibo_bg@abv.bg 

Дизайнер: 

мобилен: 0887 506 220 

dibodesign@gmail.com 
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