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кількість
ціна                                                                     

за одиницю

1
Фліпчарт двосторонній                                                                                                                  

UkrBoards 

Двосторонній для маркерів та крейди                                                                                                                                   
Розмір  полотна 75х100 см.
Вид установки - на колесах

Рама алюмінієва
Полиця для приладдя

Кріплення для альбомів 

1 400

2
Лототрон                                                                                                                                 
25 літрів

Об'єм - 25 літрів                                                                                                                                        
Лототрон повністю прозорий                                                                                                                           
Матеріал - акрил прозорий                                                                                                                                               

Ширина - 54 см                                                                                                                        
Висота - 30 см                                                                                                                                                          

Товщина стінок - 3.4мм                                                                                                                                                          
Глибина - 25,5 см                                                                                                                   

1 800

3
Кульки для лототрону                                                                                                       

Розбірні

Колір - жовто-помаранчеві                                                                                                                                
Без номерації                                                                                                            

Діаметр кульки - 4 см.                                                                                                                         
Розбірні 

50 20

4
Кульки для лототрону                                                                                                         

Не розбірні                                                                                                              

Колір - різнокольорові                                                                                                                                
Номерація від  1 до 50                                                                                                                      
Діаметр кульки - 4 см.                                                                                                                         

Не розбірні
50 20

5
Стійка огородження декоративна                                                                                                              

Канат червоний                                                                                                                               
Lemus Silver

Канат оксамитовий - діаметр 4 см.                                                                                                              
Довжина канату - 140 см.                                                                                                    

Діаметр труби 5 см.
Діаметр нижнього фланця стійки 32 см.

Висота 1 м.                                                                                                                                
Матеріал - полірована нержавіюча сталь

25 300

6

Стійка огородження                                                                                                                 
Тенсатор                                                                                                             

Стрічка червона                                                                                                                              
Lemus LT-01

Тенсатор                                                                                                                                 
Стійка з витяжною обмежувальною стрічкою 180 см Діаметр 

труби 63,5мм
Діаметр нижнього фланця стійки 320 мм.

Висота 920 мм.                                                                                                                                
Матеріал - полірована нержавіюча сталь

4 300

7
Червона доріжка                                                                                                                                     

Red Carpet

Ширина доріжки - 2 м.                                                                                                                                                            
Довжина - довільна                                                                                            

Фіксується на двосторонній скотч на тканинній основі

1                                                                                                                             
квадратний 

метр
200

8
Комплект для церемонії відкриття

VK Open

Нижиці хромовані із позолоченими ручками - 2 пари 
Оксамитова подушка – 1 шт.
Оксамитова підкладка – 1 шт.

Підноси хромовані – 2 шт.
Червона атласна оксамитова стрічка - 3 м.                                                                                                                                    

Стійка огородження декоративна - 2 шт.

1 комплект 1500

9

Банер                                                                                                                                  
Пресс вол                                                                                                          
Бренд вол                                                                                                                                
Jocker

Розмір конструкії -  260 х 310                                                                                                 
Розмір банера на друк має бути - 257 х 307                                                                                                             

Конструкіія трубчаста                                                                                                                        
Коліір трубки - хром                                                                                                  

Крііплення - на розтяжках через люверси

1 1000

презентація, відкриття



10

Банер закритого типу                                                                                                                                  
Пресс вол                                                                                                          
Бренд вол                                                                                                                                

Wood

Розмір конструкії -  на замовлення                                                                                                                                                                                                     
Конструкіія - дерев'яний каркас брус 50 мм                                                                                                                                                                                                    

Крііплення - скоби або на розтяжках через люверси

1                                                                                                                             
квадратний 

метр
300

11
Конструкція під банер                                                                                                                

Квадролайт П

Розмір конструкії -  кратний 1 метру                                                                                             
Банер може кріпитись на внутрішній і на зовнішній стороні                                                                                                       

Конструкіія ферма алюміній квардолайт                                                                                     
Ширина ферми - 29 см                                                                                                                     
Коліір трубки - алюміній                                                                                                 

Крііплення - на розтяжках через люверси

1 метр 400

12
Конструкція під банер                                                                                                                

Квадролайт О

Розмір конструкії -  кратний 1 метру                                                                                             
Банер може кріпитись на внутрішній і на зовнішній стороні                                                                                                       

Конструкіія ферма алюміній квардолайт                                                                                     
Ширина ферми - 29 см                                                                                                                     
Коліір трубки - алюміній                                                                                                 

Крііплення - на розтяжках через люверси

1 метр 400

13
Стійка вказівник                                                                                                                         

Стійка Інформаційна                                                                                                              
VK Info 

Колір основи - сітло-сірий                                                                                  
Колір стіійки - хром                                                                                                         

Рамка А4 - прозора з антибліковим покриттям
· Основа - діаметр 25 см.                                                                                                                

Висота - 135 см.

2 400


