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  ТОВ «МЕБЛІ-ТЕХНОСТИЛЬ» 
Юридична адреса: 62014, Україна, Харківська обл., 

Краснокутський р-н, с. Пархомівка, вул. Докучаєва, 13 

Поштова адреса: 61001, м. Харків, а/с 2401 

ЄДРПОУ 35659221, ІПН 356592220171 

Р/р UA 82 300528 00000 260054 55061754 в АТ «ОТП Банк», 

01033, місто Київ, вул. Жилянська, будинок 43  

МФО 300528 

Тел. (067)8379232 , (050)3257574  

Ел.пошта: dnepr@mebel-ts.com.ua   
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КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ 

                   Вашій увазі пропонуємо наступну продукцію: 

 

Назва товару, технічні характеристики 
Од. 

виміру 
Кіль-кість 

Ціна за од., 

грн 

Сума, грн 

Шафа для зберігання в кабінет хімії: 

 

Габаритні розміри (ШхГхВ): 

4700х600х2900 мм. 

Шафа складається з 5ти секцій, а саме: 

- 2-х однакових секцій (шаф), кожна з 

яких розміром 1200х600х2000мм. 

Шафа 2-х дверна з розпашними 

дверима, має посередині 

вертикальну перемичку, яка ділить 

шафу на два відділення, кожне з 

яких має по 4 полички (5 ніш). 

Зверху шафи є антресоль розміром 

1200х600х900мм з розсувними 

дверима, яка також має посередині 

вертикальну перемичку, яка ділить її 

на два відділення, кожне з яких має 

по 1 поличці (2 ніші); 

- секції розміром 1000х600х2000мм. 

Шафа 2-х дверна з розпашними 

дверима, має посередині 

вертикальну перемичку, яка ділить 

шафу на два відділення, кожне з 

яких має по 6 поличок (7 ніш). 

Зверху шафи є антресоль розміром 

1000х600х900мм з розсувними 

дверима, яка також має посередині 

вертикальну перемичку, яка ділить її 

на два відділення, кожне з яких має 

по 1 поличці (2 ніші); 

- секції, нижня частина якої – 2х 

шт. 1 38 137,00 38 137,00 

mailto:dnepr@mebel-ts.com.ua
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дверна шафа розміром 

1300х600х800мм, оснащена 

праворуч мийкою з краном, верхня 

частина – навісні 2х дверні шафи з 

розпашними дверима, які мають по 

вертикальній перемичці та по 1 

поличці (2 ніші) в середині. Розмір 1ї 

шафи – 1300х300х600мм, розмір 2ї 

шафи-1300х300х900мм. 

Корпус та фасади виготовлені з ламінованої 

ДСП вищої якості (клас емісії Е 1 з 

відповідним документальним 

підтвердженням)  товщиною 16 мм (колір 

копусу та фасадів узгоджується із 

замовником). Товщина пластикової кромки 

ПВХ фасадів-1 мм  у колір ДСП. Товщина 

пластикової кромки ПВХ корпусу- 0,5 мм у 

колір ДСП. Задня стінка виконана з ДВП 

товщиною 2,5мм з відповідним 

документальним підтвердженням (діючим 

протоколом випробування ДВП на вміст 

формальдегідів, виданий уповноваженим 

випробувальним центром). 

Опори мають пластикові ніжки, що 

захищають підлогу від пошкоджень. 

Виріб збирається з використанням кріплень 

прихованого монтажу (мініфікс). 

Виріб відповідає діючим стандартам 

екологічності (з відповідним 

документальним підтвердженням: діючими 

на момент поставки висновками державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи). 

Гарантія на виріб складає 12 місяців. 

Шафа для документів зі скляними 

дверцятами: 

 

Габаритні розміри (ШхГхВ): 

1000х600х2000 мм. 

Корпус шафи - ЛДСП (клас емісії Е 1 з 

відповідним документальним 

підтвердженням)  товщиною 16 мм, колір 

на вибір Замовника. Товщина пластикової 

кромки ПВХ - 0,5 мм у колір ДСП. 

Фасади – МДФ товщиною 16мм, з 

зовнішньої сторони покритий кольоровою 

плівкою ПВХ (колір узгоджується із 

замовником), з внутрішньої сторони-

ламінований білий. Задня стінка виконана з 

ДВП товщиною 2,5мм з відповідним 

документальним підтвердженням (діючим 

протоколом випробування ДВП на вміст 

шт. 2 6 664,00 13 328,00 
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формальдегідів, виданий уповноваженим 

випробувальним центром). 

Шафа має два відділення, 1 відділення 

закрите дверцятою з МДФ та має 3 полиці 

(4 ніші), 2 відділення закрите скляною 

дверцею в рамці МДФ, має 3 полиці (4 

ніші). Під відділенням з скляною дверцею 

наявний висувний ящик. 

Опори мають пластикові ніжки, що 

захищають підлогу від пошкоджень. 

Виріб збирається з використанням кріплень 

прихованого монтажу (мініфікс). 

Виріб відповідає діючим стандартам 

екологічності (з відповідним 

документальним підтвердженням: діючими 

на момент поставки висновками державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи). 

Гарантія на виріб складає 12 місяців. 

Стільниця для столу демонстраційного в 

кабінет хімії: 

 

Габаритні розміри (ШхГхВ): 1350х750х32 

мм. 

Стільниця оснащена мийкою з краном. 

Матеріал стільниці – плита МДФ (з 

відповідним документальним 

підтвердженням: діючим висновком 

державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи/сертифікатом відповідності та 

протоколом випробування МДФ на вміст 

формальдегідів, виданий уповноваженим 

випробувальним центром) товщиною 32мм, 

покрита пластиком HPL (з відповідним 

документальним підтвердженням) 

товщиною 0,5мм (остаточно колір 

узгоджується із Замовником). Торці 

стільниці покриті пластиковою кромкою 

ПВХ товщиною  2 мм у колір пластику. 

Виріб відповідає діючим стандартам 

екологічності (з відповідним 

документальним підтвердженням: діючими 

на момент поставки висновками державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи). 

Гарантія на виріб складає 12 місяців. 

шт. 1 5 765,00 5 765,00 

Стіл учнівський для кабінету хімії: 

Стіл учнівський для кабінету хімії 

відповідає  вимогам ДСТУ ГОСТ 

22046:2004 «Меблі для навчальних 

закладів. Загальні технічні умови»,  ДСТУ 

11015-93 (ИСО 5970-79) «Столи учнівські. 

Типи та функціональні розміри». 

шт. 18 1 121,00 20 178,00 
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Розміри столу: 1300х500х760 мм. 

Ростова група №6-760мм. 

Стільниця  та екран виготовлені з 

ламінованої ДСП високої якості товщиною 

16 мм, класу емісії Е1  з відповідним 

документальним підтвердженням. Торці 

вкриті крайкою з ПВХ, товщиною 1мм на 

стільниці та 0,5 мм на екрані.  Кути 

стільниці, розташовані ближче до учнів, 

заокруглені, що робить виріб зручним і 

безпечним.   Колір ДСП на вибір 

Замовника. 

Металевий каркас виготовлений з 

квадратної труби перетином 20х20мм та 

25х25мм товщиною стінки 1,2мм. Всі 

закінчення металевого каркаса мають 

заглушки з пластику. Каркас пофарбований 

якісною порошковою фарбою, стійкою до 

подряпин, колір на вибір Замовника. На 

каркасі з обох боків є гачки для портфелів 

(ранців).  

Виріб збирається з використанням кріплень 

прихованого монтажу (мініфікс). 

Виріб відповідає діючим стандартам 

екологічності (з відповідним 

документальним підтвердженням: діючими 

на момент поставки висновками державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи). 

Гарантія на виріб складає 12 місяців. 

Стілець учнівський: 

Стілець учнівський відповідає  вимогам 

ДСТУ ГОСТ 22046:2004 «Меблі для 

навчальних закладів. Загальні технічні 

умови» (ГОСТ 22046:2002, IDT),   ДСТУ 

11016-93 (ИСО 5970-79) «Стільці учнівські. 

Типи та функціональні розміри». 

Розмір сидіння: 380х380мм 

Розмір спинки: 380х220мм 

Ростова група №6-460мм. 

Каркас – квадратна металева труба 

перетином 20х20мм та 25х25мм, товщиною 

1,2 мм, фарбування каркасу здійснене 

порошковою полімерною фарбою – стійкою 

до подряпин. По боковим частинам стільця 

є по дві вертикальні ніжки з кожної сторони 

до яких кріпиться горизонтальна лижа, яка 

контактує з підлогою. Сидіння та спинка 

виготовлені з гнуто-клеєної фанери 

товщиною  не менше 8 мм, вкритої 

безкольоровим лаком на водній основі. 

Опорні «башмаки» лижі стільців та 

шт. 36 678,00 24 408,00 
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Вся запропонована продукція відповідає вимогам системи управління якістю ДСТУ ISO 

9001:2018 на виробництво меблів для спеціалізованих закладів та кабінетів, а також відповідає 

вимогам системи екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 на виробництво меблів для 

спеціалізованих закладів та кабінетів. 

 

 

 

 

 

 
 

заглушки верхніх кінців каркасу ставляться 

на торці труб каркасу з натягом від їх 

самоспадання. Колір каркасу на вибір 

Замовника. 

Виріб відповідає діючим стандартам 

екологічності (з відповідним 

документальним підтвердженням: діючими 

на момент поставки висновками державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи). 

Гарантія на виріб складає 12 місяців. 

Всього: 101 816,00  
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