
 

Комерційна пропозиція від ТОВ «Vema Kids» 

 
№ Найменування Характеристики Од. 

шт. 
Вартість, 

грн 
Сума, грн 

1 Комплект стіл 
учнівський 1-

місний з 
полицею, №4-6 

+ стілець Т-
подібний з 
покриттям 
HPL, №4-6 

Габаритні розміри стола: 700х500х640-760 мм. 
Вага: 12,7кг. Габаритні розміри стільця: 

391х441х740-820 мм, h=380-460 мм. Розмір 
сидіння: 380х350 мм. Розмір спинки: 380х200 

мм. Вага: 4,57 кг. 
Каркас стола виготовлений з круглої металевої 

труби d25/d32 мм. Покриття нанесене 
напиленням порошкових полімерних 

матеріалів. Стільниця - із заокругленими 
кутами, виготовлена із ламінованої ДСП 

товщиною 18 мм, ПВХ - 1 мм, екран та полиця 
виготовлені з ламінованої ДСП товщиною 16 

мм. На каркасі присутнє маркування ростових 
груп при регулюванні висоти стола. Сидіння та 

спинка виготовлені з гнуто-клеєної фанери 
(товщиною 8-9 мм) та вкриті пластиком HPL 

товщиною 0,4-0,5 мм. Кути сидіння і спинки та 
передня крайка сидіння мають радіус 

заокруглення для запобігання травмування. 
Каркас стільця виготовлено з круглої труби 

d32х1,2 мм, d25x1,2 мм та 30х15 мм з 
нанесенням порошкової фарби. Спинка та 

сидіння до каркасу кріпляться гвинтами та 
гайками. Регулювання висоти стільця 

здійснюється за допомогою гвинтів по отворах 
каркасу і ніжки, між якими встановлена 

пластикова перехідна втулка. На торцях каркасу 
закріплені пластикові наконечники, які 

запобігають травмуванню учнів та 
пошкодженню підлоги. На каркасі присутнє 
маркування ростових груп при регулюванні 

висоти стільця. 

36 1662,00 
 

59382,00 
 

2 Стінка пряма 
навчальна 

Розмір 3553х470*х2050h мм. * 470 мм - розмір 
по корпусу з врахування фасаду. 

Матеріал: дсп 18 мм, кромка ПВХ 0,5 мм. 
Комплектація Стінка складається з 5 окремих 
шаф: Шафа-органайзер з контейнерами - 1 шт. 

Шафа Вема - 2 шт. Стелаж кутовий (зовнішній) - 
2 шт. 

Колір: каркас шаф - світло-сірий, фасади - 
блакитний та дуб молочний. 

1 29214,00 29214,00 

3 Фліпчарт 
магнітно-

маркерний на 
колесах 

Поверхня: магнітно-маркерна, рама – кругла, 
ніжки: сірого кольору; полиця для маркерів: 

50*4,5 см. Плакатотримач +. Параметри: розмір 
робочої поверхні: 70*100 см. Габаритний розмір 

поверхні: 682*987 мм. Вага – 10 кг. Товщина 
металу – 1,2 мм; рамка круглого перетину – 25 

мм, ніжки круглого перетину – 20мм 

1 3744,00 3744,00 



 

4 Шафа Rood Розмір 1200х470*х2050h мм. * 470 мм - розмір 
по корпусу з врахування фасаду. 

Матеріал: дсп 18 мм, кромка ПВХ 0,5 мм. 
Комплектація шафа 1200х470х2050h з 12 

дверцятами та 7 полицями. 
Колір: каркас шаф - світло-сірий, фасади - 

блакитний та дуб молочний. 

2 8382,00 16764,00 

5 Шафа кутова 
низька 

Габаритні розміри виробу: 400х400х1100мм  
(380мм внутрішній розмір). Вага:18,2 кг. ДСП 
ламінована Бук чи Вишня, - 18 мм;  Кришка, 

полиці та дно  - ПВХ-1мм, фурнітура – 
єврогвинти. Має 2 заокруглених полиці (3 ніші). 

Відстань між полицями 335мм. 

2 774,00 1548,00 

6 Стіл з 
кабельними 

вводами 

Розміри: 120x72x80 см 
Матеріали: ДСП16мм, метал. 

Стабільний чотиристоронній стіл зі сталевою 
трубкою (RAL 7040) Ø 60x2 мм. З одним або 
двома пластиковими кабельними вводами 

30 2178,00 65340,00 

7 Стілець 
учнівський з 
комфортною 
подушкою-
накладкою 

Сидіння і спинка моделі виконані з гнутої 
фанери 8мм, покриття безбарвний лак. 

Регульована по висоті металева рама з круглої 
труби 27х1,5мм та 22х1,5мм 18х1,5 мм з 

порошковим фарбуванням. Поверхня накладки-
подушки для сидіння виготовлена з 

високоякісної водовідштовхуючої меблевої 
тканини. Подушка товщиною 20мм, яка щільно 
прилягає до поверхні сидіння, легко знімаєть та 
одягається, з надійною фіксацією на сидінні, що 
виключає ковзання. Наповнення з первинного 

еластичного меблевого пінополіуретану. Нижня 
поверхня накладки-подушки виготовлена з 

тканини ПВХ без фталатів, відповідно 
стандартам ЄС (EN 71-3 хімічні сполучення, 

заборонені для використання в дитячих 
закладах). 

Вага: не більше 4 кг. 

62 1026,00 63612,00 

8 Стіл осередок 
вчителя 

Стіл вчителя 1500х1200х755h мм. 
Матеріали: ДСП 18 мм, торці покриті 

ударостійкою крайкою ПВХ 0,6 мм. Торці 
стільниці покриті ударостійкою крайкою ПВХ 2 

мм. Всі кути стільниці закруглені. 
 

Тумба мобільна відкрита 413х250х700h мм.. 
Матеріали: ДСП 18 мм, торці покриті 

ударостійкою крайкою ПВХ 0,6 мм. Меблеві 
коліщатка 50 мм. 

 
Тумба мобільна з 3-ма шухлядами 

420х582х600h мм. 
Матеріали: ДСП 18 мм, торці покриті 

ударостійкою крайкою ПВХ 0,6 мм. Меблеві 
коліщатка 50 мм. Телескопічні направляючі 

шухляд повного висуву 450 мм. Глибина 
шухляди 100 мм. Меблеві ручки-скоби. 

2 8171,00 16342,00 



 

9 Стіл 2-місний з 
полицею, № 4-7 

Стіл учнівський 2-місний з полицею, 
регулюється на ростові групи № 4-7 (без 
нижньої перемички). Габаритні розміри : 

1300х500х640-820 мм. Вага: 21кг. Каркас – 
кругла металева труба d25/d32 мм, покриття 

нанесене напиленням порошкових полімерних 
матеріалів. Стільниця із заокругленими кутами, 

виготовлена із ДСП ламінованої 18мм, ПВХ - 
1мм, екран та полиця - з ДСП ламінованої 16мм. 

Можливий колір ДСП : бук, вишня. Можливий 
колір каркасу : салатовий(RAL6018) або 

сірий(RAL7035) (чорний(RAL9005) від 15 штук). 

16 1296,00 20736,00 

 
Загальна вартість 277132,00 

 

Доставка та монтажні роботи є окремою, додатковою послугою та прораховується 

індивідуально під кожне замовлення. 


