
 

Комп'ютерний стіл учнівський 

 
Виріб виконаний з ДСП. Використовувані кромки ABS / ПВХ. 
Комп'ютерний стіл укомплектований роликовими напрямними, які сприяють 
зручному і легкому висунення полки для клавіатури. 
Також в комплект входить відділення для системного блоку з полицею, 
підставки для монітора. 
Розміри (Д x Ш x В) 60.00см x 70.00см x 75.00см 
 матеріал : ДСП 
вартість 855,00грн 
Інтернет магазин: https://www.mebelok.com/uk-ua/kompjuterniy-stil-orion/  

 
 
 
 
 
 
 
 



Комп'ютерний стіл вчительський 

 
Характеристики: Стіл комп'ютерний Пехотин Оскар, дуб сонома Країна виробник Україна 
Бренд Пехотин Розмір товару 75x130x60 см Вага 46 кг Тип меблів Столи Матеріал ДСП 
Колір Бежевий Источник: https://shop.auchan.ua/ua/stol-komp-juternyj-pehotin-oskar-dub-
sonoma-236759/?gclid=CjwKCAjw6vvoBRBtEiwAZq-T1QftjehpcnsNKiG-
xYkiFlCsRhPmt6WbJKEUQKGWWTocwSr5A38R5RoCcUEQAvD_BwE 
Матеріали ДСП 
Вартість 1735,00грн 
https://shop.auchan.ua/ua/stol-komp-juternyj-pehotin-oskar-dub-sonoma-
236759/?gclid=CjwKCAjw6vvoBRBtEiwAZq-T1QftjehpcnsNKiG-
xYkiFlCsRhPmt6WbJKEUQKGWWTocwSr5A38R5RoCcUEQAvD_BwE 
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Стіл одномісний Трапеция регульований по висоті 
Каркас виготовлений з металевої труби квадратного перетину 20х20 мм і 
товщиною стінки не менше 1 мм, а так само труб діаметром 20 і 16 мм, 
окрашено порошковою фарбою стійкою. 
Каркас складається з суцільнозварний конструкції, до якої кріпляться 
стільниця. Вона виготовлена з екологічно чистої ДСП товщиною 16 мм класу 
Е1, призначеної для виготовлення дитячих меблів. На торці нанесена кромка 
ПВХ товщиною 0,6 мм. 
Всі матеріали, підтверджені сертифікатом якості. Всі технологічні отвори 
закриті пластиковими заглушками. 
 
Габаритні розміри столу 



Довжина столу 680.0 (мм) 
Глибина столу 600.0 (мм) 
Вартість 609,00грн 
ООО "Компания Хатор-М" 
https://prom.ua/p726745474-stol-odnomestnyj-trapetsiya.html 
 

 
 
Підставка для ніг  
Головні риси: 
Ця підставка забезпечує комфортне положення в процесі роботи за столом, 
знижуючи навантаження на ноги, спину і шию. Положення і нахил опори 
регулюються натисканням ніг. Завдяки нековзною текстури поверхні ноги не 
зісковзують з похилою підставки. Гумові накладки забезпечують стійкість 
підставки для ніг на підлозі і захищають поверхню підлоги від подряпин. 
 
Габаритні розміри 
Ширина: 31 см 
Висота: 4 см 
Довжина: 49 см 
Вартість 633,00грн. 
https://rozetka.com.ua/99087682/p99087682/?gclid=CjwKCAjw6vvoBRBtEiwAZq-
T1Qm20i-
IvrH6Q_8fUY2J8CcFm_3Gt0z0OiBuvxhPfneAAz8Il4lx3RoCEhQQAvD_BwE 
 
 
 
 



 
 
Стілець шкільний 
 
Ширина сидіння - 380мм. 
Висоти -  460мм. 
 
Спинка і сидіння стільця - гнутоклеєні фанера, товщиною 8 мм. 
Металевий каркас виготовлений із сталевої труби квадратного перетину 
20мм * 20мм, товщиною не менше 1,2 мм і пофарбований стійкою до 
механічних пошкоджень порошковою фарбою. 
Вартість 364,00 
Інтернет магазин: https://mebel-ts.com.ua/mebel-dlya-uchebnih-
zavedeniy/stulya/stul-kadet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Стілець поворотний вчительський 
Крісло Nowy Styl Logica GTS C-38 
 

 
Вартість 868,00грн 
Інтернет магазин: https://27.ua/ua/shop/kreslo-nowy-styl-logica-gts-c-38.html 
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