
   Комерційна пропозиція 
 

   ЗАХИСНІ ЕКРАНИ ДЛЯ КОНДИЦІОНЕРІВ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Захисний екран для кондиціонера - зручний і непомітний спосіб позбутися від негативних 

наслідків використання кондиціонерів в офісі. Дефлектор перенаправляє холодні потоки повітря 
так, щоб вони рівномірно розподілялися по приміщенню, а не віяли на одну людину. Завдяки 
відбивачу на кондиціонер, ви можете забути про постійні застуди влітку, про болі в шиї і спині. 
Залежно від ваших потреб, ми розробили кілька моделей захисних екранів, а також можемо 
виконати індивідуальне замовлення.  
 
 
 
 
 
 

Захисний екран ZET 001 
 

 

 

Основні параметри виробу 
  
Матеріал акрил прозорий, молочний 
 
Розмір 

 
800 х 360 мм 

 
Ціна за шт. 

 
584 грн (без ПДВ) 

Ціна за шт. при 
замовленні 
5 одиниць 

452 грн. (без ПДВ) 

  
Розмір 900 х 360 мм 
 
Ціна за шт. 

 
650грн. (без ПДВ) 

Ціна за шт. при 
замовленні 
5 одиниць 

512 грн. (без ПДВ) 

  
Розмір 1100 х 360 мм 
 
Ціна за шт.  

 
740 грн. (без ПДВ) 

Ціна за шт. при 
замовленні 
5 одиниць  

590 грн. (без ПДВ) 

  
Термін поставки: 7 календарних днів 

 

 

 

 

 



Захисний екран ZET 002 
 

 

 

Основні параметри виробу 

  
Матеріал акрил прозорий, молочний 
 
Розмір 

 
800 х 340 мм 

 
Ціна за шт. 

 
670 грн. (без ПДВ) 

Ціна за шт. при 
замовленні 
5 одиниць  

540 грн. (без ПДВ) 

  
Розмір 900 х 340 мм 
 
Ціна за шт. 

 
720 грн. (без ПДВ) 

Ціна за шт. при 
замовленні 
5 одиниць 

590 грн. (без ПДВ) 

  
Розмір 1100 х 340 мм 
 
Ціна за шт.  

 
860 грн. (без ПДВ) 

Ціна за шт. при 
замовленні 
5 одиниць  

708 грн. (без ПДВ) 

  
Термін поставки: 7 календарних днів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Захисний екран ZET 003 
 

 

 

Основні параметри виробу 

  
Матеріал акрил прозорий, молочний 
  
Розмір 1100 х 1100 мм 
 
Ціна за шт.  

 
1640 грн. (без ПДВ) 

Ціна за шт. при 
замовленні 
5 одиниць  

1460 грн. (без ПДВ) 

  
Розмір 850 х 850 мм 
 
Ціна за шт.  

 
1160 грн. (без ПДВ) 

Ціна за шт. при 
замовленні 
5 одиниць  

980 грн. (без ПДВ) 

  
Термін поставки: 7 календарних днів 

 



   

   
Доставка здійснюється по всій Україні, будь-яким 

зручним для вас перевізником. 
Ціни на дефлектори не включають вартість 

доставки, яка розраховується індивідуально по 
кожному замовленню. 

 При необхідності Ви можете замовити 
виготовлення дефлектора існуючих моделей в 

необхідних для Вас розмірах. 

 

 

Більше інформації про захисні екрани, вироби із пластику, або іншу продукцію нашої компанії, Ви 

можете дізнатися на сайті http://ceha.com.ua, зв'язавшись з нашими фахівцями по телефону +38 

(093) 562-43-12, +38 (096) 496-78-07 або задати питання по пошті: ceha.manager@gmail.com  
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