
 
Комерційна пропозиція 
 

СТІЙКИ ДЛЯ ПОЛІГРАФІЇ 

 

 
Стійка для поліграфії - ефективний метод просування бренду компанії. Такий стенд з Вашим 

логотипом, оформлений у фірмових кольорах, допоможе ненав'язливо поширювати каталоги, 
буклети або рекламні листівки. Буклетниця привертає до себе увагу і не замінна в місцях 
проходження великої кількості ваших потенційних клієнтів: на виставках, ярмарках, в торгових 
центрах, в місцях продажу і т. д.  

 

 

Stend 01 
 

 

 

Основні параметри виробу 
  
Розмір 1800 х 650 мм. 
Вага конструкції 4,4 кг. 
Рекламне поле 1440 х 330 мм., пвх 4 мм. 
Каркас стальна профільна труба 
Основа дсп ламінований 
  
Кишені 5 шт., метал. перфолист 
Формат кармана А-4; глибина 40 мм. 
  
Ціна 1 шт. 2650 грн. (без НДС) 
 
Ціна за шт. при замовленні  
5 одиниць 

2460 грн. (без (НДС) 

  
Термін поставки 7 календарних днів 

 

 

Stend 02 
 

 

 

Основні параметри виробу 
  
Розмір 1900х330 мм 
Вага конструкції 7,92 кг. 
Рекламне поле 330х250 мм, пвх 4 мм. 
Каркас стальна профільна труба 
Основа композит кольоровий 3 мм 
  
Кишені 3 шт., акрил прозорий 
Формат кармана А-4; глибина 40 мм. 
  
Ціна 1 шт. 2324 грн. (без НДС) 
 
Ціна за шт. при замовленні  
5 одиниць 

1885 грн. (без НДС) 

  
Термін поставки 7 календарних днів 

 

 

 



Stend 03 
 

 

 

Основні параметри виробу 

  
Розмір 1850х500 мм 
Вага конструкції 5,13 кг. 
Рекламне поле 500х150 мм, пвх 4 мм. 
Каркас стальна профільна труба 
Основа дсп ламінований 
  
Кишені 6 шт., акрил прозорий 
Формат кармана А-4; глибина 40 мм. 
  
Ціна 1 шт. 2420 грн. (без НДС) 
 
Ціна за шт. при замовленні  
5 одиниць 

2322 грн. (без НДС) 

  
Термін поставки: 7 календарних днів 

 

Stend 04 
 

 

 

Основні параметри виробу 

  
Розмір 1790х560 мм 
Вага конструкції 9,03 кг. 
Рекламне поле 560х300 мм, пвх 4 мм. 
Каркас стальна профільна труба 
Основа метал. профільна труба 
  
Кишені 6 шт., акрил прозорий 
Формат кармана А-4; глибина 40 мм. 
  
Ціна 1 шт. 2994 грн. (без НДС) 
 
Ціна за шт. при замовленні  
5 одиниць 

2920 грн. (без НДС) 

  
Термін поставки 7 календарних днів 

 

Stend 05 
 

 

 

Основні параметри виробу 

  
Розмір 1890х500 мм 
Вага конструкції 11,67 кг. 
Рекламне поле 500х300 мм, пвх 4 мм. 
Каркас стальна профільна труба 
Основа композит кольоровий 
  
Кишені 8 шт., акрил прозорий 
Формат кармана А-4; глибина 40 мм. 
  
Ціна 1 шт. 2798 грн.(без НДС) 
 
Ціна за шт. при замовленні  
5 одиниць 

2450 грн. (без НДС) 

  
Термін поставки: 7 календарних днів 

 

 



Stend 06 
 

 

 

Основні параметри виробу 

  
Розмір 1900х520 мм 
Вага конструкції 21,21 кг. 
Рекламне поле 520х150 мм, пвх 4 мм. 
Каркас стальна профільна труба 
Основа метал. перфолист 
  
Кишені 4 шт., композит 
Формат кармана прямокутна; глибина 50 мм. 
  
Ціна 1 шт. 4380 грн. (без НДС) 
 
Ціна за шт. при замовленні  
5 одиниць 

4060 грн. (без НДС) 

  
Термін поставки 7 календарних днів 

 

Stend 07 
 

 

 

Основні параметри виробу 

  
Розмір 1800х645 мм 
Вага конструкції 8,42 кг. 
Рекламне поле 645х645 мм, пвх 4 мм. 
Каркас стальна профільна труба 
Основа метал. проф.. труба 
  
Кишені 3 шт., акрил прозорий 
Формат кармана А4, глибина 40 мм 
  
Ціна 1 шт. 2300 грн. (без НДС) 
 
Ціна за шт. при замовленні  
5 одиниць 

2020 грн. (без НДС) 

  
Термін поставки 7 календарних днів 

 

Stend 08 
 

 

 

Основні параметри виробу 

  
Розмір 1800х470 мм 
Вага конструкції 7,17 кг. 
Рекламне поле 600х470 мм, пвх 4 мм. 
Каркас стальна профільна труба 
Основа метал. проф.. труба 
  
Кишені 2 шт, акрил прозорий 
Формат кармана А4, глибина 40 мм 
  
Ціна 1 шт. 1940 грн. (без НДС) 
 
Ціна за шт. при замовленні  
5 одиниць 

1680 грн. (без НДС) 

  
Термін поставки 7 календарних днів 

 

 



 
 
  

  

 
Доставка здійснюється по всій Україні, будь-

яким зручним для вас перевізником. 
Ціни на стенди для поліграфії не включають 

вартість доставки, яка розраховується 
індивідуально по кожному замовленню. 

  
При необхідності ми можемо розробити дизайн 

стенду відповідно до вимог замовника або ж 
виготовити будь-яку з існуючих моделей в 

необхідних для Вас розмірах. 

 

 

Більше інформації про паркувальні таблички, вказівники, стенди 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  

 

 

http://ceha.com.ua/
mailto:ceha.manager@gmail.com

