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Чадърите са изработени от пропарен бук импрегниран  с лакове за външна употреба 

основно в цвят орех /възможно е цвят пожелание на клиента/.Всички дървени елементи на 

чадърите имат опция за смяна. 

1-ви тип стадартно изпълнение дърво без орнаменти плат памук или полиестер водустоичив 

имрегниран  обработен против мухъл/150-200гр./м2/. 

2-ри тип специално изпълнение  с укрепителни елементи от месинг плат пан или акрил 

водустоичив имрегниран  обработен против мухъл/200-300гр./м2/. 

Блогодарение богатата гама на цветове на платовете, възможност за изработка и 

фистон/висяща част на плата/ и пълноцветен печат със сублимация чадърите могат да се 

ползват с рекламна цел. 

  

 

11 003 шестоъгълни чадъри 

11 003-1        Ф2м.  h2м.  цена  130лв. 

11 003-2        Ф2,2м.     h2м.  цена  140лв. 

11 003-3       Ф2,5м.  h2,5м. цена    200лв. 



6100, гр. Казанлък 

ул. „6-ти септември” № 11 б 
тел./факс: 0431 / 8 68 77 

www.gardenmebel.com 
 
11003-4        Ф3м.     h2,5м. цена    280лв. 

11 003-5       Ф3,2м.  h2,6м. цена    300лв. 

11 003-6       Ф3,5м.  h2,7м. цена    380лв. 

  

тип –специално изпълнение: 

дърво с орнаменти и укрепителни елементи от месинг –плат - акрил 300гр./м2  +10%. 

 

11 002           квадратни чадъри 

11 002-1        2х2м.  h2м.           цена  140лв. 

11 002-2        2,5х2,5м. h2,5м.   цена  280лв. 

11 002-3       3х3м.  h2,5м.         цена 360лв. 

тип –специално изпълнение: 

дърво с орнаменти и укрепителни елементи от месинг –плат - акрил 300гр./м2  +10%. 
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№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗМЕР ВИД ЦЕНА  ЗАБЕЛЕЖКА 

1 ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО Ф3м. без механизъм 460 за крепване с болтове 

  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО Ф3,2м. без механизъм 480 за крепване с болтове 

  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО 2,5х2,5м. без механизъм 480 за крепване с болтове 

  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО 3х3м. без механизъм 540 за крепване с болтове 

2 ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО Ф3м. без механизъм 500 за крепване с кръстачка 

  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО Ф3,2м. без механизъм 520 за крепване с кръстачка 

  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО 2,5х2,5м. без механизъм 520 за крепване с кръстачка 

  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО 3х3м. без механизъм 550 за крепване с кръстачка 

дърво с орнаменти и укрепителни елементи от месинг –плат - акрил 300гр./м2  +10%. 

 

3 ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО Ф3м. без механизъм 650 за крепване с тежести и колела 

  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО Ф3,2м. без механизъм 660 за крепване с тежести и колела 

  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО 2,5х2,5м. без механизъм 660 за крепване с тежести и колела 

  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО 3х3м. без механизъм 700 за крепване с тежести и колела 

дърво с орнаменти и укрепителни елементи от месинг –плат - акрил 300гр./м2  +10%. 
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  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО Ф3м. с механизъм за крепване с болтове 900 с месенгови елементи и плат "DIKSON" 

  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО Ф3,2м. с механизъм за крепване с болтове 920 с месенгови елементи и плат "DIKSON" 

  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО 2,5х2,5м. с механизъм за крепване с болтове 900 с месенгови елементи и плат "DIKSON" 

  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО 3х3м. с механизъм за крепване с болтове 980 с месенгови елементи и плат "DIKSON" 

  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО 3,5х3,5м. с механизъм за крепване с болтове 1100 с месенгови елементи и плат "DIKSON" 

 

4 ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО Ф3м. с механизъм и колела 1050 с месенгови елементи и плат "DIKSON" 

  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО Ф3,2м. с механизъм и колела 1070 с месенгови елементи и плат "DIKSON" 

  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО 2,5х2,5м. с механизъм и колела 1050 с месенгови елементи и плат "DIKSON" 

  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО 3х3м. с механизъм и колела 1120 с месенгови елементи и плат "DIKSON" 

  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО 3,5х3,5м. с механизъм и колела 1200 с месенгови елементи и плат "DIKSON" 
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5 ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО Ф3м. с механизъм и колела и кашпи 1000 с месенгови елементи и плат "DIKSON$ 

  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО Ф3,2м. с механизъм и колела и кашпи 1020 с месенгови елементи и плат "DIKSON$ 

  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО 2,5х2,5м. с механизъм и колела и кашпи 1150 с месенгови елементи и плат "DIKSON$ 

  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО 3х3м. с механизъм и колела и кашпи 1280 с месенгови елементи и плат "DIKSON$ 

  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО 3,5х3,5м. с механизъм и колела и кашпи 1350 с месенгови елементи и плат "DIKSON$ 

 

 

5 ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО Ф3м. Усилени  за вятър  и кашпи 1000 с месенгови елементи и плат "DIKSON$ 

  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО Ф3,2м. Усилени  за вятър и кашпи 1020 с месенгови елементи и плат "DIKSON$ 

  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО 2,5х2,5м. Усилени  за вятър  и кашпи 1000 с месенгови елементи и плат "DIKSON$ 

  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО 3х3м. Усилени  за вятър  и кашпи 1150 с месенгови елементи и плат "DIKSON$ 

  ЧАДЪР СЪС СТРАНИЧНО РАМО 3,5х3,5м. Усилени  за вятър  и кашпи 1200 с месенгови елементи и плат "DIKSON$ 
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12 005 двойни асиметрични квадратни: 

12005-2; 2бр 2,5х2,5м   покрива 12,5м2-     цена- 830лв. 

12005-3; 2бр 3х3м         покрива    18м2-     цена-  980лв.  

шестоъгълни : 

12005-4; 2бр Ф2,5м       покрива  12,5м2-   цена-   830лв. 

12005-5; 2бр  Ф3 м        покрива     18м2-   цена-   900лв. 

 –специално изпълнение: 

дърво с орнаменти и укрепителни елементи от месинг –плат - акрил 300гр./м2  +10%. 
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12 003 чадъри двойни симетрични 

квадратни: 

12003-2; 2бр 2,5х2,5м   покрива 12,5м2-         цена- 830лв. 

12003-3; 2бр 3х3м         покрива    18м2-        цена- 980лв.  

шестоъгълни : 

12003-4; 2бр Ф2,5м       покрива  12,5м2-          цена-   830лв. 

12003-5; 2бр  Ф3 м        покрива     18м2-         цена-   900лв. 

 –специално изпълнение: 

дърво с орнаменти и укрепителни елементи от месинг –плат - акрил 300гр./м2  +10% 
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12 001 Чадъри с един централен и четири камбани: 

Квадратни: 

12001-2; 4бр 2,5х2,5м   покрива     25м2-     цена- 1100лв. 

12001-3; 4бр 3х3м         покрива    36м2-     цена-  1650лв.  

Шестоъгълни : 

12001-4; 4бр Ф2,5м       покрива     25м2-   цена-   1050лв. 

12001-5; 4бр  Ф3 м        покрива     36м2-   цена-   1150лв. 

12 001-6;4бр. Ф3,5        покрива     40 м2-  цена-   1650лв. 

 –специално изпълнение: 

дърво с орнаменти и укрепителни елементи от месинг –плат - акрил 300гр./м2  +10%. 
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13 005 Чадъри с един централен и   механизми за  четирите  камбани:  

 

шестоъгълни : 

 

13005-1; 4бр  Ф3 м        покрива     28м2-   цена-   3580лв. 

13 005-2;4бр. Ф3,5        покрива     40 м2-  цена-   4150лв. 

13 005-3;4бр. Ф4           покрива     50 м2-  цена-   4280лв. 

 

Квадратни: 

 

13 005-4; 4бр 3х3м         покрива      36м2-     цена-  4420лв. 

13 005-5; 4бр 3,5х3,5м   покрива       50м2-     цена- 4555лв.  

 

42 
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13 003 Плетен чадър с дървена конструкция : 

Размерите са по желание на клиента .  
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13 00 Плетен чадър с метална  конструкция : 

 

 

Размерите са по желание на клиента .  
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13 001 Плетен чадър за плаж : 

Размер Ф1,5м.- 150лв. 
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15 004 стойка за чадър 24кг.  Цена 60лв: 

 

 

 

15 005 Стойка за чадър  50кг.цена -72лв. 

 

 

15 003 Стойка за чадър  с 4 плочи цена-60лв. 

 

 
 

 


