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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/150-240гр./м2/. 

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

/DIKSON-френски /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. 

   

 шестоъгълни чадъри 

10 101           Ø2м.  h2м.  цена  140лв. 

*10 101-1        Ø2м.  h2м.  цена  150 лв.тик 

10 102           Ø2,2м.     h2м.  цена  140лв. 

*10 102-1       Ø2,2м.     h2м.  цена  160лв.тик 

10 103          Ø2,5м.  h2,5м. цена    240лв.  

*10 103-1       Ø2,5м.  h2,5м. цена    280лв.тик 
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10 104            Ø3м.     h2,5м. цена    280лв. 

*10 104-1       Ø3м.  h2,6м. цена    320лв.тик 

10 105          Ø3,5м.  h2,7м. цена    380лв. 

*10 105 -1     Ø3,5м.  h2,7м. цена    480лв. тик 

10 106            Ø4м.     h3м. цена    420лв. 

*10 106-1       Ø4м.  h3м. цена    520лв.тик 

10 107          Ø5м.  h3м. цена    580лв. 

*10 107 -1     Ø5м.  h3м. цена    680лв. тик 

тип –специално изпълнение:дърво с орнаменти и укрепителни елементи от месинг –плат - 

акрил 300гр./м2  +10%. 

  

           квадратни чадъри 

10 201        2х2м.           h2м.               цена  155лв. 

**10 202       2,1х2,1м.  h2м.               цена  140лв. 

10 203        2,5х2,5м.     h2,5м.            цена  265лв. 

10 204       3х3м.            h2,5м.             цена 330лв.  

10 205       3,5х3,5м.      h2,8м.             цена 480лв. 

10 206      4х4м.              h3м.               цена 750лв. 
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тип –специално изпълнение: дърво с орнаменти и укрепителни елементи от месинг –плат - 

акрил 300гр./м2  +10%. 

*осмоъгълни чадъри 

 

*10 304          Ø3м.     h2,5м. цена    400лв. 

*10 305          Ø3,5м.  h2,7м. цена    440лв. 

*10 306          Ø4м.     h2,7м. цена    620лв.  

*10 307         Ø5м.       h2,7м. цена    800лв. 

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

Правоъгълни  чадъри 

            

*10 403        2х3м.       h2,5м.           цена  350лв. 

*10 405        3х4м.       h2,8м.        цена  500лв.  

дърво с орнаменти и укрепителни елементи от месинг –плат - акрил 300гр./м2  +10%. 
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ЧАДЪР „НА ГРЕДА“без механизъм 

         

ШЕСТОЪГЪЛНИ 

11 103 Чадър на греда  с размер Ø2,5м.                      цена 600лв.  

-закрепване с анкери /неподвижно/ 

-подвижно със стойка 200лв.+ 2бр. кашпи  2х150лв. 

11 104 Чадър на греда  с размер Ø 3м.                       цена 600лв.  

-закрепване с анкери /неподвижно/ 

.подвижно със стойка 200лв.+ 2бр. кашпи  2х150лв. 

11 105 Чадър на греда  с размер Ø3,5м.                    цена 720лв. 

- закрепване с анкери /неподвижно/ 

-подвижно със стойка 200лв.+ 2бр. кашпи  2х150лв. 

11 105 Чадър на греда  с размер Ø4м.                     цена 820лв.  

-закрепване с анкери /неподвижно/ 

-подвижно със стойка 200лв.+ 2бр. кашпи  2х150лв. 

тип –специално изпълнение: 

дърво с орнаменти и укрепителни елементи от месинг –плат - акрил 300гр./м2  +100лв./бр. 
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11 203 Чадър на греда  с размер  2,5м.х2,5м.                      цена 600лв.  

-закрепване с анкери /неподвижно/ 

-подвижно със стойка 200лв.+ 2бр. кашпи  2х150лв. 

11 204 Чадър на греда  с размер  3м. х3м.                            цена 780лв.  

-закрепване с анкери /неподвижно/ 

.подвижно със стойка 200лв.+ 2бр. кашпи  2х150лв. 

11 205 Чадър на греда  с размер 3,5м.х3,5м.                         цена 820лв. 

- закрепване с анкери /неподвижно/ 

-подвижно със стойка 200лв.+ 2бр. кашпи  2х150лв. 

тип –специално изпълнение: 

дърво с орнаменти и укрепителни елементи от месинг –плат - акрил 300гр./м2  +100лв./бр. 
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ЧАДЪР „НА ГРЕДА“с механизъм 

 

  

ШЕСТОЪГЪЛНИ 

12 104 Чадър на греда  с размер Ø 3м.                       цена 1000лв.  

-закрепване с анкери /неподвижно/ 

.подвижно със стойка 200лв.+ 2бр. кашпи  2х150лв. 

12 105 Чадър на греда  с размер Ø3,5м.                    цена 1080лв. 

- закрепване с анкери /неподвижно/ 

-подвижно със стойка 200лв.+ 2бр. кашпи  2х150лв. 

12 107 Чадър на греда  с размер Ø4м.                     цена 1120лв.  

-закрепване с анкери /неподвижно/ 

-подвижно със стойка 200лв.+ 2бр. кашпи  2х150лв. 
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КВАДРАТНИ 

 

12 204 Чадър на греда  с размер  3м. х3м.                         цена 1120лв.  

-закрепване с анкери /неподвижно/ 

.подвижно със стойка 200лв.+ 2бр. кашпи  2х150лв. 

11 205 Чадър на греда  с размер 3,5м.х3,5м.                    цена 1220лв. 

- закрепване с анкери /неподвижно/ 

-подвижно със стойка 200лв.+ 2бр. кашпи  2х150лв. 
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 двойни асиметрични квадратни без механизъм: 

13 203; 2бр 2,5х2,5м   покрива 12,5м
2-              

цена- 1200лв. 

13 204; 2бр 3х3м         покрива    18м
2-               

цена-  1360лв.  

13 205; 2бр 3.5х3.5м         покрива    24.5м
2-     

цена-  1440лв.  

 

 

двойни асиметрични квадратни с механизъм: 

14 204; 2бр 3х3м         покрива    18м
2-               

цена-  2000лв.  

14 205; 2бр 3.5х3.5м         покрива    24.5м
2-     

цена-  2400лв.  

 –специално изпълнение: 

дърво с орнаменти и укрепителни елементи от месинг –плат - акрил 300гр./м2  +200лв./бр. 
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чадъри двойни симетрични квадратни без механизъм : 

15 203; 2бр 2,5х2,5м          покрива 12,5м
2-         

цена- 1200лв. 

15 204; 2бр 3х3м                 покрива    18м
2-        

цена- 1360лв.  

15 205; 2бр 3.5х3.5м         покрива    24.5м
2-        

цена- 1560лв.  

чадъри двойни симетрични квадратни с  механизъм : 

16 203; 2бр 2,5х2,5м           покрива 12,5м
2-         

цена- 1800лв. 

16 204; 2бр 3х3м                  покрива    18м
2-        

цена- 2000лв.  

16 205; 2бр 3.5х3.5м         покрива    24.5м
2-        

цена- 2400лв. 

 –специално изпълнение: дърво с орнаменти и укрепителни елементи от месинг –плат - 

акрил 300гр./м2  +10% 
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 Чадъри с един централен и четири камбани без механизъм: 

17 203; 4бр 2,5х2,5м   покрива     25м
2-           

цена- 2400лв. 

17 204; 4бр 3х3м         покрива    36м
2-             

цена-  2720лв.  

17 205; 4бр 3,5х3,5м    покрива    49м
2-            

цена-  3000лв.  

17 206; 4бр 4х4м.    покрива    49м
2-                   

цена-  3700лв 

 –специално изпълнение: 

дърво с орнаменти и укрепителни елементи от месинг –плат - акрил 300гр./м2  +400лв./бр 

    

 Чадъри с един централен и   механизми за  четирите  камбани:  

Квадратни: 

18 203; 4бр 2,5х2,5м         покрива      25м
2-     

цена-  3600лв 

18 204; 4бр 3х3м         покрива             36м
2-     

цена-  3600лв. 

18 205; 4бр 3,5х3,5м   покрива              49м
2-     

цена- 4000лв.  

18 206; 4бр 4х4м   покрива                     64м
2-     

цена- 5300лв.  
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**Чадърът на двете снимки е един и същ с малък демонтаж и монтаж са получава различна 

визия на чадъра : 

1.класик /сн.1/ 

2.Прилеп или птица в полет /снимка 2 

 

Уникален дизайнерски модел изключело устойчив  на вятър /покривало от мрежа с богата 

цветова гама 

** 10 202 Размер 2.1х2.1м.-140лв./бр./дървена конструкция/ 

10 202 Размер 2.1х2.1м.-140лв./бр./алуминиева 

конструкция/ 
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стойка за чадър 24кг.  Цена 50лв: 

 

Стойка за чадър  50кг.цена -72лв. 

 

Стойка за чадър  с 4 плочи цена-50лв. 

 

 
 

Всички цени са без ДДC 

*чадъра се изпълнява само  по поръчка 

** с допълнителни снимки 


