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Пластикові меблі - відмінний варіант для 
дачі, саду та терас. Вони легкі, компактні, 
легко миються не бояться вологи. Їх лег-
ко переносити з місця на місце та зручно 
зберігати в зимовий період. В асортименті 
стільці, столи і шезлонги. Пластмасові ви-
роби повністю універсальні, вони впису-
ються в будь-який інтер'єр,  їх можна вико-
ристовувати, як в будинку так і на вулиці.





Фото продукції Артикул Назва Об΄єм Лінійні розміри 
(мм.) Колір

Кількість в упаковці (шт.)

пакет ящик палета
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100013 Стіл «Модерн» 
круглий D 900x720             30 шт.

100011 Стіл круглий D 900x720 35 шт.

100012 Стіл квадратний 800х800х720 35 шт.

100029 Стіл квадратний 
«Альф» new 720х720х725 12 шт.
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101055 Стілець «Рекс» 550х640х875             30 шт.

101053 Стілець «Луч» 560х575х775 35 шт.

101054 Стілець
 «Класик» 465х500х810 12 шт.
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101066 Стілець
 «Гектор» new 585х585х795             20 шт.

101067 Стілець
 «Емма» new 465х540х810 20 шт.
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100030 Столик для 
шезлонга 470х470х350             5 шт. 100 шт.

100031
Столик для 
шезлонга

білий
470х470х350 5 шт. 100 шт.

101079 Шезлонг «Бриз»
білий 1920х630х310 20 шт. 40 шт.

101070 Шезлонг «Бриз» 1920х630х310 20 шт. 40 шт.
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червоний
прозорий/червоний
синій
прозорий/синій
темно-фіолетовий
прозорий/темно-фіолетовий
темно-рожевий/темно-фіолетовий
темно-рожевий
прозорий/темно-рожевий
оливковий
прозорий/оливковий
білий/оливковий
червоний оксамит/оливковий
світло-оранжевий/оливковий
темно-жовтий/оливковий
темно-жовтий
прозорий/темно-жовтий
світло-оранжевий
прозорий/світло-оранжевий
білий/світло-оранжевий
темно-коричневий
какао
прозорий/какао
біла роза
біла роза/какао
какао/біла роза
абрикосовий
прозорий/бірюзовий
бірюзовий
прозорий/білий
прозорий/світло-рожевий
прозорий/бірюзовий/оливковий
бірюзовий/оливковий
прозорий/оливковий/темно-жовтий
бірюзовий/темно-жовтий

прозорий/бірюзовий/темно-жовтий
прозорий/рожевий/оливковий
рожевий/оливковий
прозорий/бірюзовий/рожевий
бірюзовий/рожевий
жовтий/білий
темно-рожевий/білий
оливковий/білий
темно-жовтий/білий
салатовий/білий
світло-рожевий/білий
білий
блакитний
зелений 
сірий 
фіолетовий перламутр
рожевий перламутр
кремовий
світло-рожевий
салатовий
рожевий
оливковий/сірий
червоний/сірий
бірюзовий/сірий
синій/сірий
біла роза/оливковий
біла роза/червоний оксамит
граніт/оливковий
граніт/сірий
граніт/червоний оксамит
какао/темно-коричневий
чорний
темно-сірий/червоний
сірий/рожевий
неві
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фіолетовий прозорий
прозорий/фіолетовий прозорий
білий/фіолетовий прозорий
салатовий прозорий
оранжевий прозорий
жовтий прозорий
прозорий
малиновий прозорий
зелений прозорий
білий флок
темно-сірий/зелений
темно-сірий/оранжевий
темно-сірий
граніт
темно-синій
шоколад
антрацит
темно-зелений
капучіно
вишневий
теракот
бронзовий
жовтий
світло-зелений
оранжевий
мокко глітер
темно-сірий глітер
рожевий прозорий
ультра зелений
бурштиновий
синій прозорий
коричневий прозорий
фіолетовий прозорий
бузковий
білий/темно-фіолетовий

чорний/темно-фіолетовий
білий/темно-рожевий
чорний/темно-рожевий
білий/червоний
чорний/червоний
білий/світло-оранжевий
чорний/світло-оранжевий
білий/темно-жовтий
чорний/темно-жовтий
білий/оливковий
чорний/оливковий
білий/бронзовий
чорний/бронзовий
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Упаковка

Види палет:

1200х800 мм. 1200х1000 мм. 1300х1100 мм.

* Кількість на палеті залежить від індивідуальних умов транспортування і вимог покупця.
   Розмір палети і кількість товарів може варіюватися.УП
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Головний офіс:
ТОВ «Алеана», Україна, 08700, 
Київська обл., м.Обухів, 
вул. Каштанова, 25
e-mail: office@aleana.ua
тел./факс: +38(050)425-06-16 
www.aleana.ua

Представництво в Болгарії:
ТОВ «Алеана Пласт Болгарія»
Болгарія, 9000, Варна,
бул. Третього березня, 22-Е
КООП Тьрговія
e-mail:info@aleanaplast.bg
www.aleanaplast.bg


