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Купуючи дитячі товари, батьки в першу 
чергу думають про комфорт та безпеку ди-
тини. При виробництві приділяється особ-
лива увага акуратності виконання виробів, 
немає гострих країв, нерівностей, за які 
дитина може подряпатися або травмува-
тися. Стільчики, ванночки, комоди, столи-
ки і горщики добре витримують інтенсив-
ну експлуатацію. Вони стійкі до зносу, не 
ламаються. Також дана продукція підійде 
для садів, шкіл та ігрових кімнат.
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122086 Накладка на 
унітаз дитяча 380х315х150 

                          
10 шт. 450 шт.

122074 Ванночка 
дитяча 35 L 1000х500х260 

                          
5 шт. 200 шт.

123074
Ванночка 

дитяча 
з термометром

35 L 1000х500х260 5 шт. 200 шт.

122084 Горщик дитячий 
«Бамбіно» 355х245х220 10 шт. 300 шт.

122085 Горщик дитячий 
«Малятко» 290х225х165 10 шт. 520 шт.
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100027
Стіл дитячий 

«Абетка 
українська»

510х510х470 
                          

26 шт.

100028
Стіл дитячий 

«Абетка 
англійська»

510х510х470 26 шт.

100025 Стіл дитячий 510х510х470 26 шт.

100026 Стіл квадратний 
«Альф» малий 720х720х500 12 шт.

124070 Горщик-стільчик 332х352х350 6 шт. 96 шт.

101062 Стілець дитячий 405х420х530 10 шт. 240 шт.

122094 Санки «Космо» 590х570х120 
                          

5 шт. 200 шт.

122093 Санки  
«Льодянки» 580х390х20 5 шт. 750 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


