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Купить стеллажи можно у нас в show room. Приходите!

Одинарные стеллажи

Одинарный стеллаж-торцевой

Одинарные стеллажи
Комплект S1

Комплект EC1

225/100/50/40*5

135/90/40/30*3

Одинарный металлический стеллаж

Одинарный стеллаж-торцевой 
металлический стеллаж

Полки легко регулируются вверх и вниз. Покраска глянцевая блестящая.

Полки легко регулируются вверх и вниз. Покраска глянцевая блестящая.

для продуктовых магазинов:

для аптек:

Высота
225 см

Высота
135 см

5 полок
глубиной 40 см

3 полок
глубиной 30 см

1 нижняя полка 
глубиной 50 см.

1 нижняя полка 
глубиной 40 см.

+

+

Ширина
100см

Ширина
90см

Глубина
50 см

Глубина
40 см

Нагрузка на полку
250 кг

Нагрузка на полку
250 кг

Комплект S2 205/100/40/30*5

Одинарный металлический стеллаж
Полки легко регулируются вверх и вниз. Покраска глянцевая блестящая.

для аптек, магазинов товаров для дома:

Высота
205 см

5 полки
глубиной
30 см

1 нижняя
полка
глубиной
40 см

+

Ширина
100см

Глубина
40 см

Нагрузка на полку
250 кг

Рекомендуется:Рекомендуется:

Рекомендуется:
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для аптек:

Двойные стеллажи
Комплект D1 165/100/50/40*4

Двойной металлический стеллаж
Стеллаж двойной металлический, полки с двух сторон. Полки
легко регулируются вверх и вниз. Покраска глянцевая блестящая.

для продуктовых магазинов:

Высота
165 см

4 полок
глубиной 40 см

1 нижняя полка 
глубиной 50 см.

+

Ширина
100 см

Глубина
50 см

Нагрузка на полку
250 кг

Двойные стеллажи
Комплект D2 135/100/40/50/50*1/40*1/30*1

Двойной металлический стеллаж

для мелкой бытовой техники:Рекомендуется:Рекомендуется:

Рекомендуется:

Стеллаж двойной металлический, полки с двух сторон. Полки легко 
регулируются вверх и вниз. Покраска глянцевая блестящая.

Высота
135 см

Ширина
100 см

Глубина
40 см

Нагрузка на полку
250 кг

Двойные стеллажи
Комплект D3 135/100/40/ 30*3

Двойной металлический стеллаж
Стеллаж двойной металлический, полки с двух сторон. Полки легко 
регулируются вверх и вниз. Покраска глянцевая блестящая.

Высота
135 см

3 полок
глубиной 
30 см

1 нижняя 
полка 
глубиной 40 см.

+

Ширина
100 см

Глубина
40 см

Нагрузка на полку
250 кг

1 полок
глубиной 
50 см

1 полок
глубиной 
40 см

1 верхняя 
полка 
глубиной 
30 см.

1 нижняя 
полка 
глубиной 
50 см.

+ ++
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Двойной стеллаж с никелированными держателями для утюгов.  
2 уровня по 5 штук утюгов, всего 20 шт.

Одинарный стеллаж с никелированными держателями для 
кондиционеров, 4 уровня по 1 штуке кондиционеров, всего 4 шт.

Двойной стеллаж вмещает 4 штуки.

Двойной стеллаж
для стиральных, посудомоечных 
машин, газовых плит

для утюгов

для кодиционеров
Одинарный стеллаж

Высота
95 см

Высота
225 см

Высота
135 см

Ширина
125 см

Ширина
125 см

Ширина
125 см

Глубина
60 см

Глубина
50 см

Глубина
50 см

Двойной стеллаж

Полки и держатели легко регулируются вверх и вниз. 
Покраска глянцевая блестящая.

Держатели легко регулируются вверх и вниз. Покраска глянцевая 
блестящая.

Покраска глянцевая блестящая.

095/125/60
135/125/50/40*1

225/125/50

Комплект D6
Комплект D5

Комплект S3
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Одинарный стеллаж с держателями розеток для телевизоров, 
3 уровня по 1 штуке телевизоров, всего 3 шт.

Одинарный стеллаж с специальными полками для пылесосов и 
держателями шлангов пылесосов. Вмещает 6 штук пылесосов.

Двойной стеллаж с специальными полками для пылесосов и 
держателями шлангов пылесосов. Вмещает 6 штук пылесосов.

для пылесосов для пылесосов

для телевизоров

Двойной стеллаж

Одинарный стеллаж

Высота
245 см

Высота
225 см

Высота
135 см

Ширина
125 см

Ширина
125 см

Ширина
125 см

Глубина
60 см

Глубина
50 см

Глубина
50 см

Одинарный стеллаж

Полки и держатели легко регулируются вверх и вниз. 
Покраска глянцевая блестящая.

Полки легко регулируются вверх и вниз. Покраска глянцевая блестящая. Полки легко регулируются вверх и вниз. Покраска глянцевая блестящая.

225/125/50 135/125/50

245/125/60/50*2Комплект S5

Комплект S4 Комплект D7

На стеллажи для пылесосов
-15% СКИДКА
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Могут использоваться 
в любых помещениях:

Офисах

Складах

Библиотеках

Банках

Школах

Универститетах

Архивах

Больницах

Торговых залах

Автомастерских и гаражах

Холодильных камерах

Архивный-складской
стеллаж

Самое универсальное 

и дешевое решение для хранения!
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 6 полок

 7 полок

Ширина
93 см

Глубина
59 см

300/93/75*7

250/93/59*6

Ширина
93 см

Глубина
75 см

Ширина
93 см

Глубина
43 см

Высота
250 см

Высота
300 см

Ширина
93 см

Глубина
31 см

Высота
200 см

Высота
250 см

Легкие в монтаже и обслуживании! 
Предназначены для хранения папок с документами и других негабаритных грузов. 
Нагрузка на полку до 130 кг. Толщина металла 1,2 мм. Цвет серый. В наличии стеллажи 
с разными размерами.

7 полок 

6 полок 

Стеллаж комплект 1

Стеллаж комплект 3

Стеллаж комплект 2

200/93/31*6

250/93/43*7

Нагрузка
на полку
130 кг

Повышенной прочности

Нагрузка
на полку
130 кг

Повышенной прочности

Нагрузка
на полку
130 кг

Повышенной прочности

Нагрузка
на полку
130 кг

Повышенной прочности

Стеллаж комплект 4
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Дешевле самодельного
стеллажа из ДСП на 100 лари!

Почему металлический стеллаж лучше деревянного?
Срок эксплуатации дольше в 5 раз! Менее 
царапаются, прочнее, влагоустойчивые.

Выдерживает нагрузку больше в 3 раза! Полки не 
прогибаются.

Можно регулировать межполочное пространство 
– передвигать полки вниз или вверх. Это позволяет 
хранить грузы разных габаритов.

Можно добавлять дополнительные или снимать 
ненужные полки. Это позволяет максимально 
эффективно задействовать полочное пространство.

Пластиковая заглушка

Болт 
с гайкой

Полка

Последний профиль

Профиль

Универсальность — легко собирается, разбирается и 
транспортируется.

Вы переезжаете — можно легко разобрать и собрать 
уже в новом помещении, учитывая архитектурные 
особенности нового помещения.

Можно заработать — продать как б/у , если в них нет 
уже необходимости.

И главное, низкая цена! За разумные деньги Вы 
получаете универсальное решение для хранения.

Схема сборки 2 секций стеллажа
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Одинарный стеллаж с зеркальной задней панелью и со стеклянными 
полками.

Складской стеллаж
Складской стеллаж металлический
Складские стеллаж повышенной грузоподъемностью. 
Применяются в складских и логистических комплексах. 
Осуществляем проектирование складских комплексов.

Доступны такие параметры:

Используется разные виды полок и их крепления.

Экономстеллаж настенный

Полки легко регулируются вверх и вниз. Покраска матовая.

Высота
240 см

Высота
225 см

Высота
от 2 до 12 м

Ширина
90 см

Ширина
90 см

Ширина
от 0,95 до 3,9 м.

Глубина
30 см

Глубина
40 см

Глубина
от 0,7 до 1,5 м

Одинарный стеллаж с зеркалом

Полки легко регулируются вверх и вниз. 

Комплектация стеллажа, которая рекомендуется для аптек, для 
косметики:

225/90/40/30*5 240/90/30/30*5

5 стеклянных 
полок
глубиной
30 см

1 нижняя
полка
глубиной
40 см

+
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Ящик
Пластиковый ящик для овощей/фруктов

Пластиковый ящик для овощей/фруктов.
Обьем 36 литров\ вместительность около 30 кг.

Высота
15 см

Ширина
40 см

Глубина
60 см

Овощной стеллаж. Тип - 07 Овощной стеллаж. Тип - 03А
Овощной стеллаж c сетчатыми полками,
передвижной

Овощной металлический стеллаж с зеркалом

Очень удобный и компактный передвижной овощной стеллаж,
имеет колеса с фиксаторами. Используется для торговли внутри 
магазина, а также для уличной торговли.
Максимальное количество ящиков 6.
Ящики в комплектацию не включены.

Наклон полок
регулируется
вверх/вниз
(3 уровня)

Имеет зеркало, которое улучшает визуальную привлекательность
овощей и фруктов. А также верхний навигационный топпер.

Высота
176 см

Высота
225 см

Ширина
80 см

Ширина
90 см

Глубина
100 см

Глубина
60 см

Верхняя 
пока 40 

Полка 50 Нижняя 
полка 60+ +

www.4sales.ge


г. Тбилиси, ул. Долидзе 5а  +995 (032) 223 33 17 www.4sales.ge     www.retailer.ge

Купить стеллажи можно у нас в show room. Приходите!

www.4sales.ge


г. Тбилиси, ул. Долидзе 5а  +995 (032) 223 33 17 www.4sales.ge     www.retailer.ge

Купить стеллажи можно у нас в show room. Приходите!

Круглый стенд

Хлебный стелаж

Полукруглый стенд

Металлический круглый стенд

Стеллаж хлебный деревянный

Металлический полукруглый стенд

Полки можно переставлять вверх и вниз. 
Верхний топпер имеет привлекательное
изображение, что побуждает совершить покупку.

Соединяется с двойными стеллажами сбоку.

Высота
135 см

Диаметр
40 см

Высота
225 см

Ширина
90 см

Глубина
50 см

3 полки
глубиной 50 см

1 нижняя полка
глубиной 50 см.+

Высота
135 см

Диаметр
90 см

135/40/30*3

225/90/50/50*3

135/40/30*3

3 полки
глубиной 30 см

1 полка
глубиной 40 см.+

3 полки
глубиной 30 см

1 нижняя полка
глубиной 40 см.+
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U касса правосторонняя 190 U касса левосторонняя 190
U - тип, с широким
товаронакопителем, без транспортера

U - тип, с широким
товаронакопителем, без транспортера

Размещение кассира справа. Рабочая поверхность из 
нержавеющей стали обеспечивает практичность в эксплуатации.

Цвет: серый (RAL 7016), боковая сторона зеленая (RAL 6018)

Цвет: серый (RAL 7016), боковая сторона красный (RAL 3000)

Цвет: белый (RAL 9003)

Цвет: серый (RAL 7016), боковая сторона зеленая (RAL 6018)

Размещение кассира слева. Рабочая поверхность из нержавеющей 
стали обеспечивает практичность в эксплуатации.

Высота
85 см

Высота
85 см

Высота
85 см

Ширина
190 см

Ширина
170 см

Ширина
190 см

Глубина
110 см

Глубина
110 см

Глубина
110 см

Высота
85 см

Ширина
170 см

Глубина
110 см

L касса 170
L - тип, с узким
товаронакопителем, без транспортера
Размещение кассира справа или слева. Рабочая поверхность из 
нержавеющей стали обеспечивает практичность в эксплуатации.

L касса 170
L - тип, с узким
товаронакопителем, без транспортера
Размещение кассира справа или слева. Рабочая поверхность из 
нержавеющей стали обеспечивает практичность в эксплуатации.
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L касса 150
L - тип, без товаронакопителя, без транспортера

Цвет: серый (RAL 7016), боковая сторона зеленая (RAL 6018)Цвет: серый (RAL 7016), боковая сторона красный (RAL 3000)

Цвет: серый (RAL 7016), боковая сторона оранжевый (RAL 2004)

Размещение кассира справа или слева. Рабочая поверхность из 
нержавеющей стали обеспечивает практичность в эксплуатации.

Высота
85 см

Ширина
150 см

Глубина
110 см

L касса 150
L - тип, без товаронакопителя, без транспортера

Размещение кассира справа или слева. Рабочая поверхность из 
нержавеющей стали обеспечивает практичность в эксплуатации.

Высота
85 см

Ширина
150 см

Глубина
110 см

L касса 150
L - тип, без товаронакопителя, без транспортера

Размещение кассира справа или слева. Рабочая поверхность из 
нержавеющей стали обеспечивает практичность в эксплуатации.

Высота
85 см

Ширина
150 см

Глубина
110 см

L касса 125
L - тип, без товаронакопителя, без транспортера

Цвет: серый (RAL 7016)

Размещение кассира справа или слева. Рабочая поверхность из 
нержавеющей стали обеспечивает практичность в эксплуатации.

Высота
85 см

Ширина
125 см

Глубина
110 см
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Гондола боковая

Стенд с сетчатыми полками

Гондола

Гондола боковая металлическая

Стенд с сетчатыми полками, на колесах

Гондола для импульсного товара

Рекомендуется устанавливать по бокам стеллажей. Позволяет 
максимально задействовать торговую площадь.  
Вместо полок также можно использовать крючки.

Комплектуется 4-мя сетчатыми полками, количество которых  
можно добавлять и уменьшать.

Гондола с сетчатыми полками для товара импульсного спроса. 
Устанавливается возле касс или других свободных мест 
в торговом зале. 3 сетчатые полки глубиной 25 см.

Высота
175 см

Ширина
100 см

Глубина
50 см

Высота
135 см

Высота
100 см

Ширина
40 см

Ширина
50 см

Глубина
15 см

Глубина
40 см

135/40/15/15*3

3 полки
глубиной 15 см

1 нижняя полка
глубиной 15 см.+
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Корзина 35

Корзина 80

Корзина 60

Корзина 55

Корзина с деревянным регулирующимся дном

Корзина с деревянным регулирующимся дном

Корзина с деревянным регулирующимся дном

Корзина с сетчатым дном

Проволочная корзина с регулирующимся деревянным дном. 
Никелированная проволока 5 мм.

Проволочная корзина с регулирующимся
деревянным дном. Никелированная проволока 5 мм.

Проволочная корзина с регулирующимся деревянным дном. 
Никелированная проволока 5 мм.

Проволочная корзина с регулирующимся
сетчатым дном. Никелированная проволока 5 мм.

Высота
85 см

Высота
85 см

Высота
85 см

Высота
85 см

Ширина
35 см

Ширина
80 см

Ширина
60 см

Ширина
55 см

Глубина
60 см

Глубина
60 см

Глубина
60 см

Глубина
55 см
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Купить стеллажи можно у нас в show room. Приходите!

Покупательская корзинка

Покупательская тележка

Покупательская корзинка
Покупательская корзинка проволочная Пластиковая покупательская корзина.

Покупательская тележка с детским сиденьем

Покупательская корзинка проволочная с двумя ручками.
Обьем 20 литров.

Пластиковая покупательская корзина с двумя ручками.
Обьем 20 литров. В наличии разные цвета.

Покупательская тележка с детским сиденьем, 75 литров. 
В наличии также 100, 130, 150, 180, 210 литров.

Высота
20 см

Высота
23 см

Высота
97 см

Ширина
43 см

Ширина
43 см

Ширина
82 см

Глубина
23 см

Глубина
30 см

Глубина
49 см
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U Крючок для эконом панели, 6 мм, 
оцинкованный

U Крючок для эконом панели с 
ценникодержателем, 6 мм, оцинкованныйКрючок для эконом панели, 6 мм, 

оцинкованный

Крючок для эконом панели с 
ценникодержателем, 6 мм, оцинкованный

Для перфорации

Для экономпанели

Крючок для перфорации, 6 мм, оцинкованный

Длина
10 см

Длина
20 см

Длина
30 см

Крючок с ценникодержателем для 
перфорации, 6 мм, оцинкованный
Длина
20 см

Длина
30 см

U Крючок для перфорации, 6 мм, 
оцинкованный
Длина
20 см

Длина
30 см

U Крючок с ценникодержателем для 
перфорации, 6 мм, оцинкованный

Длина
20 см

Длина
30 см

Длина
20 см

Длина
20 см

Длина
20 см

Длина
20 см

Длина
10 см

Длина
30 см

Длина
30 см

Длина
30 см

Длина
30 см

Крючки и акссессуары

Наклонный держатель с шарами, 
оцинкованный

Держатель для фена для держателя 
аксессуаров, оцинкованный

Держатель для утюга для держателя 
аксессуаров, оцинкованный

Наклонный трубный держатель с 
шарами, оцинкованный

Держатель для трубы пылесоса для 
держателя аксессуаров, оцинкованный

Держатель мяча для держателя 
аксессуаров, оцинкованный

Держатель аксессуаров, 
оцинкованный.  Длина 100 см.

Держатель блендера для держателя 
аксессуаров, оцинкованный

Для держателя аксессуаров

Крючек для держателя аксессуаров  с 
ценникодержателем, 6 мм, оцинкованный
Длина
20 см

Длина
30 см

U Крючек для держателя 
аксессуаров, 6 мм, оцинкованный
Длина
20 см

Длина
30 см

Крючек для держателя аксессуаров, 
6 мм, оцинкованный

Длина
20 см

Длина
10 см

Длина
30 см

U Крючек для держателя аксессуаров c 
ценникодержателем, 6 мм, оцинкованный
Длина
20 см

Длина
30 см
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Образец. План расстановки стеллажей.

Посмотреть и купить стеллажи можно у нас в show room.

Приходите!

Контакты и карта проезда:

г. Тбилиси, 
ул. Долидзе 5а, 2 этаж
эл. почта: rnsuprun@gmail.com 
Skype: romansuprun

Тел.:    +995 (32) 233-33-17
Моб.:  +995 (597) 82-21-21

www.retailer.ge
www.4sales.ge

www.facebook.com/agency4sales

Образец. 3D визуализация.

www.4sales.ge


სავაჭრო აღჭურვილობის

გაყიდვა და მონტაჟი

ყველაფერი წარმატებული ვაჭრობისთვის
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სტელაჟების შეძენა შესაძლებელია ჩვენს შოურუმში. მობრძანდით!

ცალმხრივი სტელაჟი ცალმხრივი სტელაჟი

კომლექტი S1

კომლექტი E1

225/100/50/40*5

135/90/40/30*3

ერთმხრივი რკინის სტელაჟი

ერთმხრივი რკინის კუნძულოვანი სტელაჟი

თაროები იოლად რეგულირდება მაღლა და დაბლა. გლუვი პრიალა შეღებვა. თაროები იოლად რეგულირდება მაღლა და დაბლა. გლუვი პრიალა შეღებვა.

Полки легко регулируются вверх и вниз. Покраска глянцевая блестящая.

პროდუქტის მაღაზიისთვის.

для аптек:

სიმაღლე

225 სმ

სიმაღლე

135 სმ

სიმაღლე

205 სმ

5 თარო
სიღრმით 40სმ

5 თარო
სიღრმით 30სმ

1 ქვედა თარო
სიღრმით 50სმ

1 ქვედა თარო
სიღრმით 40სმ

+

+

სიგანე

100 სმ

სიგანე

90 სმ

სიგანე

100 სმ

სიღრმე

50 სმ

სიღრმე

40 სმ

სიღრმე

40 სმ

თაროზე დატვირთვა

250 კგ

თაროზე დატვირთვა

250 კგ

თაროზე დატვირთვა

250 კგ

კომლექტი S2 205/100/40/30*5

ერთმხრივი რკინის სტელაჟი

აფთიაქებისთვის, საყოფაცხოვრებო მაღაზიებისთვის.

5 თარო
სიღრმით 30სმ

1 ქვედა თარო
სიღრმით 40სმ+

რეკომენდირებულია: რეკომენდირებულია:

Рекомендуется:

ცალმხრივი კუნძულოვანი სტელაჟი
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სტელაჟების შეძენა შესაძლებელია ჩვენს შოურუმში. მობრძანდით!

სიმაღლე

165 სმ

სიმაღლე

135 სმ

სიგანე

100 სმ

სიგანე

100 სმ

სიღრმე

50 სმ

სიღრმე

40 სმ

თაროზე დატვირთვა

250 კგ

თაროზე დატვირთვა

250 კგ

რეკომენდირებულია:

რეკომენდირებულია:

რეკომენდირებულია:

აფთიაქებისთვის.

ორმხრივი სტელაჟი

კომლექტი D1 165/100/50/40*4

ორმხრივი რკინის სტელაჟი
ორმხრივი რკინის სტელაჟი, თაროები ორივე მხარეს. თაროები მარტივად 
რეგულირდება ზევით და ქვევით. გლუვი პრიალა შეღებვა.

პროდუქტის მაღაზიისთვის.

4 თარო
სიღრმით 40სმ

1 ქვედა თარო
სიღრმით 50სმ

+

ორმხრივი სტელაჟი

კომლექტი D2 135/100/40/50/50*1/40*1/30*1

ორმხრივი რკინის სტელაჟი

წვრილი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის.

ორმხრივი რკინის სტელაჟი, თაროები ორივე მხარეს. თაროები მარტივად 
რეგულირდება ზევით და ქვევით. გლუვი პრიალა შეღებვა.

Высота
135 см

Ширина
100 см

Глубина
40 см

Нагрузка на полку
250 кг

ორმხრივი სტელაჟი

კომლექტი D3 135/100/40/ 30*3

ორმხრივი რკინის სტელაჟი
ორმხრივი რკინის სტელაჟი, თაროები ორივე მხარეს. თაროები მარტივად 
რეგულირდება ზევით და ქვევით. გლუვი პრიალა შეღებვა.

3 თარო
სიღრმით 30სმ

1 ქვედა თარო
სიღრმით 40სმ+

1 полок
глубиной 
50 см

1 полок
глубиной 
40 см

1 верхняя 
полка 
глубиной 
30 см.

1 нижняя 
полка 
глубиной 
50 см.

+ ++
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სტელაჟების შეძენა შესაძლებელია ჩვენს შოურუმში. მობრძანდით!
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სტელაჟების შეძენა შესაძლებელია ჩვენს შოურუმში. მობრძანდით!

ორმხრივი სტელაჟი მოთუთიებული დამჭერებით უთოსთვის. 
2 დონედ 5 ცალი უთოსთვის, სულ 20 ცალი.

ერთმხრივი სტელაჟი მოთუთიებული დამჭერებით კონდენციონერებისთვის. 
4 დონედ 1 ცალი კონდენციონერისთვის, სულ 4 ცალი.

ორმხრივი სტელაჟი იტევს 4 ცალს.

ორმხრივი სტელაჟი
სარეცხის, ჭურჭლის სარეცხი მანქანებისთვის, 
გაზის ღუმელებისთვის

უთოებისთვის

კონდენციონერებისთვის

ცალმხრივი სტელაჟი

ორმხრივი სტელაჟი

თაროები და დამჭერები იოლად რეგულირდება მაღლა და დაბლა. 
გლუვი პრიალა შეღებვა.

დამჭერები იოლად რეგულირდება მაღლა და დაბლა. 
გლუვი პრიალა შეღებვა.

გლუვი პრიალა შეღებვა.

095/125/60
135/125/50/40*1

225/125/50

კომლექტი D5

კომლექტი S3

კომლექტი D6

სიმაღლე

135 სმ

სიმაღლე

225 სმ

სიმაღლე

95 სმ
სიგანე

120 სმ

სიგანე

125 სმ

სიგანე

125 სმ
სიღრმე

50 სმ

სიღრმე

50 სმ

სიღრმე

60 სმ
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სტელაჟების შეძენა შესაძლებელია ჩვენს შოურუმში. მობრძანდით!

ერთმხრივი სტელაჟი ტელევიზორებისთვის როზეტიანი დამჭერით. 
3 დონედ 1 ცალი ტელევიზორისთვის, სულ თავსდება 3 ცალი.

ერთმხრივი სტელაჟი სპეციალური მტვერსასრუტის დამჭერი თაროთი 
და მილის სამაგრით. თავსდება 6 ცალი მტვერსასრუტი.

ორმხრივი სტელაჟი სპეციალური მტვერსასრუტის დამჭერი თაროთი 
და მილის სამაგრით. თავსდება 6 ცალი მტვერსასრუტი.

მტვერსასრუტებისთვის მტვერსასრუტებისთვის

ტელევიზორებისთვის

ცალმხრივი სტელაჟი

ცალმხრივი სტელაჟი

ცალმხრივი სტელაჟი

თაროები და დამჭერები იოლად რეგულირდება მაღლა და დაბლა. 
გლუვი პრიალა შეღებვა.

თაროები და დამჭერები იოლად რეგულირდება მაღლა და დაბლა. 
გლუვი პრიალა შეღებვა.

თაროები იოლად რეგულირდება მაღლა და დაბლა. 
გლუვი პრიალა შეღებვა.

225/125/50 135/125/50

245/125/60/50*2

კომლექტი D7

სიმაღლე

225 სმ

სიმაღლე

245 სმ

სიმაღლე

135 სმ

სიგანე

125 სმ

სიგანე

125 სმ

სიგანე

125 სმ

სიღრმე

50 სმ

სიღრმე

60 სმ

სიღრმე

50 სმ

კომლექტი S4

კომლექტი S5

-15% ფასდაკლება
მტვერსასტურის სტელაჟზე
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ცალმხრივი სტელაჟი

თაროები იოლად რეგულირდება მაღლა და დაბლა. 
გლუვი პრიალა შეღებვა.
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შესაძლებელია გამოყენება ყველაზე საუკეთესო 
და იაფი გადაწყვეტილება შესანახად!ნებისმიერ სფეროში:

საარქივო-სასაწყოვე

სტელაჟი

საწყობებში

სავაჭრო სივრცეში

სამაცივრე ოთახებში

ბანკებში

ოფისებში

არქივებში

სავადმყოფოებში

ბიბლიოთეკებში

სკოლებში

უნივერსიტეტებში

ავტო სახელოსნოებში და გარაჟებში
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სიმაღლე

200 სმ

სიმაღლე

250 სმ

სიგანე

93 სმ

სიგანე

93 სმ

სიღრმე

31 სმ

სიღრმე

43 სმ

სიმაღლე

300 სმ

სიგანე

93 სმ

სიღრმე

75 სმ

სიმაღლე

250 სმ

სიგანე

93 სმ

სიღრმე

59 სმ

6 თარო

6 თარო

დატვირთვა 
თაროზე 

300/93/75*7

250/93/59*6

ადვილია მონტაჯში და მოხმარებაში!
განკუთვნილია დოკუმენტების შესანახად და ასევე არაგაბრიტული ტვირთისთვის. 
დატვირთვა თაროზე 130 კგ–მდე. მეტალის სისქე 1,2 მმ. ფერი რუხი. ხელმისაწვდომია 

სხვა და სხვა ზომის სტელაჟები.

7 თარო

7 თარო

სტელაჟი კომპლექტი 1

სტელაჟი კომპლექტი 3

სტელაჟი კომპლექტი 2

სტელაჟი კომპლექტი 4

200/93/31*6

250/93/43*7

დატვირთვა 
თაროზე

130 კგკგ

გაძლიერებული სიმყარის

დატვირთვა 
თაროზე

130 კგკგ

გაძლიერებული სიმყარის

დატვირთვა 
თაროზე

130 კგკგ

გაძლიერებული სიმყარის

დატვირთვა 
თაროზე

130 კგკგ

გაძლიერებული სიმყარის
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ექსპლუატაციის ვადა 5 ჯერ უფრო გრძელვადიანია! 
ნაკლებად იკაწრება, უფრო გამძლეა, წყალგამძლეა.

უძლებს 3ჯერ მეტ დატვირთვას! თაროები არ იღუნება. 
 
შეიძლება დაარეგულიროთ თაროებსშორისი სივრცე – 
დაგაადგილოთ თაროები ზევით ან ქვევით. 
ეს შესაძლებლობას იძლევა შეინახოთ სხვა და სხვა 
გაბარიტების ტვირთი.

შესაძლებელია დამატება და მოხსნა არასაჭირო თაროების. 
ეს შესაძლებლობას იძლევა თაროებსშორისი სივრცის 
ეფექტურად გამოყენებას.

პლასტიკური დამხშობი

ქანჩი
ჭანჭიკით

თარო

ბოლო პროფილი

პროფილი

უნივერსალურობა– ადვილად იწყობა, იშლება და 
ტრანსორტირდება.

თქვენ გადადიხართ – შეგიძლიათ ადვილად დაშალოთ 
ან ააწყოთ უკვე ახალ სივრცეში, არქიტექტურული 
განსაკუთრებულობის გათვალისწინებით.

შეგიძლიათ გაყიდოთ, როგორც მეორადი მოხმარების, თუ 
აღარ მოითხოვს საჭიროებას.

და, რაც მთავარია, დაბალი ფასი! გონივრულ ფასად თქვენ 
იღებთ შენახვის უნივერსალურ გადაწყვეტილებას. 

2 სექციიანი სტელაჟის აწყობის სქემა

100 ლარით უფრო იაფია
თვითნაკეთ სტელაჟზე ДСП-სგან!

რატომ არის მეტალის სტელაჟი ხის სტელაჯზე უკეთესი?
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ერთიანი სტელაჯი სარკის უკანა პანელით და სარკის თაროებით.

სასაწყობე სტელაჟი
რკინის სასაწყობე სტელაჟი
სასაწყობე სტელაჟი გაძლიერებული ტვირთამწეობით.
გამოიყენება სასაწყობე და ლოგისტიკურ კომპლექსებში.
ვანხორციელებთ სასაწყობე კომპლექსების პროექტირებას.

ხელმისაწვდომია შემდეგი პარამეტრები:

კედლის ეკონომსტელაჟი

თაროები იოლად რეგულირდება მაღლა და დაბლა.

სიმაღლე

225 სმ

სიმაღლე

240 სმ

სიმაღლე

2მ_დან 12მ_მდე

სიგანე

90 სმ

სიგანე

90 სმ

სიგანე

0,95მ_დან 3,9მ_მდე

სიღრმე

40 სმ

სიღრმე

30 სმ

სიღრმე

0,7მ_დან 1,5მ_მდე

ცალმხრივი სტელაჟი სარკით 

თაროები იოლად რეგულირდება მაღლა და დაბლა. 

სტელაჟის კომპლექტაცია, რომელიც რეკომენდირებული 
აფთიაქებისთვის, კოსმეტიკისთვის.

225/90/40/30*5 240/90/30/30*5

5 შუშის 
თარო  
სიღრმით 30 სმ

1 დაბლა
თარო
სიღრმით 40 სმ

+
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Наклон полок
регулируется
вверх/вниз
(3 уровня)

ყუთი

პლასტიკური ყუთი ბოსტნეულისთვის/ხილისთვის.
მოცულობა – 36 ლიტრი, ტევადობა 30 კგ–მდე.

ბოსტნეულის სტელაჟი. ტიპი-07 ბოსტნეულის სტელაჟი. ტიპი-03A

ბოსტნეულის სტელაჟი ბადიანი თაროებით, 
გადაადგილებადი.

ბოსტნეულის რკინის სტელაჟი სარკით.

ძალიან მოხერხებული და კომპაქტური გადაადგილებადი ბოსტნეულის 
სტელაჟი, აქვს გორგოლაჭები ფიქსატორებით. გამოიყენება, როგორც 
შიგნით მაღაზიაში, ასევე გარეთ დასადგმელად.
ყუთების მაქსიმალური რაოდენობა 6.
ყუთები კომპლექტაციაში გათვალისწინებული არ არის.

აქვს სარკე, რომელიც აუმჯობესებს ხილის და ბოსტნეულის 
ვიზუალიზაციას. ასევე აქვს ზედა ნავიგაციური ტოპერი.

Верхняя 
пока 40 

Полка 50 Нижняя 
полка 60+ +

სიმაღლე

176 სმ

სიმაღლე

15 სმ

სიმაღლე

225 სმ

სიგანე

125 სმ

სიგანე

40 სმ

სიგანე

90 სმ

სიღრმე

60 სმ

სიღრმე

60 სმ

სიღრმე

60 სმ

პლასტიკური ყუთი ბოსტნეულისთვის/ხილისთვი.
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მრგვალი სტენდი

პურის სტელაჟი

ნახევრადმრგვალი სტენდი

რკინის მრგვალი სტენდი

პურის ხის სტელაჟი 

რკინის ნახევრადმრგვალი სტენდი

თაროები შეიძლება გადააგგილდეს ზევით–ქვევით.
ზედა ტოპერს აქვს მიმზიდველი გამოსახულება, 
რაც მყიდველს უბიძგებს ყიდვისაკენ.

უერთდება ორმაგ სტელაჯებს გვერდიდან.

3 თარო 
სიღრმით 50 სმ 

1 ქვედა თარო 
სიღმით 50 სმ

+

სიმაღლე

135 სმ

სიმაღლე

135 სმ

დიამეტრი

90 სმ

დიამეტრი

40 სმ

135/40/30*3

225/90/50/50*3

135/40/30*3

+

3 თარო 
სიღრმით 30 სმ 

3 თარო 
სიღრმით 30 სმ 

1 ქვედა თარო 
სიღმით 40 სმ

1 ქვედა თარო 
სიღმით 40 სმ

+

სიმაღლე

225 სმ

სიგანე

90 სმ

სიღრმე

50 სმ
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U ფორმის სალარო მარჯვენა 190 U ფორმის სალარო მარცხენა 190

U ტიპის, პროდუქციის მიმღებით, 
სატრანსპორტო ლენტის გარეშე.

U ტიპის, პროდუქციის მიმღებით, 
სატრანსპორტო ლენტის გარეშე.

მოლარის განთავსება მარჯვნიდან. ზედაპირი არის უჯანგავი 
ფოლადისგან, რაც უფრო პრაქტიკულია ექსლუატაციაში.

ფერი: რუხი (RAL 7016), გვერდითი მხარე მწვანე (RAL 6018)

ფერი: რუხი (RAL 7016), გვერდითი მხარე წითელი (RAL 3000).

ფერი: თეთრი (RAL 9003)

მოლარის განთავსება მარცხნიდან. ზედაპირი არის უჯანგავი 
ფოლადისგან, რაც უფრო პრაქტიკულია ექსლუატაციაში.

სიმაღლე

85 სმ

სიგანე

170 სმ

სიღრმე

110 სმ

L ფორმის  სალარო 170

L– ტიპი, ვიწრო პროდუქციის მიმღებით, 
სატრანსპორტო ლენტის გარეშე.
მოლარის განთავსება მარჯვნიდან და მარცხნიდან. ზედაპირი არის 
უჯანგავი ფოლადისგან, რაც უფრო პრაქტიკულია ექსპლუატაციაში.

ფერი: რუხი (RAL 7016), გვერდითი მხარე მწვანე (RAL 6018).

სიმაღლე

85 სმ

სიგანე

170 სმ

L ფორმის  სალარო 170

L– ტიპი, ვიწრო პროდუქციის მიმღებით, 
სატრანსპორტო ლენტის გარეშე.
მოლარის განთავსება მარჯვნიდან და მარცხნიდან. ზედაპირი არის 
უჯანგავი ფოლადისგან, რაც უფრო პრაქტიკულია ექსპლუატაციაში.

სიმაღლე

85 სმ

სიმაღლე

85 სმ

სიგანე

190 სმ

სიგანე

190 სმ

სიღრმე

110 სმ

სიღრმე

110 სმ
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ფერი: რუხი (RAL 7016), გვერდითი მხარე მწვანე (RAL 6018).

მოლარის განთავსება მარჯვნიდან და მარცხნიდან. ზედაპირი არის 
უჯანგავი ფოლადის, რაც უფრო პრაქტულია ექსპლუატაციაში.

L ფორმის  სალარო 150
L– ტიპი, პროდუქციის მიმღების გარეშე, 
სატრანსპორტო ლენტის გარეშე.

სიმაღლე

85 სმ

სიგანე

150 სმ

სიღრმე

110 სმ

L ფორმის  სალარო 150
L– ტიპი, პროდუქციის მიმღების გარეშე, 
სატრანსპორტო ლენტის გარეშე.

ფერი: რუხი (RAL 7016), გვერდითი მხარე წითელი (RAL 3000).

მოლარის განთავსება მარჯვნიდან და მარცხნიდან. ზედაპირი არის 
უჯანგავი ფოლადის, რაც უფრო პრაქტულია ექსპლუატაციაში.

სიმაღლე

85 სმ

სიგანე

150 სმ

სიღრმე

110 სმ

L ფორმის  სალარო 150
L– ტიპი, პროდუქციის მიმღების გარეშე, 
სატრანსპორტო ლენტის გარეშე.

ფერი: რუხი (RAL 7016), გვერდითი მხარე ნარინჯისფერი (RAL 2004).

მოლარის განთავსება მარჯვნიდან და მარცხნიდან. ზედაპირი არის 
უჯანგავი ფოლადის, რაც უფრო პრაქტულია ექსპლუატაციაში.

სიმაღლე

85 სმ

სიგანე

150 სმ

სიღრმე

110 სმ

სიმაღლე

85 სმ

სიგანე

125 სმ

სიღრმე

110 სმ

L ფორმის  სალარო 125
L– ტიპი, პროდუქციის მიმღების გარეშე, 
სატრანსპორტო ლენტის გარეშე.

ფერი: რუხი (RAL 7016).

მოლარის განთავსება მარჯვნიდან და მარცხნიდან. ზედაპირი არის 
უჯანგავი ფოლადის, რაც უფრო პრაქტულია ექსპლუატაციაში.
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სტელაჟების შეძენა შესაძლებელია ჩვენს შოურუმში. მობრძანდით!

გვერდითი გონდოლა

სტენდი ბადისებური თაროებით

გონდოლა

მეტალის გვერდითი გონდოლა

სტენდი ბადიანი თაროებით ბორბლებზე.

გონდოლა იმპულსური პროდუქციისთვის

რეკომენდირებულია დააყენოთ სტელაჟების გვერდზე. საშუალებას 
იძლევა მაქსიმალურად გამოიყენოთ სავაჭრო სივრცე.
თაროების მაგივრად შეიძლება კაუჭების გამოყენება.

კომპლექტაცია შედგება 4 ბადიანი თაროსგან, შესაძლებელია 
თაროების დამატება ან გამოკლება.

გონდოლა ბადიანი თაროებით იმპულსური პროდუქციისთვის.
შეიძლება დააყენოთ სალაროსთან ან სავაჭრო დარბაზში ნებისმიერ 
თავისუფალ ადგილას. 3 ბადიანი ტარო სიგანით 25 სმ.

სიმაღლე

175 სმ

სიგანე

100 სმ

სიღრმე

50 სმ

სიმაღლე

100 სმ

სიგანე

50 სმ

სიღრმე

40 სმ

135/40/15/15*3

3 თარო 
სიღრმით 15 სმ

1 დაბლა თარო 
სიღრმით 15 სმ+

სიმაღლე

135 სმ

სიგანე

40 სმ

სიღრმე

15 სმ
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სტელაჟების შეძენა შესაძლებელია ჩვენს შოურუმში. მობრძანდით!

კალათი 60

კალათი 55

კალათი ხის რეგულირებადი ძირით.

კალათი რეგულირებადი ძირით.

ბადისებური კალათი ხის რეგულირებადი ძირით.
მოთუთიებული მავთული 5მმ.

კალათი ბადიანი რეგულირებადი ძირით.
ნიკელირებული მავთული 5 მმ.

სიღრმე

60 სმ

კალათი 35

კალათი ხის რეგულირებადი ძირით.
ბადისებური კალათი ხის რეგულირებადი ძირით.
მოთუთიებული მავთული 5მმ.

სიმაღლე

85 სმ

სიგანე

35 სმ

კალათი 80

კალათი ხის რეგულირებადი ძირით.
ბადისებური კალათი ხის რეგულირებადი ძირით.
მოთუთიებული მავთული 5მმ.

Глубина
60 см

სიმაღლე

85 სმ

სიგანე

80 სმ

Глубина
55 см

სიმაღლე

85 სმ

სიგანე

55 სმ

სიმაღლე

85 სმ

სიგანე

60 სმ

სიღრმე

60 სმ
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სტელაჟების შეძენა შესაძლებელია ჩვენს შოურუმში. მობრძანდით!

www.4sales.ge


ქ. თბილისი, დოლიძის ქ. 5ა  +995 (032) 223 33 17 www.4sales.ge     www.retailer.ge

სტელაჟების შეძენა შესაძლებელია ჩვენს შოურუმში. მობრძანდით!

სამომხმარებლო კალათი

სამომხმარებლო კალათი

სამომხმარებლო კალათი

მავთულის სამომხმარებლო კალათი. სამომხმარებლო პლასტიკური კალათი.

სამომხმარებლო კალათი ბავშვის სკამით.

მავთულის სამომხმარებლო კალათი ორი სახელურით. 
მოცულობა 20 ლიტრი.

სამომხმარებლო პლასტიკური კალათი ორი სახელურით.
მოცულობა 20 ლიტრი. ხელმისაწვდომია სხვა და სხვა ფერებში.

სამომხმარებლო კალათი ბავშვის სკამით, 75 ლიტრი.
ხელმისაწვდომია ასევე 100, 130, 150, 180, 210 ლიტრი.

სიმაღლე

97 სმ

სიმაღლე

20 სმ

სიმაღლე

23 სმ

სიგანე

82 სმ

სიგანე

43 სმ

სიგანე

43 სმ

სიღრმე

49 სმ

სიღრმე

23 სმ

სიღრმე

30 სმ
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სტელაჟების შეძენა შესაძლებელია ჩვენს შოურუმში. მობრძანდით!

პერფორაციისთვის
კაუჭები და აქსესუარები

ეკონომპანელისთვის

კაუჭი პერფორაციისთვის 6 მმ, მოთუთიებული

სიგრძე

10 სმ

სიგანე

20 სმ

სიღრმე

30 სმ

კაუჭი ეკონომპანელისთვის 6 მმ, 
მოთუთიებული

სიგრძე

10 სმ

სიგანე

20 სმ

სიღრმე

30 სმ

კაუჭი აქსესუარების დამჭერისთვის 6 მმ, 
მოთუთიებული

სიგრძე

10 სმ

სიგანე

20 სმ

სიღრმე

30 სმ

აქსესუარების დამჭერი, მოთუთიებული. 
სიგრძე 100 სმ. 

დახრილი დამჭერი ბურთულებიანი, 
მოთუთიებული.

დახრილი მილის დაჭერი 
ბურთულებიანი, მოთუთიებული.

ბურთის დამჭერი აქსესუარების 
დამჭერისთვის, მოთუთიებული. 

ბლენდერის დამჭერი აქსესუარების 
დამჭერისთვის, მოთუთიებული.

ფენის დამწერი აქსესუარების 
დამჭერისთვის, მოთუთიებული.

უთოს დამჭერი აქსესუარების 
დამჭერისთვის, მოთუთიებული. 

მტვერსასრუტის მილის დამჭერი 
აქსესუარების დამჭერისთვის, მოთუთიებული.

სიგანე

20 სმ

სიღრმე

30 სმ

U ტიპის კაუჭი პერფორაციისთვის 
6მმ, მოთუთიებული

სიგანე

20 სმ

სიღრმე

30 სმ

U ტიპის კაუჭი ეკონომ 
პანელისთვის 6 მმ, მოთუთიებული

სიგანე

20 სმ

სიღრმე

30 სმ

U ტიპის კაუჭი აქსესუარების 
დამჭერისთვის 6 მმ, მოთუთიებული

სიგანე

20 სმ

სიღრმე

30 სმ

კაუჭი აქსესუარების დამჭერისთვის 
ფასმაჩვენებლით 6 მმ, მოთუთიებული

სიგანე

20 სმ

სიღრმე

30 სმ

U ტიპის კაუჭი აქსესუარების დამჭერისთვის 
ფასმაჩვენებლით 6 მმ, მოთუთიებული

სიგანე

20 სმ

სიღრმე

30 სმ

კაუჭი პერფორაციისთვის 
ფასმაჩვენებლით 6 მმ, მოთუთიებული

სიგანე

20 სმ

სიღრმე

30 სმ

კაუჭი ეკონომ პანელისთვის 
ფასმაჩვენებლით 6 მმ, მოთუთიებული

სიგანე

20 სმ

სიღრმე

30 სმ

U ტიპის კაუჭი ეკონომ პანელისთვის 
ფასმაჩვენებლით 6 მმ, მოთუთიებული

სიგანე

20 სმ

სიღრმე

30 სმ

U ტიპის კაუჭი პერფორაციისთვის 
6მმ, მოთუთიებული

აქსესუარების დამჭერისთვის
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მაგალითი. სტელაჟების განლაგების გეგმა.

მობრძანდით!

კონტაქტი და მისადგომი რუქა:

ქ. თბილისი
დოლიძის ქ. 5ა, 2 სართული
ელ-ფოსტა: rnsuprun@gmail.com
Skype: romansuprun

ტელ.: +995 (32) 233-33-17
მობ.:   +995 (597) 82-21-21

www.retailer.ge
www.4sales.ge

www.facebook.com/agency4sales

მაგალითი. 3D ვიზუალიზაცია.

სტელაჟების ნახვა და ყიდვა შეგიძლიათ ჩვენთან შოურუმში.
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