
188

umbrellas / чадъри

UMB-008
Сгъваем ветроустойчив чадър, 8 панелен, 

автоматичен (отваряне/затваряне), пластмасова дръжка

Материал: понджи Размер: Ø980х570 mm Печатаемо поле: 200х80 mm 

Печат: директен ситопечат

UMB-009
Ръчен чадър, 8 панелен, двуслоен с антивятърна система, 

пластмасова извита С-образна дръжка,

удобен при качване и слизане от автомобил 

Материал: понджи Размер: Ø1070x800 mm 

Печатаемо поле: 220х100 mm Печат: директен ситопечат                   



189

umbrellas / чадъри

UMB-010
Aвтоматичен чадър, 8 панелен, конструкция от фибростъкло, 

извита пластмасова дръжка 

Материал: POE Размер: Ø1000x840 mm 

Печатаемо поле: 200х100 mm Печат: директен ситопечат     

RNC-01
Дъждобран тип пончо с ключодържател, универсален размер  

Материал: пластмаса  

Размер: Ø64 mm  

Печатаемо поле: 25х25 mm  

Печат: тампонен



190

umbrellas / чадъри

Автоматичен чадър, 8 панелен, метална конструкция, дръжка EVA  

Материал: понджи Размер: Ø1000х810 mm Печатаемо поле: 210х100 mm 

Печат: директен ситопечат

UMB-006

Автоматичен чадър, 8 панелен, метална конструкция, дръжка EVA  

Материал: полиестер 190Т Размер: Ø1200х930 mm Печатаемо поле: 210х100 mm 

Печат: директен ситопечат

UMB-005



191

umbrellas / чадъри

UMB-007
Aвтоматичен чадър, 8 панелен, конструкция от фибростъкло, 

извита г умирана дръжка 

Материал: понджи Размер: Ø1130x880 mm Печатаемо поле: 210х100 mm 

Печат: директен ситопечат     



192

umbrellas / чадъри

Автоматичен чадър, 8 панелен, метална конструкция, 

алуминиева извита дръжка  

Материал: понджи Размер: Ø1040х880 mm Печатаемо поле: 200х100 mm 

Печат: директен ситопечат

UMB-003

Сгъваем чадър, ръчен (отваряне/затваряне), 8 панелен, 

метална конструкция, пластмасова дръжка  

Материал: понджи Размер: Ø980х560 mm 

Печатаемо поле: 200х80 mm Печат: директен ситопечат

UMB-004



193

umbrellas / чадъри

Aвтоматичен чадър, 8 панелен, извита дървена дръжка  

Материал: полиестер Размер: Ø1040х880 mm 

Печатаемо поле: 200х100 mm Печат: директен ситопечат

UMB-001



194

umbrellas / чадъри

Aвтоматичен чадър, 8 панелен, метална конструкция, 

пластмасова извита дръжка  

Материал: понджи Размер: Ø1040х830 mm 

Печатаемо поле: 200х100 mm Печат: директен ситопечат

UMB-002



195

umbrellas / чадъри

Aвтоматичен чадър, 8 панелен, метална конструкция, 

пластмасова извита дръжка  

Материал: понджи Размер: Ø1040х830 mm 

Печатаемо поле: 200х100 mm Печат: директен ситопечат

Сгъваем чадър, автоматичен (отваряне/затваряне), 8 панелен, 

конструкция от фибростъкло, г умирана дръжка  

Материал: понджи Размер: Ø980х570 mm 

Печатаемо поле: 200х80 mm Печат: директен ситопечат

UMB-016

Сгъваем чадър, автоматичен (отваряне/затваряне), 8 панелен, 

ветроустойчив, конструкция от фибростъкло, пластмасова извита дръжка  

Материал: понджи Размер: Ø980х600 mm 

Печатаемо поле: 200х80 mm Печат: директен ситопечат

UMB-015



196

umbrellas / чадъри

Aвтоматичен чадър, 8 панелен, конструкция от фибростъкло, дръжка EVA 

Материал: понджи Размер: Ø1200х940 mm 

Печатаемо поле: 210х100 mm Печат: директен ситопечат

UMB-017

Автоматичен чадър, 8 панелен, метална конструкция, 

пластмасова извита дръжка  

Материал: полиестер Размер: Ø1300х790 mm 

Печатаемо поле: 230х100 mm Печат: директен ситопечат

UMB-013


