
 

Інноваційні навчальні поверхні  
«під ключ» 

 

Маркерні 
Поверхні, по яким можна писати маркерами та стирати, не залишаючи слідів  

Стіни, меблеві та будь-які інші гладкі поверхні можна перетворити у маркерні завдяки 

таким продуктам:  
 

 

Матеріал для поверхні  Вартість за м2  
у грн від…  

Вартість за м2  
з урахуванням 

робіт  
та гарантією 5 

років у грн 

Маркерна фарба біла  900  1250 

Маркерна фарба прозора  900 1250 

Також можна створити багатофункціональну поверхню  
з крейдяною, корковою та магнітною-маркерною 

функціями, обравши потрібну комбінацію продуктів. 

  

Магнітні  
Поверхні, на які можна кріпити фотографії, документи і будь-які інші нотатки на магніти.  
Стіни та будь-які інші гладкі поверхні можна перетворити у магнітні завдяки таким 

продуктам:  
  

 

Матеріал для поверхні  Вартість за м2  
у грн від…  

Вартість за м2  
з урахуванням 

робіт  
та гарантією  
5 років у грн 

Магнітна фарба  900 1250 

Супер магнітна фарба  1100 1450 

Магнітна штукатурка  1300  1800 

Також можна створити багатофункціональну поверхню  
з крейдяною, корковою та магнітною-маркерною 

функціями, обравши потрібну комбінацію продуктів. 

  



Під проектор 
Поверхні, на які можна проектувати зображення з найкращою чіткістю і контрастом.  
Будь-яку стіну можна перетворити у поверхню під проектор завдяки таким продуктам:  
  

 

Матеріал для поверхні Вартість за м2 у 
грн від…  

Вартість за м2  
з урахуванням робіт  

та гарантією  
5 років у грн 

Фарба-екран під проектор  590  1000 

Також можна створити багатофункціональну поверхню  
з крейдяною, корковою та магнітною-маркерною 

функціями, обравши потрібну комбінацію продуктів. 

 
 
 

  

Крейдяні  
Поверхні, на яких можна писати і малювати крейдою.  
Стіни та будь-які інші гладкі поверхні можна перетворити у крейдяні завдяки такому продукту:  

 

 

Матеріал для поверхні Вартість за м2 у 
грн від… 

Вартість за м2  
з урахуванням 

робіт  
та гарантією  
5 років у грн 

Крейдяна фарба 350 490 

Також можна створити багатофункціональну поверхню  

з крейдяною, корковою та магнітною-маркерною 

функціями, обравши потрібну комбінацію продуктів. 

  



Коркові 
Поверхні, на які можна кріпити фотографії, документи і будь-які інші нотатки, або декорувати 

приміщення за потребою. 
Стіни та будь-які інші поверхні можна перетворити у коркові завдяки такому продукту:  

 

 

Матеріал для поверхні Вартість за м2 у 
грн від… 

Вартість за м2  
з урахуванням 

робіт  
та гарантією  
5 років у грн 

Коркові шпалери 350 490 

Також можна створити багатофункціональну поверхню  

з крейдяною, корковою та магнітною-маркерною 

функціями, обравши потрібну комбінацію продуктів 

 

 
 
Багатофункціональні 
Поверхні, на яких можна писати маркерами, прикріпляти магніти і проектувати зображення. І 

все це – на одній стіні!  

Стіни та будь-які інші гладкі поверхні можна перетворити на багатофункціональні завдяки 

таким продуктам:  
  

 

Матеріал для поверхні  Вартість за м2 у грн 
від…  

Вартість за м2  
з урахуванням 

робіт  
та гарантією  
5 років у грн 

2 в 1 маркерно-магнітні 2340 3150 

3 в 1: маркерні, магнітні і під 
проектор 

2640 3960 

Також можна створити багатофункціональну поверхню  
з крейдяною, корковою та магнітною-маркерною 

функціями, обравши потрібну комбінацію продуктів. 

  

  



Покроковий алгоритм замовлення послуги під ключ:  
 

1. Телефонуєте нам: 0993864776, або пишіть у будь-який мессенджер.  

2. Обираємо функціонал майбутньої поверхні та орієнтовну площу.  

3. Виїжджаємо на об’єкт, щоб зняти точні заміри та оглянути поверхню.  

4. Обираємо продукт, який найкраще відповідає Вашим потребам та бюджету.  

5. Складаємо комерційну пропозицію та віддаємо на погодження.  

6. Наші працівники виїжджають на об’єкт для проведення усіх робіт (1-2 дні в залежності 

від виду робіт).  

7. Здаємо готову поверхню та інструктуємо щодо догляду та експлуатації.  

І найважливіше – при замовленні послуги під ключ – даємо ГАРАНТІЮ на усі поверхні до 5 

років за умов правильної експлуатації та використання якісних аксесуарів.  

  

Додатково: 
За необхідністю ми маємо додаткові опції зі створення інноваційних навчальних просторів за 

цінами від виробників!  

  

1) Безпека в карантинних умовах:  
  

- Бактерицидний рециркулятор  

Пристрій закритого типу, який використовується для безпечного кварцування  

(знезараження) повітря в приміщенні. Може експлуатуватися як у відсутності, так і в 

присутності людей в оброблюваному приміщенні. Абсолютно безпечний для людей, тварин і 

рослин. Не вимагає обов'язкового провітрювання приміщення.  

  

- Бахілоподавач 

Апарат для автоматичного покриття взуття плівкою. Швидкий у використанні, немає 

необхідності одягати бахіли вручну. Взування відбувається за 3 секунди.  

  

2) Декор і комфорт:  
  

- Подушки на підвіконня  

Вікна у вашому приміщені можна перетворити на затишну зону відпочинку, яку 

обожнюватимуть і дорослі, і діти.   

- Зручні пуфи   

Мішок-груша - це гарне рішення для сучасного інтер'єру. Безкаркасні меблі практичні, зручні, 

не потребують особливого догляду, а виглядають дуже стильно.  

- Оздоблення вікон ролетами та антишторами 

Сучасним дітям – сучасний простір: без гардин і традиційних штор. Антиштора стане 

родзинкою вашого навчального простору, у той же час економлячи витрати на догляд за 

вікнами. 

       -     Коркова поверхня 



Допоможе краще оптимізувати навчальний процес й удосконалити засоби наочності. Також 

вона дозволяє швидко змінювати інформацію на стендах і робить їх ще цікавішими, 

яскравішими та сучаснішими. 

 

Додаткові опції прораховуються індивідуально за вашим запитом. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



  
  

Чекаємо на Ваші запитання за телефоном: 0993864776.  


