
 

  
 

Готові навіси для авто FANTOM 

вид розмір, мм 
колір 

каркасу 
стійки 

каркасу 
горизонтальні 

перемички 
арки 

каркасу 

матеріал 
основного 
 профілю 

накриття: 
комплектація 

 
(колір на вибір)  

ціна 
 

роздріб грн 
/ шт  

 

  
 

2908х5160х2670,5 
сірий RAL 

7024 

Профільна 
труба 80 х 
80 х 3 мм 

Профільна 
труба 80 х 40 

х 3 мм 

Профільна 
труба 50 х 
25 х 2 мм 

Чорний 
метал із  

подвійним 
молотковим 

фарбуванням 

Каркас 23 000 

стільниковий 
 

полікарбонат 
Lexan (Австрія) 6 

мм  

29 700 

стільниковий 
полікарбонат 

Lexan (Австрія) 8 
мм  

31 900 

монолітний 
полікарбонат 
Borrex 4 мм 

37 400 

       
    

  
 
 

        



Готові навіси для авто FANTOM Long 

вид розмір, мм 
колір 

каркасу 
стійки 

каркасу 
горизонтальні 

перемички 
арки 

каркасу 

матеріал 
основного 
 профілю 

накриття: 
комплектація 

 
(колір на вибір)  

ціна 
 

роздріб грн 
/ шт  

 

  
 

2908х6190х2670,5 
сірий RAL 

7024 

Профільна 
труба 80 х 
80 х 3 мм 

Профільна 
труба 80 х 40 

х 3 мм 

Профільна 
труба 50 х 
25 х 2 мм 

Чорний 
метал із  

подвійним 
молотковим 

фарбуванням 

Каркас 27 500 

стільниковий 
 

полікарбонат 
Lexan (Австрія) 6 

мм  

35 200 

стільниковий 
полікарбонат 

Lexan (Австрія) 8 
мм  

37 400 

монолітний 
полікарбонат 
Borrex 4 мм 

44 000 

         

 

         Готові навіси для авто REGATA 

вид розмір, мм коліркаркасу 
стійки 

каркасу 
горизонтальні 

перемички 
арки 

каркасу 

матеріал 
основного 
профілю 

накриття: 
комплектація(колір 

на вибір)  

цінароздріб 
грн / шт  

 

  
 

 3830х5160х2757 
сірий RAL 

7024 

Профільна 
труба 80 х 
80 х 3 мм 

Профільна 
труба 80 х 40 

х 3 мм 

Профільна 
труба 50 х 
25 х 2 мм 

Чорний 
метал із  

подвійним 
молотковим 

фарбуванням 

Каркас 30 200 

стільниковий 
 

полікарбонат 
Lexan (Австрія) 6 

мм  

38 500 

стільниковий 
полікарбонат 

Lexan (Австрія) 8 
мм  

41 800 

монолітний 
полікарбонат 
Borrex 4 мм 

48 400 



         

         Готові навіси для авто REGATA Long 

вид розмір, мм 
колір 

каркасу 
стійки 

каркасу 
горизонтальні 

перемички 
арки 

каркасу 

матеріал 
основного 
 профілю 

накриття: 
комплектація 

 
(колір на вибір)  

ціна 
 

роздріб грн 
/ шт  

 

  
 

3830х6190х2757 
сірий RAL 

7024 

Профільна 
труба 80 х 
80 х 3 мм 

Профільна 
труба 80 х 40 

х 3 мм 

Профільна 
труба 50 х 
25 х 2 мм 

Чорний 
метал із  

подвійним 
молотковим 

фарбуванням 

Каркас 36 300 

стільниковий 
 

полікарбонат 
Lexan (Австрія) 6 

мм  

46 200 

стільниковий 
полікарбонат 

Lexan (Австрія) 8 
мм  

50 000 

монолітний 
полікарбонат 
Borrex 4 мм 

58 300 

         

         Готові навіси для авто STRONG 
 

вид 

 

розмір, мм 
колір 

каркасу 
стійки 

каркасу 
горизонтальні 

перемички 
арки 

каркасу 

матеріал 
основного 
 профілю 

накриття: 
комплектація 

 
(колір на вибір)  

ціна 
 

роздріб грн 
/ шт  

   3000х5160х2809 
сірий RAL 

7024 

Профільна 
труба 80 х 
80 х 3 мм 

Профільна 
труба 80 х 40 

х 3 мм 

Профільна 
труба 50 х 
25 х 2 мм 

Чорний 
метал із  

подвійним 
молотковим 

фарбуванням 

Каркас 26 400 

стільниковий 
 

полікарбонат 
Lexan (Австрія) 6 

мм  

33 000 

стільниковий 
полікарбонат 

Lexan (Австрія) 8 
мм  

36 300 

монолітний 
полікарбонат 
Borrex 4 мм 

40 700 

         

         



Готові навіси для авто STRONG Long 
 

вид 

 

розмір, мм 
колір 

каркасу 
стійки 

каркасу 
горизонтальні 

перемички 
арки 

каркасу 

матеріал 
основного 
 профілю 

накриття: 
комплектація 

 
(колір на вибір)  

ціна 
 

роздріб грн 
/ шт  

  3830х6190х2757 
сірий RAL 

7024 

Профільна 
труба 80 х 
80 х 3 мм 

Профільна 
труба 80 х 40 

х 3 мм 

Профільна 
труба 50 х 
25 х 2 мм 

Чорний 
метал із  

подвійним 
молотковим 

фарбуванням 

Каркас 32 400 

стільниковий 
 

полікарбонат 
Lexan (Австрія) 6 

мм  

39 600 

стільниковий 
полікарбонат 

Lexan (Австрія) 8 
мм  

42 900 

монолітний 
полікарбонат 
Borrex 4 мм 

48 400 

         

 

         Готові навіси для авто HALK 

вид розмір, мм 
колір 

каркасу 
стійки 

каркасу 
горизонтальні 

перемички 
арки 

каркасу 

матеріал 
основного 
 профілю 

накриття: 
комплектація 

 
(колір на вибір)  

ціна 
 

роздріб грн 
/ шт  

 

  
 

4000х5160х2986  
сірий RAL 

7024 

Профільна 
труба 80 х 
80 х 3 мм 

Профільна 
труба 80 х 40 

х 3 мм 

Профільна 
труба 50 х 
25 х 2 мм 

Чорний 
метал із  

подвійним 
молотковим 

фарбуванням 

Каркас 35 700 

стільниковий 
 

полікарбонат 
Lexan (Австрія) 6 

мм  

44 000 

стільниковий 
полікарбонат 

Lexan (Австрія) 8 
мм  

47 300 

монолітний 
полікарбонат 
Borrex 4 мм 

53 900 

         



 

         Готові навіси для авто HALK Long 
 

вид 

 

розмір, мм 
колір 

каркасу 
стійки 

каркасу 
горизонтальні 

перемички 
арки 

каркасу 

матеріал 
основного 
 профілю 

накриття: 
комплектація 

 
(колір на вибір)  

ціна 
 

роздріб грн 
/ шт  

  4000х6190х2986 
сірий RAL 

7024 

Профільна 
труба 80 х 
80 х 3 мм 

Профільна 
труба 80 х 40 

х 3 мм 

Профільна 
труба 50 х 
25 х 2 мм 

Чорний 
метал із  

подвійним 
молотковим 

фарбуванням 

Каркас 42 900 

стільниковий 
 

полікарбонат 
Lexan (Австрія) 6 

мм  

52 800 

стільниковий 
полікарбонат 

Lexan (Австрія) 8 
мм  

56 600 

монолітний 
полікарбонат 
Borrex 4 мм 

64 900 

         
* Порошкове фарбування +2000 грн до вартості, за  бажанням є можливість змінити колір каркасу +10%, 
колір полікарбонатного накриття на вибір 

 


