
პროდუქციის კატალოგი

Cross Sales Group
Sales Go Better With Us



ძვირფასო მომხმარებელო!

ჩვენი ახალგაზრდა, ნიჭიერი და კრეატიული გუნდი მოხარულია

წარმოგიდგინოთ 2015 წლის პროდუქციის კატალოგი.

კომპანია „ ”-ი 2013 წლის თებერვალში დაარსდაCross Sales Group

და საქმიანობის პირველივე დღიდან უზრუნველყოფს ხარისხიანი

მომსახურების ფართო სპეკტრს გაყიდვების, მარკეტინგის,

რეკლამისა და მერჩენდაიზინგის სფეროში. ჩვენი კომპანიის

პროფესიონალიზმი, გამოცდილება და საორგანიზაციო სისტემა

იძლევა საშუალებას განახორციელოს ხარისხიანი მომსახურეობა

პროექტის დროულად ჩაბარებისთვის.

კომპანია „ ”-ი 2014 წლიდან გახლავთCross Sales Group

ZEBRA TECHNOLOGIES ოფიციალური Reseller-ი საქართველოში.

D-Linkკომპანია „ ”-ი 2015 წლიდან გახლავთ Cross Sales Group

ოფიციალური   Reseller-ი საქართველოში.

ჩვენ გვაქვს მომსახურების და გადაწყვეტილებების სრულყოფილი

პაკეტი, რომელთაც ვთავაზობთ სუპერმარკეტებს, ჰიპერმარკეტებს,

სადისტრიბუციო ფირმებს, აფთიაქებს და ბრენდულ ბუტიკებს.

„ ”-ის ყველა მომსახურება მიმართულიაCross Sales Group

კლიენტების გაყიდვებისა და მოგების ზრდისკენ და აქტუალურია

ბიზნესის ყველა სფეროში!

ჩვენი სპეციალიზაციაა: 

 მაღაზიათმშენებლობა

 სავაჭრო ობიექტების და საწყობის აღჭურვილობა

 სამაცივრე სისტემები

 POS (სარეკლამო) მასალები

 მერჩენდაიზინგი

ჩვენთან ურთიერთობით თქვენ მიიღებთ ხარისხიან მომსახურებას

და უამრავ პოზიტიურ ემოციას თანამშრომლობის პროცესში!

პატივისცემით,

კომპანია „ ”-იCross Sales Group
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რა არის მერჩენდაიზინგი?
მერჩენდაიზინგი -- ხერხების და მეთოდების ერთობლიობაა,

ორიენტირებული გაყიდვების გაზრდაზე პროდუქციის სწორი

განთავსებით სავაჭრო წერტილზე (საბითუმო, საცალო, ინტერნეტ).

ე.ი. რა არის მერჩენდაიზინგი? ვებსტერის განმარტებითი ლექსიკონის

მიხედვით "მერჩენდაიზინგი არის სავაჭრო ობიექტზე საქონლის

გაყიდვების ორგანიზება და  გაყიდვების მართვა". მაგრამ არესებობს

მერჩენდაიზინგის თანამედროვე განმარტება. ალან ველჰოფი და

ჟან-ემილ მასონი მორის ჰაიტთან ერთად თანხმდებიან

მერჩენდაიზინგის შემდეგ განსაზღვრაზე: "მერჩენდაიზინგი არის

პროდუქციის მოძრაობა მომხმარებლისკენ".

როდის გაჩნდა მერჩენდაიზინგი? სავარაუდოდ მერჩენდაიზინგის

ჩამოყალიბების დროდ ითვლება საცალო გაყიდვების წარმოშობა.

არსებობს მერჩენდაიზინგის ხუთი ფუნქცია:

1.   - ეს არის პროდუქციის ოპტიმალური რაოდენობამარაგები
    სავაჭრო ობიექტის დარბაზში და საწყობში

2.   - პროდუქციის განლაგება სავაჭრო დარბაზშიგანლაგება

3.   - პროდუქციის ისეთი სახით განთავსება, რომწარმოჩენა
    მიმზიველი იყოს მომხმარებლისთვის

4.   - კონკრეტული სავაჭრო ობიექტებისინფორმაციის შეგროვება
    და კონკურენტების აქტივობებზე ინფორმაციის შეგროვება

5.   - მოლაპარაკებების წარმოებაურთიერთობის წარმოება
    მოცემული სავაჭრო ობიექტების მენეჯმენტთან

რა სარგებელი მოაქვს მერჩენდაიზინგს?

საქონლის და მომსახურების სიმრავლის ეპოქაში თანამედროვე

მაღაზიის ეფექტური ფუნქციონირება შეუძლებელია სავაჭრო

დარბაზში მოსახერხებელი და მარტივი ნავიგაციის გარეშე.

მომხმარებლის ყურადღების მისაპყრობად თაროზე პროდუქცია

უნდა იყოს წარმოდგენილი თემატურად და მკაცრი თანმიმდევრობით.

ამგვარად, პროდუქციის და მასთან დაკავშირებული სარეკლამო 

მასალების სწორი განთავსება (ბროშურა, პლაკატი, ტესტის ნიმუში, 

აქციები და ა.შ.) აცნობს მომხმარებელს პროდუქციის შესახებ და 

გავლენას ახდენს საბოლოო შეძენის გადაწყვეტილებაზე.

საქონლის ადვილი ხელმისაწვდომობა მომხმარებლისთვის

მერჩენდაიზინგის პირველი ამოცანაა.

მერჩენდაიზინგი
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მერჩენდაიზინგს მოაქვს შემდეგი სარგებელი:

 თაროს სივრცის ოპტიმიზაცია

 საქონლის ერთიანი განლაგების ფორმატი

 საქონლის მარაგების არსებობის გარანტია სავაჭრო

    ობიექტის დარზბასა და საწყობში

 დარბაზის ეფექტური დაგეგმარება

 ობიექტის კონკურენტუნარიანობა

 სავაჭრო ობიექტისთვის პრიორიტეტული პროდუქციის

    რეალიზაცია

 უადვილებს მომხმარებელს სასურველი პროდუქტის

    პოვნის საშუალებას

 მომხმარებლის სავაჭრო ობიექტში ყოფნის დროის ზრდა

 პროდუქცია იყიდება მეტი

მერჩენდაიზინგის ყველა სტანდარტის დაცვა

გარანტირებულად ზრდის გაყიდვებს 15-30%-მდე.

რას გთავაზობთ ჩვენ?

ჩვენი კომპანიის მერჩენდაიზინგის სამსახურის პროგრამა ეფუძნება

პროდუქტის განვითარების ეფექტურ და დახვეწილ ორგანიზებას,

რომლის მთელი პროცესი აგებულია სავაჭრი მარკეტინგის

სტანდარტებზე. ჩვენ შევიმუშავებთ მერჩენდაიზინგის

ინდივიდუალურ პროგრამას, რომელიც თქვენი კონკრეტული

ბიზნესის მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს.

ჩვენ გთავაზობთ:

 პლანოგრამების შექმნას

 საპროდუქტე ჯგუფების ზონირებას

 კატეგორიების  განლაგებას თემატურობის  მიხედვით

 თაროზე პროდუქციის წარმოდგენას პლანოგრამის მიხედვით

 მომხმარებლის ნაკადის მიმართულების შექმნას

 მერჩაუდიტის ჩატარებას და ანალიზს

 სარეკლამო მასალებით აღჭურვას

 მერჩენდაიზერების ტრენინგებს

 მერჩენდაიზერების სამუშაო გრაფიკების შექმნას

მერჩენდაიზინგის მიზანი არის ბევრად უფრო ფართო და

მიმართულია არა მხოლოდ სავაჭრო დარბაზის სივრცის

ოპტიმიზაციაზე, არამედ პროდუქციის განვითარებაზე და

ლოალური მომხმარებლის აუდიტორიის შექმნაზე.

მოგება მოაქვს მხოლოდ გაყიდვებს!
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 კომფორტული, ტევადი, პრაქტიკული

 გაყიდვების (ჩეკის) გაზრდა

 იდეალური მოცულობა 64 ლიტრი
0 

 მყარი, გამძლე, 360 მანევრირება

 უსაფრთხო

 დამატებითი კაუჭი დელიკატური 

    პროდუქტისთვის

 11 ცოცხალი ფერი

 როგორც წინა, ასევე უკანა სვლის ფუნქცია

 მრავალფუნქციონალური ფორმატი

 არ იხრები - მაღალი ზურგით

 არ იჭედება გორგოლაჭი

 არ იჭედება სახელური

 არ იკავებს დიდ ადგილს

 არ მოითხოვს სპეციალურ სადგამს

საყიდლების კალათა

FLEXICART

ინოვაციური პროდუქტი
კომფორტული და
სასიამოვნო შოპინგისთვის
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საყიდლების კალათა გორგოლაჭებზე

 კოდი:  5901721670191

 მაღალი ხარისხი და მიმზიდველი დიზაინი

 კალათის წონა 1,98 კგ; 

  მოცულობა 38 ლ, 150კგ-მდე

  ნებისმიერი ფერი RAL-ის სისტემიდან

  2 სახელური, სტანდარტულად შავი ფერის. შესაძლებელია

    ნებისმიერი ფერი RAL-ის სისტემიდან

  ალუმინის სახელური PN EN 755-9 სტანდარტის შესაბამისი

საყიდლების კალათა
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 კოდი: 5901721670075

  მაღალი ხარისხი და მიმზიდველი დიზაინი

 კალათის წონა 0,67 კგ; 

 მოცულობა 22 ლ, 30კგ-მდე

 ნებისმიერი ფერი RAL-ის სისტემიდან

 შესაძლებელია ლოგოს დატანა

 2 ან 1 სახელური, სტანდარტულად შავი ფერის.

     შესაძლებელია ნებისმიერი ფერი

 მასალა: გალვანიზირებული მეტალი;

    75 მმ ბორბლები

 გამოიყენება საყიდლების

    კალათის დასადებად,

     ეფექტურად გამოიყენება

    სალაროს ზონაში

ხელის კალათის სადგამი

ლიტრი

მოცულობა

22

ხელის კალათა

საყიდლების კალათა
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 მაღალი ხარისხი და მიმზიდველი 

   დიზაინი

 შესაძლებელია საიმიჯო დიზაინი

 მასალა: პლასტიკი

 მოცულობა: 6 ლიტრი / 15 ლიტრი

 ზომა Sophia 6 ლიტრი: 

    LxWxH 390x290x285

 ზომა Sophia 15 ლიტრი:

    LxWxH 292x196x215

 1 / 2 სახელური, სტანდარტულად

    შავი ფერის, შესაძებელია ნებეისმიერი ფერი

 შესაძლებელია ლოგოს დატანა

საყიდლების კალათა

საყიდლების კალათა SOPHIA

საყიდლების კალათის სადგამი

 მასალა: გამჭვირვალე პრიალა აკრილი 

 მასალის სისქე: 5 მმ

 გააჩნია 4 გორგოლაჭი

 შესაძლებელია 2 გორგოლაჭზე

   მუხრუჭის ოფციის დამატება

 ადვილად ასაწყობია
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ხელის კალათის

სადგამი

ლიტრი

მოცულობა

ხელის კალათა „პარფიუმერია“

 კოდი: 3212

 მოცულობა: 12 ლიტრი

 იდეალურია განსაკუთრებული

   პროდუქტებისთვის

 კალათის წონა 0,415 კგ

 ზომა: 385×250×185 მმ

 ფერი: შავი და თეთრი

 შესაძლებელია ლოგოს დატანა

 ელეგანტური ხრომირებული 

   რკინის სახელური

 მასალა: გალვანიზირებული მეტალი

 გამოიყენება საყიდლების კალათის

    დასადებად

 ეფექტურად გამოიყენება

    სალაროს ზონაში

12

საყიდლების კალათა
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საყიდლების კალათა Jbag

 კომფორტული

 მრავალფუნქციონალური

 კომფორტული და თანამედროვე დიზაინი

 ზომა: A=375 მმ ; B=465 მმ ; C=210 მმ;

 17 ფერი

 არ საჭიროებს სადგამს დასაწყობად

საყიდლების კალათა
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სარეკლამო კალათა

სარეკლამო რკინის კალათა (53 x 53)

 კოდი: 55.0007.2

 მასალა: გალვანიზირებული რკინა

 ზომა: სიგანე 530 მმ; სიმაღლე 775 მმ,

    სიღრმე 380 მმ

 ტევადობა: 155 ლ

 სარეკლამო კალათის სწორი

    მერჩენდაიზინგის შემთხვევაში

    მომხმარებელს ეძლევა საშუაუალება

    კომფორტულად გაეცნოს მისთვის

    საინტერესო პროდუქციას და

    გაზარდოს თქვენი გაყიდვები!

სარეკლამო რკინის კალათა (53 x 38)

 კოდი: 55.0007.1

 მასალა: გალვანიზირებული რკინა

 ზომა: სიგანე 530 მმ; სიმაღლე 775 მმ,

    სიღრმე 530 მმ

 ტევადობა: 217 ლ

 სარეკლამო კალათის სწორი

    მერჩენდაიზინგის შემთხვევაში

    მომხმარებელს ეძლევა საშუაუალება

    კომფორტულად გაეცნოს მისთვის

    საინტერესო პროდუქციას და

    გაზარდოს თქვენი გაყიდვები!

არ დაგავიწყდეთ გვ.29-ზე იხილოთ სარეკლამო

ჩარჩო და ჩარჩოს სამაგრი კალათისთვის
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 ბანერის საკიდი შედგება 2 ნაწილისგან:

    ზედა პროფილი, რომელსაც გააჩნია

    საკიდები და ქვედა პროფილი

 მასალა: ალუმინის პროფილი

 ფორმატი: A1 

ბანერის საკიდი 610 მმ
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ფასმაჩვენებლები

უნივერსალური ფასმაჩვენებელი
ორმაგი წებოვანი ლენტით

 შეესაბამება ყველა სწორი 

   ფორმის თაროს

 გამჭვირვალე მტვერის

    საწინააღმდეგო საფარით

 ფერი: გამჭვირვალე, თეთრი

    და სხვა სტანდარტული ფერი

 მასალა: მყარი პლასტმასი

ფასმაჩვენებლის სიმაღლე (მმ) რაოდენობა ყუთში

ცალი

ცალი

ცალი

ცალი

ცალი

ცალი

ცალი

ცალი
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ფასმაჩვენებლები

უნივერსალური ფასმაჩვენებელი ორმაგი წებოვანი ლენტით

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

 გამოიყენება DBR-თან ერთად

ცალი

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

ცალი

 ფასმაჩვენებლი თაროზე

    ზემოდან დასაკრავად

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

ცალი

 კუთხე 25°

 ფერი: გამჭვირვალე, თეთრი და სხვა სტანდარტული ფერი

 განგუთვნილია თაროებისთვის: Storebest, Linde, Adams,

    Decor-Metall

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

C HOLDER

მმ

მმ

მმ

მმ
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ფასმაჩვენებლები

უნივერსალური ფასმაჩვენებელი ორმაგი წებოვანი ლენტით

 გამოიყენება სარეკლამო ლენტის ჩასადებად

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

ცალი

 გამოიყენება როგორც ფასმაჩვენებელი,

    ასევე სარეკლამო ლენტის ჩასადებად

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

ცალი

მმ

მმ



17

ფასმაჩვენებლები

ფასმაჩვენებელი სამაგრით

 გამოიყენება შემდეგი სახის თაროებისთვის:

    Tego, Storebest, Linde, Adams, Decor-Metall

LS

TE

TE + DBR

ME = MOEKS

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

ცალი

ცალი

ცალი

 გამოიყენება შემდეგი სახის თაროებისთვის: Tego

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

ცალი

ცალი

ცალი

 გამოიყენება შემდეგი სახის თაროებისთვის: Tego

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

ცალი

 გამოიყენება შემდეგი სახის თაროებისთვის: Tego

 დრეკადი ღერძით

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

ცალი

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ
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ფასმაჩვენებლები

ფასმაჩვენებელი სამაგრით

 გამოიყენება შემდეგი სახის თაროებისთვის:

   Ucge &  Arneg

 ფერი: გამჭვირვალე ან თეთრი

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

 მაგრდება თაროს უკანა მხარეს

 გამოიყენება თაროს გამყოფების სამაგრად

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

 გამოიყენება როგორც ფასმაჩვენებელი,

    ასევე სარეკლამო ლენტის ჩასადებად

 გაერთიანებულია DB & DX მოდელები

 ფასმაჩვენებელი დრეკადი ღერძით

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

ცალი

ცალი

ცალი

მმ

მმ
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ფასმაჩვენებლები

ფასმაჩვენებელი სამაგრით

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

 ხის, შუშის და სხვა ტიპის თაროებისთვის

 დამჭერი ზურგის სიგრძე 17 მმ

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

 ხის, შუშის და სხვა ტიპის თაროებისთვის

 დამჭერი ზურგის სიგრძე 35 მმ

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

IP

CC

CCL

ცალიმმ

მმ

მმ
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ფასმაჩვენებელი ხის და შუშის თაროებისთვის

ფასმაჩვენებლები

GLS

 ფასმაჩვენებელი ხის და შუშის თაროსთვის,

    რომლის სისქე არ აღემატება 5-10 მმ

C HOLDER

 გამოიყენება DBR-თან ერთად

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

ცალიმმ

ცალი
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ფასმაჩვენებლები

ფასმაჩვენებელი მავთულის თაროს და კალათისთვის

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

KE

DRA

DBH

PC-KOSZ

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

KE

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

ცალიმმ

ცალიმმ

ცალიმმ

ცალიმმ

ცალიმმ

ცალიმმ

ცალიმმ

ცალიმმ

ცალიმმ

ცალიმმ



22

პროფილები თაროს მერჩენდაიზინგისთვის

ფასმაჩვენებლები

 პროფილი შეიძლება იყოს როგორც წებოვანი,

    ისე მაგნიტური ლენტით

 შესაძლებელია გამოვიყენოთ თაროს წინა და

    უკანა მხარეს

L-RAIL

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

PEK GLUED TYPE

 პროფილი მაგრდება თაროზე გამჭვირვალე

   ორმაგი წებოვანი ლენტით

 შესაძლებელია გამოვიყენოთ თაროს წინა

    და უკანა მხარეს

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

T-RAIL 10=PEK GLUED TYPE

 პროფილი მაგრდება თაროზე გამჭვირვალე

    ორმაგი წებოვანი ლენტით

 შესაძლებელია გამოვიყენოთ თაროს წინა

    და უკანა მხარეს

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

PUSH-IN TYPE PEK

 მაგრდება თაროს უკანა მხარეს

 გამოიყენება თაროს გამყოფების სამაგრად

ცალიმმ

ცალიმმ

მმ

მმ

ცალი

ცალი

ცალიმმ

ცალი
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პროფილები თაროს მერჩენდაიზინგისთვის

ფასმაჩვენებლები

ANGLE BAR

მოდელი             სიმაღლე        რაოდენობა ყუთში

ცალიმმ

მმ

მმ ცალი
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ფასმაჩვენებლები

საკიდი ფასმაჩვენებელი

მოდელი              სიგრძე                       ზომა

 განკუთვნილია კაუჭისთვის 5 მმ ø

 შეკვეთის დროს გაითვალისწინეთ კაუჭის ზომა

 განკუთვნილია კაუჭისთვის 5 მმ ø

 შეკვეთის დროს გაითვალისწინეთ კაუჭის ზომა

მოდელი              სიგრძე                       ზომა

ცალიმმ

ცალიმმ

ცალიმმ

ცალიმმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ
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ფასმაჩვენებლები

საკიდი ფასმაჩვენებელი

 განკუთვნილია კაუჭისთვის 5 მმ ø

 შეკვეთის დროს გაითვალისწინეთ კაუჭის ზომა

მოდელი              სიგრძე                       ზომა

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ
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ჩარჩოები და აქსესუარები

ჩარჩო

ფორმატი ფორმატის ზომები რაოდენობა ყუთში

ჩარჩოს სადგამი 90°

 გამოიყენება ჩარჩოს სადგამად

 ფერი: გამჭვირვალე

 მასალა: პოლიკარბონატი

 ერთეული: 1 წყვილი (2 ცალი)

ჩარჩოს სადგამი 45°

 გამოიყენება ჩარჩოს სადგამად

 ფერი: გამჭვირვალე

 მასალა: პოლიკარბონატი

 ერთეული: 1 წყვილი (2 ცალი)

ცალიმმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

ცალი

ცალი

ცალი

ცალი

ცალი

 მასალა: PVC, ანტი-ამრეკლავი

     ზედაპირი 0,03 მმ სისქე

 ფორმატი: A2, A3, A4, A5, A6

 იცავს მტვერისგან

“U” ფორმის ჩარჩოს ჯიბე
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ჩარჩოები და აქსესუარები

 გამოიყენება ჩარჩოს დასაკიდად

 ფერი: გამჭვირვალე

 მასალა: პოლიკარბონატი

 ერთეული: 2 ცალი

   (მარჯვენა და მარცხენა საკიდი)

ჩარჩოს საკიდი, ფიქსირებული

ჩარჩოს საკიდი, მოძრავი

 გამოიყენება ჩარჩოს დასაკიდად

 ფერი: გამჭვირვალე

 მასალა: პოლიკარბონატი

 ერთეული: 2 ცალი

   (მარჯვენა და მარცხენა საკიდი)

ჩარჩოს საკიდი, ფიქსირებული ყური

 გამოიყენება ჩარჩოს დასაკიდად

 ფერი: გამჭვირვალე

 მასალა: პოლიკარბონატი

 ერთეული: 2 ცალი

 გამოიყენება ჩარჩოს დასაკიდად

 ფერი: გამჭვირვალე

 მასალა: პოლიკარბონატი

 ერთეული: 2 ცალი 

ჩარჩოს საკიდი, მოძრავი ყურით



28

ჩარჩოები და აქსესუარები

ჩარჩოს გადამყვანი

 გამოიყენება ჩარჩოების შესაერთებლად

 ფერი: გამჭვირვალე

 მასლა: პოლიკარბონატი

 ერთეული: 1 ცალი

ჩარჩოს დამჭერი

 გამოიყენება ჩარჩოების დასამაგრებლად

    ყუთებზე და კალათებზე (20 მმ სისქე)

 ფერი: გამჭვირვალე

 მასლა: პოლიკარბონატი

უნივერსალური ჩარჩოს დამჭერი

 უნივერსალური სამაგრი

 ფერი: გამჭვირვალე

 მასლა: პოლიკარბონატი

 აფიქსირებს ჩარჩოს თაროს

    ზედაპირის პარალელურად 

ჩარჩოს სამაგრი მაგნიტით, პარალელური
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ჩარჩოს სამაგრი მაგნიტით, პერპენდიკულარული

  აფიქსირებს ჩარჩოს თაროს ზედაპირის

    პერპენდიკულარულად

 “T” გადამყვანი შედის კომპლექტში

  ფერი: გამჭვირვალე

 ჩარჩოს უნივერსალური სამაგრი “T” გადამყვანით

ჩარჩოს სამაგრი სარეკლამო კალათისთვის

 გამოიყენება ჩარჩოს სამაგრად სარეკლამო

    კალათებზე

 ტელესკოპური მილის სიგრძე:

    320 – 620 მმ

 “T” გადამყვანი შედის კომპლექტში

    (ფერი შეკვეთით)

დასაკიდი სისტემა

 კომპლექტაცია

 ზომა

 ფერი

    შეკვეთით
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ჩარჩოები და აქსესუარები

კომპლექტი შედგება: სადგამი,

ტელესკოპური მილი, “T” გადამყვანი

ჩარჩოს კომპლექტი

დიამეტრი ø 9 მმ

დიამეტრი ø 12 მმ

სადგამი

შესაძლო ფერები: შავი ან ნაცრისფერი

fasdakleba

30%
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ტელესკოპური მილი

 დამზადებულია ანოდიზირებული

    ალუმინისგან

 ზომა: 300 – 600 მმ

 ზომა: 800 -1450 მმ

“T” ფორმის გადამყვანი

 ფერი: შეკვეთით ფერი: გამჭვირვალე

“T” ფორმის დამჭერი კლიპით
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ალუმინის ჩარჩოები
და შტენდერი

ალუმინის ჩარჩო

ჩამკეტებით

ალუმინის ჩარჩო ჩამკეტებით იდეალურია ისეთი სიტუაციებისთვის,

როდესაც სწრაფად და მარტივად უნდა ჩანაცვლდეს სარეკლამო მასალები.

ეს პროდუქტი ცნობილია მისი გამძლეობით და მიმზიდველი ვიზუალით. 

 ანოდიზირებული ალუმინის

    პროფილი 32 მმ (სიგანე)

 გააჩნია ანტი-ამრეკლავი

    ბანერის დამცავი

 პლასტმასის ზურგი

 კედელზე მისამაგრებელი

    სპეციალური ნახვრეტები

ჩარჩოს ფორმატი ჩარჩოს ზომები

მმ

მმ

მმ

მმ

დიზაინი:
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ალუმინის ჩარჩოები
და შტენდერი

შტენდერი ორმხრივი

 ანოდიზირებული ალუმინის 

    პროფილი 32 მმ 

 გააჩნია ანტი-ამრეკლავი

     ბანერის დამცავი 0.4 მმ სისქის

 დასაკეცი

 მომრგვალებული ქრომირებული

    კუთხეები

 A1 594 x 841 მმ

 B1 707 x 1000 მმ

განკუთვნილია შიდა და გარე გამოყენებისთვის

ზომა:

დიზაინი:
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მობილურის, პლანშეტის და
ფოტოაპარატის სადგამები

 მასალა: აკრილი

 ფერი: გამჭვირვალე

 ზომა: 210 x 50 x 300 მმ

 მოდელი: M46 

პლანშეტის სადგამი

პლანშეტის სადგამი

 მასალა: აკრილი

 ფერი: გამჭვირვალე

 დიამეტრი: 120 მმ

 სიმაღლე: 43/20 მმ

 მოდელი:  60.0722.1

მობილური ტელეფონის სადგამი

 მასალა: აკრილი

 ფერი: გამჭვირვალე

 სიღრმე: 75 მმ

 სიგანე: 80 მმ

 სიმაღლე: 90 მმ

 მოდელი:  60.0052.7

 მასალა: აკრილი

 ფერი: სტანდარტული

 სიღრმე: 200 მმ

 სიგანე: 200-300-400 მმ

 სიმაღლე: 100 მმ

 მოდელი:  60.0739.6

ფოტოაპარატის სადგამი
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სიგრძე: 100 მმ;   250 მმ;   400 მმ;

              150 მმ;   300 მმ;

              200 მმ;   350 მმ;

კაუჭი ეკონომ-პანელისთვის

კაუჭი პერფორირებული პანელისთვის

სიგრძე:  100 მმ;   250 მმ;   400 მმ;

               150 მმ;   300 მმ;   450 მმ;

               200 მმ;   350 მმ;   500 მმ;

კაუჭი

სიგრძე: 100 მმ;   250 მმ;   400 მმ;

              150 მმ;   300 მმ;   450 მმ;

              200 მმ;   350 მმ;   500 მმ;

კაუჭის სამაგრი

სიგრძე: 500 მმ;   1000 მმ;

              700 მმ;   1250 მმ;

              900 მმ;   1330 მმ;

კაუჭები
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სალარო და ტურნიკეტი

სალარო კონვეირით მარჯვენა/მარცხენა

ზომა:  1000X1900X850 (სიღრმე x სიგრძე x სიმაღლე)

           1000X2200X850 (სიღრმე x სიგრძე x სიმაღლე)

           1000X2500X850 (სიღრმე x სიგრძე x სიმაღლე)

           1000X2800X850 (სიღრმე x სიგრძე x სიმაღლე)

           1000X3200X850 (სიღრმე x სიგრძე x სიმაღლე)

           1000X3500X850 (სიღრმე x სიგრძე x სიმაღლე)

სალარო კონვეირით მარჯვენა/მარცხენა

ზომა:  500X1900X850 (სიღრმე x სიგრძე x სიმაღლე)

           500X2200X850 (სიღრმე x სიგრძე x სიმაღლე)

           500X2500X850 (სიღრმე x სიგრძე x სიმაღლე)

           500X2800X850 (სიღრმე x სიგრძე x სიმაღლე)

           500X3200X850 (სიღრმე x სიგრძე x სიმაღლე)

           500X3500X850 (სიღრმე x სიგრძე x სიმაღლე)

ზომა: სიგრძე 500-1200 მმ

          სიმაღლე     1060 მმ

მექანიკური ტურნიკეტი მარჯვენა/მარცხენა

ელექტრო ტურნიკეტი მარჯვენა/მარცხენა

ზომა: სიგრძე 650-1330 მმ

          სიმაღლე     1080 მმ
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თაროები

კედლის თარო

სიმაღლე: 1015 მმ | 2015 მმ    სიგრძე: 500 მმ | 1330 მმ    სიღრმე: 300 მმ

                 1215 მმ | 2215 მმ                 700 მმ                                  400 მმ

                 1415 მმ | 2415 მმ                 900 მმ                                  500 მმ

                 1615 მმ | 2615 მმ               1000 მმ                                  700 მმ

                 1815 მმ | 2815 მმ               1250 მმ

ხილ-ბოსტნეულის თარო

სიმაღლე: 1015 მმ | 2015 მმ    სიგრძე: 500 მმ | 1330 მმ    სიღრმე: 300 მმ

                 1215 მმ | 2215 მმ                 700 მმ                                  400 მმ

                 1415 მმ | 2415 მმ                 900 მმ                                  500 მმ

                 1615 მმ | 2615 მმ               1000 მმ                                  700 მმ

                 1815 მმ | 2815 მმ               1250 მმ

გონდოლა

სიმაღლე: 1215მმ | 1815მმ    სიგრძე: 500მმ | 1000მმ    სიღრმე: 300მმ | 600მმ

                 1415მმ | 2015მმ                 700მმ | 1250მმ                  400მმ

                 1615მმ | 2215მმ                 900მმ | 1330მმ                  500მმ

პურ-ფუნთუშეულის თარო

სიმაღლე: 1015 მმ | 2015 მმ    სიგრძე: 500 მმ | 1330 მმ    სიღრმე: 300 მმ

                 1215 მმ | 2215 მმ                 700 მმ                                  400 მმ

                 1415 მმ | 2415 მმ                 900 მმ                                  500 მმ

                 1615 მმ | 2615 მმ               1000 მმ                                  700 მმ

                 1815 მმ | 2815 მმ               1250 მმ
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თაროს გამყოფები

თაროს გამყოფები შესანიშნავია მერჩენდაიზინგისთვის,

თაროს სისუფთავისთვის და პროდუქციის თვალსაჩინოდ

წარმოჩენისთვის.

გამყოფი

 ფერი: გამჭვირვალე

 მასალა: პოლიკარბონატი

 სიმაღლე: 60 მმ

 ზომა: 60/285 – 485

 შესაძლებელია სიგრძის რეგულირება

 პროდუქციის დამცავი ფრთა

გამყოფი

60/485 120/485
 ფერი: გამჭვირვალე

 მასალა: პოლიკარბონატი

 სიმაღლე: 120 მმ

 ზომა: 120/285 – 485

 შესაძლებელია სიგრძის რეგულირება

 პროდუქციის დამცავი ფრთა

60/485 და 120/485 გამყოფის შეკვეთა

შესაძლებელია პროდუქციის დამცავი

ფრთების გარეშე
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გამყოფი

120/650

 ფერი: გამჭვირვალე

 მასალა: პოლიკარბონატი

 სიმაღლე: 120 მმ

 სირძე: 567 მმ

 ყუთში 50 ცალი

გამყოფი

120/850

 ფერი: გამჭვირვალე

 მასალა: პოლიკარბონატი

 სიმაღლე: 120 მმ

 სირძე: 768 მმ

 ყუთში 50 ცალი
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სარეკლამო ჯიბეები და სტენდები

ჯიბე წებოვანი ლენტით

 ორმაგი წებოვანი ლენტით, სიგანე 19 მმ

 მასალა: PVC, ანტი-ამრეკლავი

     ზედაპირი 0,03 მმ სისქე

 ფორმატი: A0 – A7

 გააჩნია 2 რკინის საკიდი

 მასალა: PVC, ანტი-ამრეკლავი

    ზედაპირი 0,03 მმ სისქე

 ფორმატი: A0 – A7

ჯიბე რკინის საკიდებით

 მასალა: PMMA, 2მმ

 ვერტიკალური და

    ჰორიზონტალური

 ზომა შეკვეთით

“V” ფორმის სტენდი

 გააჩნია მაგნიტური დამჭერები კუთხეებში

 მასალა:  PMMA, სისქე 2 მმ 

 ფორმატი: A4, A5, A6

“L” ფორმის აკრილის სტენდი

  მაგნიტით P19
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სარეკლამო ჯიბეები და სტენდები

“L” ფორმის აკრილის სტენდი 

 მასალა:  PMMA, სისქე 2 მმ 

 ფორმატი: A3, A4, A5, A6, A7

 შესაძლებელია ჰორიზონტალური

    და ვერტიკალური სახესხვაობა

“T” ფორმის აკრილის სტენდი

 მასალა:  PMMA, სისქე 2 მმ 

 ფორმატი: A3, A4, A5, A6, A7

 შესაძლებელია ჰორიზონტალური

და ვერტიკალური სახესხვაობა

“BERKEL” აკრილის სტენდი

 მასალა:  PMMA, სისქე 2 მმ 

 ფორმატი: A4, A5

 შესაძლებელია ჰორიზონტალური

    და ვერტტიკალური სახესხვაობა

“L” ფორმის აკრილის სტენდი

  ფლაერების ჩასადებით 

 მასალა:  PMMA, სისქე 2 მმ 

 ფორმატი: A3, A4
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კასეტური ფასმაჩვენებელი

კასეტური ფასმაჩვენებლის კომპლექტი

კომპლექტში შედის:

 კასეტური ფასმაჩვენებელი მოძრავი ციფრებით

 ფასმაჩვენებლის სადგამი

 ციფრების კომპლექტი

 კასეტა გვაძლევს საშუალებას ადვილად

    შევცვალოთ ფასები

 მას გააჩნია 6 განყოფილება

 მასალა: პოლიკარბონატი

 ფერი შეკვეთით

კასეტა (ციფრების ჩასადები)

 მოძრავი ღერძით

 ღერძის სიმაღლე 100 მმ ან 200 მმ

კასეტური ფასმაჩვენებლის სადგამი

ციფრების კომპლექტის შეკვეთა
შესაძლებელია დამატებით

ფასის  ჩასადები დამჭერით, გამჭვირვალე

ჩასადების სიგანე                          დამჭერის სიგრძე

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ

მმ
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kg 0 2 ,9 9

lobio

კასეტური ფასმაჩვენებელი

 მაგრდება ყუთზე, კალათზე და ა.შ.

 ფერი გამჭვირვალე

 მასალა: პოლიკარბონატი

კასეტის დამჭერი კლიპით

 მაგრდება ყუთზე და კალათაზე 

 ფერი გამჭვირვალე

 მასალა: პოლიკარბონატი

კასეტის დამჭერი ყუთისთვის

  გამოიყენება კასეტის განსათავსებლად

    ფხვიერ და მარცვლოვან პროდუქტებში

ორმაგი სარჭი კასეტური ფასმაჩვენებლისთვის
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მობილური ტელეფონების დაცვის სისტემა:
სადგამი, დამტენი, სიგნალიზაცია

დაცვის სისტემები

 მოდელი: 1218DC         

 ზომები: 70*50*120 მმ

 ფერი: მეტალიკი, შავი, წითელი

 ელემენტი: 200 საათი

 დისტანციური მართვა: სიგნალიზაციის

    ჩართვა/გამორთვა 5 მეტრი

 ჟღერადობა: 100 დეციბელი

მობილური ტელეფონების დაცვის სისტემა:
სადგამი, დამტენი, სიგნალიზაცია

 მოდელი: 1088C                                            

 ფერი: თეთრი/შავი/შეკვეთით

 ზომა: 8x5x3.3 სმ

 ელემენტი: 200 საათი

 დისტანციური მართვა: სიგნალიზაციის ჩართვა/გამორთვა

 დისტანციური მართვის მანძილი: 5 მეტრი

 ჟღერადობა: 80-105 დეციბელი

მობილურის, ფოტოაპარატის, ლეპტოპის, Mp4
დაცვის სისტემა: სადგამი, დამტენი, სიგნალიზაცია

 მოდელი: ZJ-1261DYCW ფერი: თეთრი/შავი                          

 ზომები: 100x60x180 mm

 ფერი: თეთრი, შავი

 ელემენტი: 200 საათი

 დისტანციური მართვა: სიგნალიზაციის ჩართვა/გამორთვა 5 მეტრი

 ჟღერადობა: 100 დეციბელი

 დამატებითი ფუნქცია: რეგულირებადი დისპლეის ჩვენების კუთხე

არ დაგავიწყდეთ დამცავ სისტემებთან ერთად
იხილოთ “L” ფორმის A6 ფორმატის სტენდი გვ.41

 მოდელი: 1252DY                                                      

 ფერი: თეთრი

 სიმაღლე: 7 სმ

 ელემენტი: 200 საათი

 დისტანციური მართვა: სიგნალიზაციის ჩართვა/გამორთვა

 დისტანციური მართვის მანძილი: 5 მეტრი

 ჟღერადობა: 100 დეციბელი

ფოტოაპარატების დაცვის სისტემა:
სადგამი, სიგნალიზაცია
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პლანშეტების (IPAD Tablet PC) დაცვის სისტემა:

სადგამი, დამტენი,

სიგნალიზაცია

მოდელი: 1217DC 

პლანშეტის დამცავი

ლეპტოპის დამცავი T11

 ლეპტოპის ეკრანის ზომები: 10“-16“

 ლეპტოპის დამჭერის ზომა: 27-38 სმ

 გააჩნია სპეციალური ბალიში, რომელიც

    იცავს ეკრანს მოძრაობისგან

 დამცავი სისტემა მყარად ფიქსირდება

   მაგიდის ზედაპირზე

 დამცავი სისტემა იხსნება სპეციალური გასაღებით

 ფერი: ვერცხლისფერი, შავი

კაუჭის ჩამკეტი

 ქურდობის საწინააღმდეგო დამცავი 

მაგრდება რკინის კაუჭის დაბოლოოებაზე 

   და იხსნება მაგნიტური გასაღებით

ზომა ø: 5.7 მმ, 6.0 მმ 

ფერი შეკვეთით 

 ქურდობის საწინააღმდეგო

   დამცავის გამხსნელი 

 მაგნიტური გასაღები-ბრელოკი

    თავისი საკიდით

 ხსნის ჩამკეტს ერთი დადებით (“one-touch”)

მაგნიტური გასაღები

დაცვის სისტემები
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სფერო “Samolus”

 ბანერის საკიდი მაგნიტით 

 მოძრავი დამჭერით 

 საკიდის ფერი: ღია ნაცრისფერი

 გამჭვირვალე საკიდები

სხვა პროდუქტები

ბანერის საკიდი მაგნიტით

სადგამი სტენდი ნახევარსფერო 

 შედგება 2 ნაწილისგან:

   ნახევარსფერო და სადგამი ფეხი

 სადგამის სიმაღლე: 700 მმ, 900 მმ

 ნახევარსფეროს დიამეტრი: 300 მმ, 400 მმ

სტენდი ნახევარსფერო

 შედგება 2 ნაწილისგან:

   ნახევარსფერო და სადგამი ფეხი

 სადგამის სიმაღლე: 225 მმ, 293 მმ

 ნახევარსფეროს დიამეტრი: 300 მმ, 400 მმ

 შედგება 2 ნაწილისგან: 2 ნახევარსფერო 

 ნახევარსფეროს დიამეტრი: 200 მმ

 ფერი: გამჭვირვალე
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სხვა პროდუქტები

 ფასმაჩვენებლის ზომა 76 x 35 მმ (სიგანე x სიგრძე)

 ლენტის სიგრძე: 560 მმ

 მასალა: პოლიპროპილენი

 12 საკიდი

პროდუქციის დასაკიდი
ლენტი ფასმაჩვენებლით

 ფასმაჩვენებლის ზომა 75 x 40 მმ (სიგანე x სიგრძე)

 ლენტის სიგრძე: 1150 მმ

 მასალა: რკინა

 13 საკიდი

პროდუქციის დასაკიდი
რკინის ლენტი ფასმაჩვენებლით 

თაროზე დასამაგრებელი ნახევარსფერო

 შედგება 2 ნაწილისგან:

    აკრილის ნახევარსფერო და რკინის სამაგრი 

 ნახევარსფეროს დიამეტრი: 200 მმ, 300 მმ

 ფერი: გამჭვირვალე

 მასალა: პლასტმასი
 მოცულობა / ზომა:
 30 ლიტრი (430/300/285)
 42 ლიტრი (540/360/278)
 45 ლიტრი (60 0/400/250)
 50 ლიტრი (600/400/280)
 61 ლიტრი (600/400/315)
 64 ლიტრი (600/400/335)
 72 ლიტრი (600/400/355)
 73 ლიტრი (680/430/320)
 148 ლიტრი (740/560/625)

პლასტმასის კონტეინერები

 შესაძლებელია ლოგოს დატანა

 ირეცხება ცხელი წყლით,

    ორთქლით ან სარეცხი

    საშუალებით

 გააჩნია „ეკო“ ნიშანი

 ფერი შეკვეთით
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სამაცივრე სისტემები

 ძრავი: შიდა და გარე 
 ტემპ. რეჟიმი: + 0°C / +4°C
 ზომა: სიგრძე 1.25 | 1.875 | 2.15 | 2.50 | 3.75
              სიღრმე 0.975 | 1.075 | 
              სიმაღლე 2.17
 ორმაგი დამცავი ფარდა 
 ფერი შეკვეთით
 აქსესუარები შეკვეთით

ღია კედლის მაცივარი

 ძრავი: შიდა და გარე 
 ტემპ. რეჟიმი: + 0°C / +4°C
 ზომა: სიგრძე 1.564 | 2.342 | 3.123 | 3.898 
             სიღრმე 0.97 
             სიმაღლე 2.05
 შუშის კარები
 ფერი შეკვეთით
 აქსესუარები შეკვეთით

დახურული კედლის მაცივარი

 ძრავი: შიდა და გარე 
 ტემპ. რეჟიმი: +0°C / +4°C
 ზომა: სიგრძე 1.25 | 1.875 | 2.15 | 2.50 | 3.75
              სიღრმე 0.975 | 1.075 | 
              სიმაღლე 2.25
 დამცავი ფარდა 
 ფერი შეკვეთით
 აქსესუარები შეკვეთით

ღია კედლის მაცივარი ხილ-ბოსტნეულისთვის

 ძრავი: შიდა და გარე 
 ტემპ. რეჟიმი: - 25°C / -21°C
 ზომა: სიგრძე 1.875 | 2.50 | 3.75
              სიღრმე 1.14
              სიმაღლე 2.06 | 2.25
 ფერი შეკვეთით
 აქსესუარები შეკვეთით

საყინულე მაცივარი
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სამაცივრე სისტემები

მაცივარი „ბონეტი“

 ძრავი: შიდა და გარე 
 ტემპ. რეჟიმი: - 25°C / -21°C
 ზომა: სიგრძე 2.50 | 3.75
              სიღრმე 1.07 | 1.73
              სიმაღლე 0.90
 ფერი შეკვეთით
 აქსესუარები შეკვეთით

 ძრავი: შიდა და გარე 
 ტემპ. რეჟიმი: + 4°C / + 8°C
 ზომა: სიგრძე 1.2 | 3.0
             სიღრმე 1.105
             სიმაღლე 1.24
 ფერი შეკვეთით
 აქსესუარები შეკვეთით

დახლმაცივარი 

 ძრავი: შიდა 
 ტემპ. რეჟიმი: + 0°C / + 2°C
 ზომა: სიგრძე 0.6 | 0.9 | 1.4
              სიღრმე 0.80
              სიმაღლე 1.29
 ფერი შეკვეთით
 აქსესუარები შეკვეთით

საკონდიტრო მაცივარი

 ძრავი: შიდა 
 ტემპ. რეჟიმი: + 0°C / + 2°C
 ზომა: სიგრძე 1.20
              სიღრმე 0.82
              სიმაღლე 2.00
 ფერი შეკვეთით
 აქსესუარები შეკვეთით

გამაგრილებელი სასმელების მაცივარი
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სტანდარტული ფერები

ფერები შეკვეთით
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ფორმატების ზომები



საქართველო, თბილისი, 0119, ა. წერეთლის გამზ. 115ა, N7
  ტელ.: +995 32 272 88 68    info@csgroup.ge   www.csgroup.ge

+995 32 272 88 68

+995 577 48 32 82

info@csgroup.ge

www.csgroup.ge


