
KIX7000004479 Кольоровий друк на 
банерній тканині, стійкій до 
атмосферного впливу. 
Використовується для 
оформлення торгової точки, 
як всередині, так і ззовні 
приміщеня.

KIX7000004211 Кольоровий друк на 
банерній тканині, стійкій до 
атмосферного впливу. 
Використовується для 
оформлення торгової точки, 
як всередині, так і ззовні 
приміщеня. 

KIX7000004386 Кольоровий друк на 
банерній тканині, стійкій до 
атмосферного впливу. 
Використовується для 
оформлення торгової точки, 
як всередині, так і ззовні 
приміщеня, 

KIX7000004387 Кольоровий друк на 
банерній тканині, стійкій до 
атмосферного впливу. 
Використовується для 
оформлення торгової точки, 
як всередині, так і ззовні 
приміщеня. 

KIX7000004476 Кольоровий друк на 
банерній тканині, стійкій до 
атмосферного впливу. 
Використовується для 
оформлення торгової точки, 
як всередині, так і ззовні 
приміщеня. 

KIX7000004472 Кольоровий друк на 
банерній тканині, стійкій до 
атмосферного впливу. 
Використовується для 
оформлення торгової точки, 
як всередині, так і ззовні 
приміщеня. 

KIX7000004277 Кольоровий друк на 
банерній тканині, стійкій до 
атмосферного впливу. 
Використовується для 
оформлення торгової точки, 
як всередині, так і ззовні 
приміщеня. 

KIX7000004474 Кольоровий друк на 
банерній тканині, стійкій до 
атмосферного впливу. 
Використовується для 
оформлення торгової точки, 
як всередині, так і ззовні 
приміщеня. 

Артикул Номенклатура/ Характеристика товару Зображення

            Банер ROSTEX Гармонія безпеки та дизайну 
2,5х1,1 м

            Банер ABLOY Екстремальна надійність 2,5х1,1 м

            Банер MUL-T-LOCK Interactive+ Один ключ - безліч 
можливостей 2,5х1,1 м

Додатковий опис 
товару

Торгівля
    99. Реклама і упаковка
        99.03. Банери

            Банер RYOBI Японські дотягувачі №1 у світі 2,5х1,1 
м

            Банер YLI ELECTRONIC Вікова надійність 
технологій сходу 2,5х1,1 м

            Банер KNOCK N'LOCK Прислухайся до 
майбутнього 2,5х1,1 м

            Банер WINSHIELD Декоруємо захищаючи 2,5х1,1 м

            Банер ROSSLARE Контролери вашої безпеки, 
технічний 2,5х1,1 м



KIX7000004276 Кольоровий друк на 
банерній тканині, стійкій до 
атмосферного впливу. 
Використовується для 
оформлення торгової точки, 
як всередині, так і ззовні 
приміщеня. 

KIX7000004477 Кольоровий друк на 
банерній тканині, стійкій до 
атмосферного впливу, 
Використовується для 
оформлення сервісних 
центрів KEYLINE

KIX7000004473 Кольоровий друк на 
банерній тканині, стійкій до 
атмосферного впливу. 
Використовується для 
оформлення торгової точки, 
як всередині, так і ззовні 
приміщеня. 

            Банер KEYLINE Інтелектуальні технології 
клонування, іміджевий 2,5х1,1 м

            Банер MUL-T-LOCK ESETY. Італійські силові замки 
2,5х1,1 м

            Банер EFF EFF Надійність без компромісів 2,5х1,1 
м
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