
 

                                                                                                                                                                      

№ 

п/п 

 

Атауы 

Түгендеу 

нөмірі 

 

Пайдалануға жарамдылығы туралы мәліметтер 

 

Ескерту 

1  Жылжымалы 

Тұғыр 

9-0014645 Денедегі дақтарды кетіруге болмайды, дөңгелектері сынған, 

көрінбейтін көрініске ие. 

 
2 Жылжымалы 

Тұғыр 

9-0014639 Көрінбейтін көрініс, сөре бағыттағыштары сынған, құлып пен 

тұтқа сынған. 

 

 



3 Жұмыс үстелі 

 

9-0005412 Корпуста сызаттар, аксессуарлар мен пернетақта сөресі жоқ, 

көрінбейтін көрініс. 

 
4 Жұмыс үстелі 

 
9-0001912 Корпуста сызаттар, фитингтер жоқ, көрінбейтін көрініс. Бренд 

кітапшасына сәйкес келмейді. 

 



5 Тұғыр 9-0004988 Непрезентабельный внешний вид, сломаны направляющие 

полок, отсутствуют полки и колесики. 

 
6 Кеңсе үстелі 9-0002208 Денедегі дақтар мен сызаттар, көрінбейтін көрініс, 

бекіткіштер бос. 

 



7 Жылжымалы 

тұғыр 
9-0004975 Корпуста сызаттар бар, сөре жоқ, құлып пен сөре 

бағыттағыштары сынған. 

 
8 

 

 

 

 

Тұғыр 9-0004991 Көрінбейтін көрініс, корпуста сызаттар мен дақтар бар, 

рельстер, сөре тұтқалары мен дөңгелектер сынған 

 



9 Тұғыр 9-0014636 Көрінбейтін көрініс, денеде сызаттар бар, дөңгелектер сынған. 

Сөре жоқ. 

 
10 Тұғыр 9-0004959 Көрінбейтін көрініс, денеде сызаттар бар, дөңгелектер сынған. 

Сөрелер жоқ. 

 



11 Тұғыр 9-0004978 Көрінбейтін көрініс, корпуста сызаттар бар, дөңгелектер мен 

сөре бағыттағыштары сынған. Бекіткіштер босатылды. 

 
12 Тұғыр 9-0004967 Көрінбейтін көрініс, корпуста сызаттар бар, дөңгелектер мен 

сөре бағыттағыштары сынған. Бекіткіштер босатылды. 

 



13 Тұғыр 9-0004944   Көрінбейтін көрініс, денеде сызаттар бар, дөңгелектер сынған. 

Арматура, сөре және сөре бағыттағыштары жоқ. 

 
 



14 Тұғыр 9-0004946   Көрінбейтін көрініс, корпуста сызаттар бар, дөңгелектер мен 

сөре бағыттағыштары сынған. Сөрелер жоқ. 

 
15 Кітап шкафы 9-0003200 Физикалық тұрғыдан ескірген. Сызаттар, чиптер, сызаттар 

бар, фитингтер жоқ. Брендбукке сәйкес келмейді. 

 



16 Кітап шкафы 9-0007665 Шкаф физикалық тұрғыдан ескірген. Сызаттар, чиптер, 

сызаттар бар, сыртқы түрі көрінбейді. Аппараттық құрал және 

кейбір бөлшектер жоқ. Бренд кітапшасына сәйкес келмейді 

 



17 Кітап шкафы 9-0001193 Шкаф физикалық тұрғыдан ескірген. Сызаттар, чиптер, 

сызаттар бар, сыртқы түрі көрінбейді. Аппараттық құрал жоқ. 

Бренд кітапшасына сәйкес келмейді. 

 



18 Кітап шкафы 10012748 Шкаф физикалық тұрғыдан ескірген. Сызаттар, сызаттар бар, 

сыртқы түрі көрінбейді. Аппараттық құрал жоқ. 

 



19 Жылжымалы 

тұғыр 

9-0002231 Көрінбейтін көрініс, корпуста сызаттар бар, дөңгелектер мен 

сөре бағыттағыштары сынған. Сөрелер жоқ. 

 



20 Тұғыр 9-0003205 Көрінбейтін көрініс, денеде сызаттар бар, дөңгелектер сынған. 

Сөрелер жоқ. 

 
21 Тұғыр 9-0004950 Көрінбейтін көрініс, денеде сызаттар бар, дөңгелектер сынған. 

Сөрелер мен артқы қабырға жоқ. 

 



22 Жылжымалы 

тұғыр 

9-0003202 Шкаф физикалық тұрғыдан ескірген, сызаттар, чиптер, 

сызаттар бар. Сөре жоқ, тұтқалар, дөңгелектер және сөре 

бағыттағыштары сынған 

 
23 Жылжымалы 

тұғыр 

9-0005002 Шкаф физикалық тұрғыдан ескірген. Сөрелер мен рельстер 

жоқ. 

 



24 Жылжымалы 

тұғыр 

9-0004949 Көрінбейтін көрініс, корпуста сызаттар бар, дөңгелектер мен 

сөре бағыттағыштары сынған 

 
25 Жылжымалы 

Тұғыр 

 

9-0014640 Шкаф физикалық тұрғыдан ескірген, сызаттар, чиптер, 

сызаттар бар. Сөрелер, сынған тұтқалар, дөңгелектер және 

сөре бағыттағыштары жоқ 

 

 

 



Основные средства: 

№ 

п/п 

Атауы Түгендеу 

нөмірі 

Пайдалануға жарамдылығы туралы 

мәліметтер 

 

Ескерту 

1. 
Жазбаша үстел 

 

1251-1018 Үстел физикалық тұрғыдан ескірген, 

сызаттар, чиптер, сызаттар бар. 

Аппараттық құрал жоқ. Бренд 

кітапшасына сәйкес келмейді 

 

 


