
ЗМІСТ

Вітальні набори

Elite Decor Collection

М'які ліжка

Спальні набори

Фасади під замовлення

Шафи-купе

АСТІ....................................................................................3
БЕЛЛА ................................................................................4
БОГЕМА .............................................................................5
ВІОЛА .................................................................................6
ВІВА ...................................................................................7
ІМПЕРІЯ .............................................................................8
ЄВА ....................................................................................9
ОЛІМПІЯ ..........................................................................10
ЛІНЦ .................................................................................11
КВАДРО ...........................................................................12

ЛУЇЗА ...............................................................................13
ЛУКА ................................................................................14
ЛУНА ................................................................................15
НІКІ ...................................................................................16
РАМОНА ..........................................................................17
РЕДЖИНА .......................................................................18
РОМА ...............................................................................19
ТЕРРА ..............................................................................20
РОСЕЛЛА ........................................................................21
ФЕМЕЛІ ............................................................................22

АСТІ..................................................................................23
ВІОЛА ...............................................................................24
ЛУНА ................................................................................25
МОДЕРН ..........................................................................26
РОМА ...............................................................................27

ТЕРРА ..............................................................................28
BOX ..................................................................................29
BOX COLOR ....................................................................30
ЧИКАГО............................................................................31

Б`ЯНКА, ОРЛАНДО, ФЛОРЕНЦ, ВІНТАЖ, МІЛЕНІУМ .32

ВІНТАЖ ............................................................................33

КОЛЕКЦІЯ ДЕКОРУ ........................................................40

М`ЯКІ ЛІЖКА ПІД ЗАМОВЛЕННЯ ..................................41

ФАСАДИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ .........................................42

АСТІ, ЛУНА, РАМОНА, БЕЛЛА, БОГЕМА, ФУТУРА ......43

Кухні

Кухні Люкс

Передпокої
АМАНДА ..........................................................................35
АСТІ..................................................................................36
БЕЛЛА ..............................................................................37

АСТІ..................................................................................38
ЛУНА ................................................................................38
СТЕЛЛА ...........................................................................39



3

спальня модерн

АСТІ
КОРПУС

 ● Колірна гама: Дуб Крафт;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 22мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Дуб Крафт;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 22мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА
 ● Алюмінієва профільна ручка;
 ● Пластмасова ніжка, покрита сатином в колір ручки;
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Завіса підвищеної міцності; 
 ● Розсувний механізм шаф-купе hettich. Можлива доукомплектація опцією плавного закриття;
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ
 ● Матова екошкіра MADRIT 0920 на тканинній основі. Склад: 100% PU, Тест Мартиндейла: 100000 

циклів. Дана тканина легка в догляді та стійка до перепадів температур.
ДЗЕРКАЛО

 ● Дзеркало шліфоване 3мм з фацетом; дзеркало шафи з єврокромкою.
УПАКОВКА

 ● 5-ох шаровий картон;
 ● Дзеркала захищені каркасом ДСП.

ПЕРЕВАГИ
 √ Багатошарове високоглянцеве лакофарбове покриття, яке не змінює відтінок протягом дов-

готривалої експлуатації;
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ Передбачена свердловка для широкого вибору асортименту внутрішнього наповнення шаф та 

шаф-купе, а саме: полиць коротких, довгих, Т-подібних та тумб;
 √ Можливість регулювання висоти полок в шафах у трьох позиціях;
 √ Можливість комплектації приліжковими тумбами звичайними або приставними;
 √ Опційна комплектація ліжка висувними шухлядами;
 √ Додаткова опція до шаф-купе – карниз з LED підсвіткою (з пультом управління);
 √ Ліжка не комплектуються каркасом. Каркас потрібно придбати окремо. Можливі варіанти кар-

касів власного виробництва (також можна використовувати каркаси інших виробників): 
1. дерев`яний каркас з кроком ламелей 65мм; 
2. дерев`яний каркас з кроком ламелей 25мм (Premium); 
3. металевий каркас з кроком ламелей 65мм; 
4. металевий каркас з кроком ламелей 25мм (Premium).

 √ Усі каркаси комплектуються гнутоклеяними буковими ламелями шириною 53мм, товщиною 
8мм.

Для телефонної книги Текстова інформація та посилання

Каталог загальний Схеми фасадів на 
замовлення

ТзОВ «МироМарк»
77310, Україна,
Івано-Франківська обл., м.Калуш,  вул. Орлика, 2A
тел.: +38 (050) 506-70-60
 +38 (096) 506-70-60 
 +38 (093) 506-70-60 
e-mail:  office@miromark.com.ua
Відділ збуту:  sales@miromark.com.ua
www.miromark.com.ua

«МігоМагк» LLC 
77310, Ukraine,
Ivano-Frankivsk reg. Kalush P.Orlyk Street 2A 
phone:  +38 (050) 506-70-60
 +38 (096) 506-70-60 
 +38 (093) 506-70-60 
e-mail:  office@miromark.com.ua
Sales department:  sales@miromark.com.ua
www.miromark.com.ua



4 5

спальня модерн

БЕЛЛА
КОРПУС

 ● Колірна гама: Білий;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 18мм, профіль МДФ (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan); 
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона);

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями);
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона);

ФУРНІТУРА
 ● Пластикова хромована ручка з гвинтами (з різьбою М4);
 ● Пластмасова ніжка, покрита хромом в колір ручки;
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Завіса підвищеної міцності з плавним закриттям; 
 ● Розсувний механізм шаф-купе hettich. Можлива доукомплектація опцією плавного закриття;
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ
 ● Профіль ліжка виготовлений з МДФ, який покритий глянцевою плівкою в колір фасаду;
 ● Тумби, комоди та шафи комплектуються заокругленими декоративними планками МДФ;
 ● Матова екошкіра MADRIT 0920 на тканинній основі. Склад: 100% PU, Тест Мартиндейла: 100000 

циклів. Дана тканина легка в догляді та стійка до перепадів температур.
ДЗЕРКАЛО

 ● Дзеркало шліфоване 4мм з фацетом; дзеркало шафи з єврокромкою.
УПАКОВКА

 ● 5-ох шаровий картон;
 ● Дзеркала захищені каркасом ДСП.

ПЕРЕВАГИ
 √ Багатошарове високоглянцеве лакофарбове покриття, яке не змінює відтінок протягом 

довготривалої експлуатації;
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Кришки комодів усилені механізмом проти прогинання;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ Передбачена свердловка для широкого вибору асортименту внутрішнього наповнення шаф та 

шаф-купе, а саме: полиць довгих, Т-подібних та тумб;
 √ Можливість регулювання висоти полок в шафах у трьох позиціях;
 √ Заокруглені кути елементів;
 √ Непідйомні ліжка не комплектуються каркасом. Каркас потрібно придбати окремо. Можливі 

варіанти каркасів власного виробництва (також можна використовувати каркаси інших виробників): 
1. дерев`яний каркас з кроком ламелей 65мм; 
2. дерев`яний каркас з кроком ламелей 25мм (Premium); 
3. металевий каркас з кроком ламелей 65мм; 
4. металевий каркас з кроком ламелей 25мм (Premium).

 √ Підйомні ліжка комплектуються металевими каркасами з кроком ламелей 65мм у стандартній 
комплектації. Опційна пропозиція – металевий каркас з кроком ламелей 25мм;

 √ Усі каркаси комплектуються гнутоклеяними буковими ламелями шириною 53мм, товщиною 8мм.

спальня модерн

БОГЕМА
КОРПУС

 ● Колірна гама: Білий, Чорний;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Глянець Білий, Глянець Чорний (багатошарове лаковане покриття висушене під 

ультрафіолетовими променями);
 ● Одношарова поверхнева шовкографія (з ефектом мерехтіння); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Глянець Білий, Глянець Чорний (багатошарове лаковане покриття висушене під 

ультрафіолетовими променями);
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan), профіль МДФ 19мм;
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА
 ● Металева кругла ручка з гвинтом (з різьбою М4) та стразами;
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Завіса підвищеної міцності; 
 ● Розсувний механізм шаф-купе hettich. Можлива доукомплектація опцією плавного закриття;
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ДЗЕРКАЛО
 ● Дзеркало шліфоване 3мм з фацетом; дзеркало шафи з єврокромкою.

УПАКОВКА
 ● 5-ох шаровий картон;
 ● Дзеркала захищені каркасом ДСП.

ПЕРЕВАГИ
 √ Багатошарове високоглянцеве лакофарбове покриття, яке не змінює відтінок протягом 

довготривалої експлуатації;
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Кришки комодів усилені механізмом проти прогинання;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ Передбачена свердловка для широкого вибору асортименту внутрішнього наповнення шаф та     

шаф-купе, а саме: полиць коротких, довгих, Т-подібних та тумб;
 √ Можливість регулювання висоти полок в шафах у трьох позиціях;
 √ Карнизи трьох-, чотирьох- та шестидверних шаф комплектуються встановленою підсвіткою 

з пультом керування;
 √ Непідйомні ліжка не комплектуються каркасом. Каркас потрібно придбати окремо. Можливі 

варіанти каркасів власного виробництва (також можна використовувати каркаси інших 
виробників): 
1. дерев`яний каркас з кроком ламелей 65мм; 
2. дерев`яний каркас з кроком ламелей 25мм (Premium); 
3. металевий каркас з кроком ламелей 65мм; 
4. металевий каркас з кроком ламелей 25мм (Premium).

 √ Підйомні ліжка комплектуються металевими каркасами з кроком ламелей 65мм у стандартній 
комплектації. Опційна пропозиція – металевий каркас з кроком ламелей 25мм;

 √ Усі каркаси комплектуються гнутоклеяними буковими ламелями шириною 53мм, товщиною 
8мм.
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спальня модерн

ВІОЛА
КОРПУС

 ● Колірна гама: Чорний;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова;
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Одношарова поверхнева шовкографія;
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Глянець Чорний (багатошарове лаковане покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями);
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА
 ● Пластмасова ручка, колір чорний;
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Завіса підвищеної міцності; 
 ● Розсувний механізм шафи-купе – алюмінієва направляюча з роликами;
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ
 ● Матова екошкіра MADRIT 0920 на тканинній основі. Склад: 100% PU, Тест Мартиндейла: 100000 

циклів. Дана тканина легка в догляді та стійка до перепадів температур;
ДЗЕРКАЛО

 ● Дзеркало шліфоване 3мм з шовкографією; дзеркало шафи з єврокромкою.
УПАКОВКА

 ● 5-ох шаровий картон; 
 ● Дзеркала захищені каркасом ДСП.

ПЕРЕВАГИ
 √ Багатошарове високоглянцеве лакофарбове покриття, яке не змінює відтінок протягом 

довготривалої експлуатації;
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Кришки комодів усилені механізмом проти прогинання;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ Передбачена свердловка для широкого вибору асортименту внутрішнього наповнення шаф, а 

саме: полиць коротких, довгих, Т-подібних та тумб;
 √ Можливість регулювання висоти полок в шафах у трьох позиціях;
 √ Непідйомні ліжка не комплектуються каркасом. Каркас потрібно придбати окремо. Можливі 

варіанти каркасів власного виробництва (також можна використовувати каркаси інших 
виробників): 
1. дерев`яний каркас з кроком ламелей 65мм; 
2. дерев`яний каркас з кроком ламелей 25мм (Premium); 
3. металевий каркас з кроком ламелей 65мм; 
4. металевий каркас з кроком ламелей 25мм (Premium).

 √ Підйомні ліжка комплектуються металевими каркасами з кроком ламелей 65мм у стандартній 
комплектації. Опційна пропозиція – металевий каркас з кроком ламелей 25мм;

 √ Усі каркаси комплектуються гнутоклеяними буковими ламелями шириною 53мм, товщиною 
8мм.

спальня модерн

ВІВА
КОРПУС

 ● Колірна гама: Білий,
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони);
 ● Дно: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями);
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями);
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА
 ● Фурнітура преміум-класу;
 ● Трьохскладові шарикові телескопічні направляючі повного висуву з плавним закриттям;
 ● ДЗЕРКАЛО
 ● Дзеркало 3мм з поліуретановою рамою.

УПАКОВКА
 ● 5-ох шаровий картон;
 ● Дзеркала захищені каркасом ДСП.

ПЕРЕВАГИ
 √ Багатошарове високоглянцеве лакофарбове покриття, яке не змінює відтінок протягом 

довготривалої експлуатації;
 √ Базова комплектація підвісної тумби та туалетного столика оснащена фурнітурою преміум-

класу;
 √ Можливість вибору тканини та кольору ліжка: велюр, текстиль чи екошкіра;
 √ Підйомні ліжка комплектуються металевими каркасами з кроком ламелей 65мм у 

стандартній комплектації. Опційна пропозиція – металевий каркас з кроком ламелей 25мм; 
Усі каркаси комплектуються гнутоклеяними буковими ламелями шириною 53мм, товщиною 8мм. 
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спальня класика

ІМПЕРІЯ
КОРПУС

 ● Колірна гама: Білий;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм, профіль МДФ (Kronospan, Swisskrono, Swisspan); накладки 

МДФ;
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями);
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА
 ● Металева хромована ручка з гвинтами (з різьбою М4);
 ● Ніжки із поліуретану;
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Завіса підвищеної міцності з плавним закриттям; 
 ● Розсувний механізм шаф-купе hettich. Можлива доукомплектація опцією плавного закриття;
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ
 ● Оправа ліжка, ніжки тумби та комода виготовлені із поліуретану;
 ● Баляси ліжка із профілю МДФ 100х60мм;
 ● Тумби, комоди та шафи комплектуються заокругленими декоративними планками МДФ;
 ● Матова екошкіра Dynasty ivory 01. Склад: покриття -100% поліуретан, основа: перший шар - 35% 

бавовна, 65% поліестер, другий шар - 15% нейлон, 85% терілен. Тест Мартиндейла: 100000 циклів. 
Дана тканина легка в догляді та стійка до перепадів температур.
ДЗЕРКАЛО

 ● Дзеркало з поліуретановою рамою;
 ● Дзеркало шліфоване 3мм; дзеркало шафи з єврокромкою.

УПАКОВКА
 ● 5-ох шаровий картон; 
 ● Дзеркала захищені каркасом ДСП та повітряно-бульбашковою плівкою. 

ПЕРЕВАГИ
 √ Багатошарове високоглянцеве лакофарбове покриття, яке не змінює відтінок протягом 

довготривалої експлуатації;
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Кришки комодів усилені механізмом проти прогинання;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ Передбачена свердловка для широкого вибору асортименту внутрішнього наповнення шаф та 

шаф-купе, а саме: полиць довгих, Т-подібних та тумб;
 √ Можливість регулювання висоти полок в шафах у трьох позиціях;
 √ Заокруглені кути елементів;
 √ Ліжка комплектуються дерев’яним каркасом із кроком ламелей 65мм. 
 √ Каркас комплектується гнутоклеяними буковими ламелями шириною 53мм, товщиною 8мм.

спальня класика

ЄВА
КОРПУС

 ● Колірна гама: Білий, Чорний;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова;
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Глянець Білий, Глянець Чорний (багатошарове лаковане покриття висушене під 

ультрафіолетовими променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Декоративні накладки із поліуретану, профільні рамки з МДФ;
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Глянець Білий, Глянець Чорний (багатошарове лаковане покриття висушене під 

ультрафіолетовими променями);
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА
 ● Металева овальна ручка з кришталиком (з різьбою М4);
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Завіса підвищеної міцності; 
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ
 ● Матова екошкіра MADRIT 0920 - біла, 1100 - чорна на тканинній основі. Склад: 100% PU, Тест 

Мартиндейла: 100000 циклів. Дана тканина легка в догляді та стійка до перепадів температур;
 ● Карниз шаф виготовлений з профіля МДФ (в колір фасаду).

ДЗЕРКАЛО
 ● Дзеркало шліфоване 3мм з поліуретановою рамою; дзеркало шафи з єврокромкою.

УПАКОВКА
 ● 5-ох шаровий картон; 
 ● Дзеркала захищені каркасом ДСП та повітряно-бульбашковою плівкою.

ПЕРЕВАГИ
 √ Багатошарове високоглянцеве лакофарбове покриття, яке не змінює відтінок протягом 

довготривалої експлуатації;
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Кришки комодів усилені механізмом проти прогинання;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ Передбачена свердловка для широкого вибору асортименту внутрішнього наповнення шаф, а 

саме: полиць коротких, довгих, Т-подібних та тумб;
 √ Можливість регулювання висоти полок в шафах у трьох позиціях;
 √ Непідйомні ліжка не комплектуються каркасом. Каркас потрібно придбати окремо. Можливі 

варіанти каркасів власного виробництва (також можна використовувати каркаси інших 
виробників): 
1. дерев`яний каркас з кроком ламелей 65мм; 
2. дерев`яний каркас з кроком ламелей 25мм (Premium); 
3. металевий каркас з кроком ламелей 65мм; 
4. металевий каркас з кроком ламелей 25мм (Premium).

 √ Підйомні ліжка комплектуються металевими каркасами з кроком ламелей 65мм у стандартній 
комплектації. Опційна пропозиція – металевий каркас з кроком ламелей 25мм;

 √ Усі каркаси комплектуються гнутоклеяними буковими ламелями шириною 53мм, товщиною 
8мм.
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спальня класика

ОЛІМПІЯ
КОРПУС

 ● Колірна гама: Радіка Беж, Перо Рубіно;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Радіка Беж, Перо Рубіно (багатошарове лаковане покриття висушене під 

ультрафіолетовими променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидима сторона);
 ● Декоративні накладки виготовлені з поліуретану та профільні рамки МДФ.

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Радіка Беж, Перо Рубіно; (багатошарове лаковане  покриття висушене під 

ультрафіолетовими променями);
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидима сторона);

ФУРНІТУРА
 ● Ручка одинарна та подвійна з кристаликом (з різьбою М4);
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Завіса підвищеної міцності; 
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ
 ● Оправи ліжка та накладки шаф виготовлені з поліуретану;
 ● Карниз шаф виготовлений з профіля МДФ (в колір фасаду).

ДЗЕРКАЛО
 ● Дзеркало з поліуретановою рамою;
 ● Дзеркало шафи з єврокромкою.

УПАКОВКА
 ● 5-ох шаровий картон; 
 ● Дзеркала захищені каркасом ДСП та повітряно-бульбашковою плівкою.

ПЕРЕВАГИ
 √ Багатошарове високоглянцеве лакофарбове покриття, яке не змінює відтінок протягом 

довготривалої експлуатації;
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Кришки комодів усилені механізмом проти прогинання;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ Передбачена свердловка для широкого вибору асортименту внутрішнього наповнення шаф, а 

саме: полиць коротких, довгих, Т-подібних та тумб;
 √ Можливість регулювання висоти полок в шафах у трьох позиціях;
 √ Непідйомні ліжка не комплектуються каркасом. Каркас потрібно придбати окремо. Можливі 

варіанти каркасів власного виробництва (також можна використовувати каркаси інших 
виробників): 
1. дерев`яний каркас з кроком ламелей 65мм; 
2. дерев`яний каркас з кроком ламелей 25мм (Premium); 
3. металевий каркас з кроком ламелей 65мм; 
4. металевий каркас з кроком ламелей 25мм (Premium).

 √ Підйомні ліжка комплектуються металевими каркасами з кроком ламелей 65мм у стандартній 
комплектації. Опційна пропозиція – металевий каркас з кроком ламелей 25мм;

 √ Усі каркаси комплектуються гнутоклеяними буковими ламелями шириною 53мм, товщиною 
8мм.

спальня модерн

ЛІНЦ
КОРПУС

 ● Колірна гама:  сірий шифер/дуб вотан;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 22мм, сертифікати відповідності FSC та ELE (Kronospan, 

Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: сірий шифер/дуб вотан (багатошарове лаковане покриття висушене під 

ультрафіолетовими променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидима сторона).

КРИШКИ
 ● Колірна гама: сірий шифер;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 22мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА
 ● Алюмінієва  матова профільна ручка;
 ● Пластмасова ніжка, покрита сатином в колір ручки;
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Завіса підвищеної міцності; 
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (RAFIX).

ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ
 ● Меблева тканина Bonn 90. Склад: 96% Поліестер, 4% Нейлон, Тест Мартиндейла: 83000 циклів. 

Дана тканина стійка до стирання та є важкозаймистою.
ДЗЕРКАЛО

 ● Дзеркало шліфоване 3мм з фацетом.
УПАКОВКА

 ● 5-ох шаровий картон;
 ● Дзеркала захищені каркасом ДСП.

ПЕРЕВАГИ
 √ Відповідність плити стандартам FSC та ELE;
 √ Багатошарове високоглянцеве лакофарбове покриття, яке не змінює відтінок протягом 

довготривалої експлуатації;
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Ліжка та шафи комплектуються висувними шухлядами;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ Передбачена свердловка для наповнення шаф полицями довгими;
 √ Можливість регулювання висоти полок в шафах у трьох позиціях;
 √ Непідйомні ліжка не комплектуються каркасом. Каркас потрібно придбати окремо. Можливі 

варіанти каркасів власного виробництва (також можна використовувати каркаси інших 
виробників): 
1. дерев`яний каркас з кроком ламелей 65мм; 
2. дерев`яний каркас з кроком ламелей 25мм (Premium); 
3. металевий каркас з кроком ламелей 65мм; 
4. металевий каркас з кроком ламелей 25мм (Premium).

 √ Усі каркаси комплектуються гнутоклеяними буковими ламелями шириною 53мм, товщиною 
8мм.



1312

спальня модерн

КВАДРО
КОРПУС

 ● Колірна гама: Дуб Фрегат; Білий;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ деревоподібна, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Дуб Фрегат; 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ деревоподібна, меламінова (невидима сторона).

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Дуб Фрегат;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ деревоподібна, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА
 ● Профільна алюмінієва ручка чорного кольору;
 ● Упори ліжка, тумби, комода зроблені з товстого металу чорного кольору в стилі «Лофт»;
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Завіса підвищеної міцності з плавним закриттям 
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі;
 ● Базова комплектація антресолей та шаф міжсекційними стяжками;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ
 ● Меблева тканина ATLANTA 7. Склад: 100% PU, Тест Мартиндейла: 30000 циклів. Дана тканина 

легка в догляді.
ДЗЕРКАЛО

 ● Дзеркало з поліуретановою рамою;
 ● Дзеркало шліфоване 3мм з фацетом; дзеркало шафи з єврокромкою.

УПАКОВКА
 ● 5-ох шаровий картон; 
 ● Дзеркала захищені каркасом ДСП та повітряно-бульбашковою плівкою. 

ПЕРЕВАГИ
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ Передбачена свердловка для широкого вибору асортименту внутрішнього наповнення шаф та 

шаф-купе, а саме: полиць коротких, довгих, Т-подібних та тумб;
 √ Можливість регулювання висоти полок в шафах у трьох позиціях;
 √ Непідйомні ліжка не комплектуються каркасом. Каркас потрібно придбати окремо. Можливі 

варіанти каркасів власного виробництва (також можна використовувати каркаси інших 
виробників): 
1. дерев`яний каркас з кроком ламелей 65мм; 
2. дерев`яний каркас з кроком ламелей 25мм (Premium); 
3. металевий каркас з кроком ламелей 65мм; 
4. металевий каркас з кроком ламелей 25мм (Premium).

 √ Усі каркаси комплектуються гнутоклеяними буковими ламелями шириною 53мм, товщиною 
8мм.

спальня класика

ЛУЇЗА
КОРПУС

 ● Колірна гама: Білий;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями); 
 ● Одношарова поверхнева шовкографія (з ефектом мерехтіння);
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями);
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА
 ● Металева кругла ручка з гвинтом (з різьбою М4) та стразами;
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Завіса підвищеної міцності з плавним закриттям; 
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ
 ● Карниз шаф виготовлений з профіля МДФ, який покритий глянцевою плівкою в колір фасаду;
 ● Велюр RIVERA 080 на тканинній основі. Склад: 100%PES, Тест Мартиндейла: 35000 циклів.

ДЗЕРКАЛО
 ● Дзеркало з поліуретановою рамою;
 ● Дзеркало шліфоване 3мм з фацетом; дзеркало шафи з єврокромкою.

УПАКОВКА
 ● 5-ох шаровий картон; 
 ● Дзеркала захищені каркасом ДСП та повітряно-бульбашковою плівкою.

ПЕРЕВАГИ
 √ Багатошарове високоглянцеве лакофарбове покриття, яке не змінює відтінок протягом 

довготривалої експлуатації;
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Кришки комодів усилені механізмом проти прогинання;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ Передбачена свердловка для широкого вибору асортименту внутрішнього наповнення шаф, а 

саме: полиць коротких, довгих, Т-подібних та тумб;
 √ Можливість регулювання висоти полок в шафах у трьох позиціях;
 √ Дзеркало, шафи та ліжка мають додаткову опцію корону, яка виготовляється з поліуретану;
 √ Непідйомні ліжка не комплектуються каркасом. Каркас потрібно придбати окремо. Можливі 

варіанти каркасів власного виробництва (також можна використовувати каркаси інших виробників): 
1. дерев`яний каркас з кроком ламелей 65мм; 
2. дерев`яний каркас з кроком ламелей 25мм (Premium); 
3. металевий каркас з кроком ламелей 65мм; 
4. металевий каркас з кроком ламелей 25мм (Premium).

 √ Підйомні ліжка комплектуються металевими каркасами з кроком ламелей 65мм у стандартній 
комплектації. Опційна пропозиція – металевий каркас з кроком ламелей 25мм;

 √ Усі каркаси комплектуються гнутоклеяними буковими ламелями шириною 53мм, товщиною 
8мм.
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спальня модерн

ЛУНА
КОРПУС

 ● Колірна гама: Дуб Крафт;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 22мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ деревоподібна, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Дуб Крафт/Мат Лава (багатошарове покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидима сторона).

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Дуб Крафт;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 22мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ деревоподібна, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА
 ● Алюмінієва профільна ручка;
 ● Пластмасова ніжка, покрита сатином в колір ручки;
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Завіса підвищеної міцності; 
 ● Розсувний механізм шаф-купе hettich. Можлива доукомплектація опцією плавного закриття;
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ
 ● Матова екошкіра TEXAS 29 на тканинній основі. Склад: 100% PU, Тест Мартиндейла:64000 циклів. 

Дана тканина легка в догляді та стійка до перепадів температур.
ДЗЕРКАЛО

 ● Дзеркало шліфоване 3мм з фацетом; дзеркало шафи з єврокромкою.
УПАКОВКА

 ● 5-ох шаровий картон; 
 ● Дзеркала захищені каркасом ДСП.

ПЕРЕВАГИ
 √ Матове покриття, яке не змінює відтінок протягом довготривалої експлуатації, є легким в 

догляді;
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ Передбачена свердловка для широкого вибору асортименту внутрішнього наповнення шаф та 

шаф-купе, а саме: полиць коротких, довгих, Т-подібних та тумб;
 √ Можливість регулювання висоти полок в шафах у трьох позиціях;
 √ Можливість комплектації приліжковими тумбами звичайними або приставними;
 √ Базова комплектація ліжка 1,6х2,0 та 1,8х2,0 LED підсвіткою;
 √ Комплектація ліжка висувними шухлядами;
 √ Додаткова опція до шаф-купе – карниз з LED підсвіткою (з пультом управління);
 √ Ліжка не комплектуються каркасом. Каркас потрібно придбати окремо. Можливі варіанти 

каркасів власного виробництва (також можна використовувати каркаси інших виробників): 
1. дерев`яний каркас з кроком ламелей 65мм; 
2. дерев`яний каркас з кроком ламелей 25мм (Premium); 
3. металевий каркас з кроком ламелей 65мм; 
4. металевий каркас з кроком ламелей 25мм (Premium).

 √ Усі каркаси комплектуються гнутоклеяними буковими ламелями шириною 53мм, товщиною 
8мм.

спальня модерн

ЛУКА
КОРПУС

 ● Колірна гама: Білий;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 18мм, профіль МДФ (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Глянець Білий/Мат Антрацит (багатошарове лаковане покриття висушене під 

ультрафіолетовими променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan); 
 ● Боковини ліжка 22мм;
 ● Планки: МДФ 22мм фарбований колір Антрацит;
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона);

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями);
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона);

ФУРНІТУРА
 ● Алюмінієва ручка покрита порошковою фарбою в колір Мат Антрацит;
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Рафікси;
 ● Шафи містять фурнітуру кріплення до стіни;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (RAFIX).

ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ
 ● Ліжко боковини МДФ 22мм фарбований Антрацит;
 ● Матова екошкіра BOOM 0001 на тканинній основі. Склад: 100% PU, Тест Мартиндейла: 100000 

циклів. Дана тканина легка в догляді та стійка до перепадів температур.
ДЗЕРКАЛО

 ● Дзеркало шліфоване 4мм з фацетом.
УПАКОВКА

 ● 5-ох шаровий картон;
 ● Дзеркала захищені каркасом ДСП.

ПЕРЕВАГИ
 √ Спокійний білий тон комплекту у мінімалістичному стилі це саме той варіант, що надасть 

вашій кімнаті простору, легкості та візуально збільшить її. Чіткі лінії кольору “вугілля” додають 
акцентів загальному вигляду гарнітуру — досконале поєднання Глянцю Білого та Мат 
Антрациту;

 √ Відсутність конфірматів;
 √ Полки в комплекті;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ Можливість регулювання висоти полок в шафах у трьох позиціях;
 √ Заокруглені кути елементів;
 √ Каркас в комплекті розбірний металевий з кроком ламелей 55мм; 
 √ Підйомні ліжка комплектуються металевими каркасами з кроком ламелей 65мм у стандартній 

комплектації. Опційна пропозиція – металевий каркас з кроком ламелей 25мм;
 √ Усі каркаси комплектуються гнутоклеяними буковими ламелями шириною 53мм, товщиною 8мм.
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спальня модерн

НІКІ
КОРПУС

 ● Колірна гама: Дуб Крафт, Білий;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 22мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ деревоподібна, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Дуб Крафт/Глянець білий (багатошарове покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Дуб крафт;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 22мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ деревоподібна, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА
 ● Металева нікільна ручка з гвинтами (з різьбою М4);
 ● Пластмасова ніжка;
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Завіса підвищеної міцності з плавним закриттям; 
 ● Розсувний механізм шаф-купе hettich. Можлива доукомплектація опцією плавного закриття;
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ
 ● Матова екошкіра MADRIT 0920 на тканинній основі. Склад: 100% PU, Тест Мартиндейла: 100000 

циклів. Дана тканина легка в догляді та стійка до перепадів температур.
ДЗЕРКАЛО

 ● Дзеркало шліфоване 3мм з фацетом; дзеркало шафи з єврокромкою.
УПАКОВКА

 ● 5-ох шаровий картон; 
 ● Дзеркала захищені каркасом ДСП.

ПЕРЕВАГИ
 √ Багатошарове високоглянцеве лакофарбове покриття, яке не змінює відтінок протягом 

довготривалої експлуатації;
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Кутик ліжка, який скріплює царги виготовлений з натурального дерева;
 √ Можливість опційної комплектації  ліжка  додатковими шухлядами;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ Передбачена свердловка для широкого вибору асортименту внутрішнього наповнення шаф та 

шаф-купе, а саме: полиць коротких, довгих, Т-подібних та тумб;
 √ Можливість регулювання висоти полок в шафах у трьох позиціях;
 √ Базова комплектація комода та при ліжкових тумб LED підcвіткою (з пультом управління);
 √ Додаткова опція до шаф-купе – карниз з LED підсвіткою (з пультом управління);
 √ Непідйомні ліжка не комплектуються каркасом. Каркас потрібно придбати окремо. Можливі 

варіанти каркасів власного виробництва (також можна використовувати каркаси інших 
виробників): 
1. дерев`яний каркас з кроком ламелей 65мм; 
2. дерев`яний каркас з кроком ламелей 25мм (Premium); 
3. металевий каркас з кроком ламелей 65мм; 
4. металевий каркас з кроком ламелей 25мм (Premium).

 √ Усі каркаси комплектуються гнутоклеяними буковими ламелями шириною 53мм, товщиною 
8мм.

спальня модерн

РАМОНА
КОРПУС

 ● Колірна гама:Дуб Крафт;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 22мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ деревоподібна, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама:Дуб Крафт /Мат Лава; (багатошарове лаковане покриття висушене під 

ультрафіолетовими променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидима сторона).

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Дуб Крафт;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 22мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ деревоподібна, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА
 ● Алюмінієва сатинова профільна ручка;
 ● Пластмасова ніжка, покрита сатином у колір ручки;
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Завіса підвищеної міцності; 
 ● Розсувний механізм шаф-купе hettich. Можлива доукомплектація опцією плавного закриття;
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ
 ● Матова екошкіра MADRIT 915 на тканинній основі. Склад: 100% PU, Тест Мартиндейла: 100000 

циклів. Дана тканина легка в догляді та стійка до розриву і стирання.
ДЗЕРКАЛО

 ● Дзеркало шліфоване 3мм з фацетом; дзеркало шафи з єврокромкою.
УПАКОВКА

 ● 5-ох шаровий картон; 
 ● Дзеркала захищені каркасом ДСП.

ПЕРЕВАГИ
 √ Матове покриття, яке не змінює відтінок протягом довготривалої експлуатації, є легким в 

догляді;
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ Передбачена свердловка для широкого вибору асортименту внутрішнього наповнення шаф та 

шаф-купе, а саме: полиць коротких, довгих, Т-подібних та тумб;
 √ Можливість регулювання висоти полок в шафах у трьох позиціях;
 √ Ліжко комплектується висувними шухлядами; заокругленими кутиками та м’якою спинкою;
 √ Додаткова опція до шаф-купе – карниз з LED підсвіткою (з пультом управління);
 √ Ліжка не комплектуються каркасом. Каркас потрібно придбати окремо. Можливі варіанти 

каркасів власного виробництва (також можна використовувати каркаси інших виробників): 
1. дерев`яний каркас з кроком ламелей 65мм; 
2. дерев`яний каркас з кроком ламелей 25мм (Premium); 
3. металевий каркас з кроком ламелей 65мм; 
4. металевий каркас з кроком ламелей 25мм (Premium).

 √ Усі каркаси комплектуються гнутоклеяними буковими ламелями шириною 53мм, товщиною 
8мм.
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спальня класика

РЕДЖИНА
КОРПУС

 ● Колірна гама: Радіка Беж, Перо Рубіно
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Радіка Беж, Перо Рубіно (багатошарове лаковане покриття висушене під 

ультрафіолетовими променями);
 ● Трьохшаровий трафаретний друк (нанесений під УФ лампами, який є довговічний та стійкий до 

механічних пошкоджень); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидима сторона).
 ● Декоративні накладки виготовлені з поліуретану та профільні рамки МДФ.

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Радіка Беж, Перо Рубіно (багатошарове лаковане покриття висушене під 

ультрафіолетовими променями);
 ● Матеріал: Плита  МДФ 22мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan).

ФУРНІТУРА
 ● Металеві ручки двох видів — кругла та подвійна з гвинтами (з різьбою М4), з покриттям під золото;
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Завіса підвищеної міцності з плавним закриттям; 
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ
 ● Оправи ліжка та накладки шаф виготовлені з поліуретану;
 ● Карниз з профіля МДФ покритий глянцевою плівкою в колір фасаду.

ДЗЕРКАЛО
 ● Дзеркало з поліуретановою рамою;
 ● Дзеркало шліфоване 3мм з фацетом; дзеркало шафи з єврокромкою.

УПАКОВКА
 ● 5-ох шаровий картон; 
 ● Дзеркала захищені каркасом ДСП та повітряно-бульбашковою плівкою.

ПЕРЕВАГИ
 √ Багатошарове високоглянцеве лакофарбове покриття, яке не змінює відтінок протягом 

довготривалої експлуатації;
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ Передбачена свердловка для широкого вибору асортименту внутрішнього наповнення шаф, а 

саме: полиць коротких, довгих, Т-подібних та тумб;
 √ Можливість регулювання висоти полок в шафах у трьох позиціях;
 √ Непідйомні ліжка не комплектуються каркасом. Каркас потрібно придбати окремо. Можливі 

варіанти каркасів власного виробництва (також можна використовувати каркаси інших 
виробників): 
1. дерев`яний каркас з кроком ламелей 65мм; 
2. дерев`яний каркас з кроком ламелей 25мм (Premium); 
3. металевий каркас з кроком ламелей 65мм; 
4. металевий каркас з кроком ламелей 25мм (Premium).

 √ Підйомні ліжка комплектуються металевими каркасами з кроком ламелей 65мм у стандартній 
комплектації. Опційна пропозиція – металевий каркас з кроком ламелей 25мм;

 √ Усі каркаси комплектуються гнутоклеяними буковими ламелями шириною 53мм, товщиною 
8мм.

спальня модерн

РОМА
КОРПУС

 ● Колірна гама: Білий;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями);
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА
 ● Пластмасова ручка,колір алюміній;
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Завіса підвищеної міцності; 
 ● Розсувний механізм шафи-купе – алюмінієва направляюча з роликами;
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ
 ● Матова екошкіра MADRIT 0920 на тканинній основі. Склад: 100% PU, Тест Мартиндейла: 100000 

циклів. Дана тканина легка в догляді та стійка до перепадів температур.
ДЗЕРКАЛО

 ● Дзеркало шліфоване 3мм; дзеркало шафи з єврокромкою.
УПАКОВКА

 ● 5-ох шаровий картон; 
 ● Дзеркала захищені каркасом ДСП.

ПЕРЕВАГИ
 √ Багатошарове високоглянцеве лакофарбове покриття, яке не змінює відтінок протягом 

довготривалої експлуатації;
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Кришки комодів усилені механізмом проти прогинання;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ Передбачена свердловка для широкого вибору асортименту внутрішнього наповнення шаф, а 

саме: полиць коротких, довгих, Т-подібних та тумб;
 √ Можливість регулювання висоти полок в шафах у трьох позиціях;
 √ Непідйомні ліжка не комплектуються каркасом. Каркас потрібно придбати окремо. Можливі 

варіанти каркасів власного виробництва (також можна використовувати каркаси інших 
виробників): 
1. дерев`яний каркас з кроком ламелей 65мм; 
2. дерев`яний каркас з кроком ламелей 25мм (Premium); 
3. металевий каркас з кроком ламелей 65мм; 
4. металевий каркас з кроком ламелей 25мм (Premium).

 √ Підйомні ліжка комплектуються металевими каркасами з кроком ламелей 65мм у стандартній 
комплектації. Опційна пропозиція – металевий каркас з кроком ламелей 25мм;

 √ Усі каркаси комплектуються гнутоклеяними буковими ламелями шириною 53мм, товщиною 
8мм.
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спальня модерн

ТЕРРА
КОРПУС

 ● Колірна гама: Чорний;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова;
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Одношарова поверхнева шовкографія;
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Глянець Чорний (багатошарове лаковане покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями);
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА
 ● Пластмасова ручка, колір чорний;
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Завіса підвищеної міцності; 
 ● Розсувний механізм шафи-купе – алюмінієва направляюча з роликами;
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ
 ● Матова екошкіра MADRIT 0920 на тканинній основі. Склад: 100% PU, Тест Мартиндейла: 100000 

циклів. Дана тканина легка в догляді та стійка до перепадів температур.
ДЗЕРКАЛО

 ● Дзеркало шліфоване 3мм з шовкографією; дзеркало шафи з єврокромкою.
УПАКОВКА

 ● 5-ох шаровий картон; 
 ● Дзеркала захищені каркасом ДСП.

ПЕРЕВАГИ
 √ Багатошарове високоглянцеве лакофарбове покриття, яке не змінює відтінок протягом 

довготривалої експлуатації;
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Кришки комодів усилені механізмом проти прогинання;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ Передбачена свердловка для широкого вибору асортименту внутрішнього наповнення шаф, а 

саме: полиць коротких, довгих, Т-подібних та тумб;
 √ Можливість регулювання висоти полок в шафах у трьох позиціях;
 √ Непідйомні ліжка не комплектуються каркасом. Каркас потрібно придбати окремо. Можливі 

варіанти каркасів власного виробництва (також можна використовувати каркаси інших 
виробників): 
1. дерев`яний каркас з кроком ламелей 65мм; 
2. дерев`яний каркас з кроком ламелей 25мм (Premium); 
3. металевий каркас з кроком ламелей 65мм; 
4. металевий каркас з кроком ламелей 25мм (Premium).

 √ Підйомні ліжка комплектуються металевими каркасами з кроком ламелей 65мм у стандартній 
комплектації. Опційна пропозиція – металевий каркас з кроком ламелей 25мм;

 √ Усі каркаси комплектуються гнутоклеяними буковими ламелями шириною 53мм, товщиною 
8мм.

спальня класика

РОСЕЛЛА
КОРПУС

 ● Колірна гама: Радіка беж, Перо Рубіно;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Радіка беж,Перо Рубіно (багатошарове покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями); 
 ● Трьохшаровий трафаретний друк (нанесений під лампами, який є довговічний та стійкий до 

механічних пошкоджень); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ глянець, меламінова (невидима сторона).

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Радіка беж,Перо Рубіно (багатошарове матове покриття висушене під 

ультрафіолетовими променями);
 ● Матеріал: Плита ламінована МДФ 22мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan).

ФУРНІТУРА
 ● Металева класична ручка з гвинтами (з різьбою М4);
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву з дотягом;
 ● Завіса підвищеної міцності з плавним закриттям; 
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ
 ● Декоративні накладки на тумбах, шафах та ліжках виготовлені з поліуретану;
 ● Патинування елементів декору;
 ● Елементи декору оздоблені декоративними металічними вставками бронзового кольору;
 ● Шліфований велюр  Ivory Ameli  на основі щільного флісу. Склад: 100% PU, Тест Мартиндейла: 

40000 циклів. Дана тканина легка в догляді та стійка до перепадів температур і стирання.
ДЗЕРКАЛО

 ● Дзеркало з поліуретановою рамою;
 ● Дзеркало шліфоване 4мм; дзеркало шафи з єврокромкою.

УПАКОВКА
 ● 5-ох шаровий картон; 
 ● Дзеркала захищені каркасом ДСП та повітряно-бульбашковою плівкою.

ПЕРЕВАГИ
 √ Матове покриття, яке не змінює відтінок протягом довготривалої експлуатації, є легким в 

догляді;
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ Можливість регулювання висоти полок в шафах у трьох позиціях;
 √ Непідйомні ліжка не комплектуються каркасом. Каркас потрібно придбати окремо. Можливі 

варіанти каркасів власного виробництва (також можна використовувати каркаси інших 
виробників): 
1. дерев`яний каркас з кроком ламелей 65мм; 
2. дерев`яний каркас з кроком ламелей 25мм (Premium); 
3. металевий каркас з кроком ламелей 65мм; 
4. металевий каркас з кроком ламелей 25мм (Premium).

 √ Підйомні ліжка комплектуються металевими каркасами з кроком ламелей 65мм у стандартній 
комплектації. Опційна пропозиція – металевий каркас з кроком ламелей 25мм;

 √ Усі каркаси комплектуються гнутоклеяними буковими ламелями шириною 53мм, товщиною 
8мм.



2322

спальня модерн

ФЕМЕЛІ
КОРПУС

 ● Колірна гама: Білий;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 22мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями);
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 22мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА
 ● Металева хромована ручка з гвинтами (з різьбою М4);
 ● Пластмасова ніжка, покрита хромом в колір ручки;
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Завіса підвищеної міцності з плавним закриттям; 
 ● Розсувний механізм шаф-купе hettich. Можлива доукомплектація опцією плавного закриття;
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі;
 ● Базова комплектація антресолей та шаф міжсекційними стяжками;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ
 ● Матова екошкіра MADRIT 0920 на тканинній основі. Склад: 100% PU, Тест Мартиндейла: 100000 

циклів. Дана тканина легка в догляді та стійка до перепадів температур.
ДЗЕРКАЛО

 ● Дзеркало з поліуретановою рамою;
 ● Дзеркало шліфоване 3мм з фацетом; дзеркало шафи з єврокромкою.

УПАКОВКА
 ● 5-ох шаровий картон; 
 ● Дзеркала захищені каркасом ДСП та повітряно-бульбашковою плівкою.

ПЕРЕВАГИ
 √ Багатошарове високоглянцеве лакофарбове покриття, яке не змінює відтінок протягом 

довготривалої експлуатації;
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ Передбачена свердловка для широкого вибору асортименту внутрішнього наповнення шаф та 

шаф-купе, а саме: полиць коротких, довгих, Т-подібних та тумб;
 √ Можливість регулювання висоти полок в шафах у трьох позиціях;
 √ Непідйомні ліжка не комплектуються каркасом. Каркас потрібно придбати окремо. Можливі 

варіанти каркасів власного виробництва (також можна використовувати каркаси інших виробників): 
1. дерев`яний каркас з кроком ламелей 65мм; 
2. дерев`яний каркас з кроком ламелей 25мм (Premium); 
3. металевий каркас з кроком ламелей 65мм; 
4. металевий каркас з кроком ламелей 25мм (Premium).

 √ Підйомні ліжка комплектуються металевими каркасами з кроком ламелей 65мм у стандартній 
комплектації. Опційна пропозиція – металевий каркас з кроком ламелей 25мм;

 √ Усі каркаси комплектуються гнутоклеяними буковими ламелями шириною 53мм, товщиною 
8мм.

вітальня модерн

АСТІ
КОРПУС

 ● Колірна гама: Дуб Крафт;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла;
 ● Полки в серванті: 6мм (поліроване).

ФАСАД
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono. Swisspan);
 ● Прозоре скло 4 мм;
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Дуб Крафт;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка:ПВХ гладка ламінована, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА
 ● Алюмінієва профільна ручка;
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Завіса підвищеної міцності; 
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі; полкотримачі для скла з присоскою;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ДЗЕРКАЛО
 ● Дзеркало шліфоване 3мм з фацетом.

УПАКОВКА
 ● 5-ох шаровий картон;
 ● Дзеркала захищені каркасом ДСП та пузирковою плівкою.

ПЕРЕВАГИ
 √ Високоглянцеве покриття лаковане УФ лаками, забезпечує ідеальний відтінок та покриття 

протягом довгих років експлуатації меблевих фасадів;
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Сервант 1 дв. - універсальний, монтується як на ліву, так і на праву сторони;
 √ Додаткова опція до сервантів: LED  підсвітка (з пультом управління);
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де цвяшки 

відсутні.
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вітальня модерн

ВІОЛА
КОРПУС

 ● Колірна гама: Чорний;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла;
 ● Полки в серванті: скло 6мм (поліроване).

ФАСАД
 ● Колірна гама: Глянець Білий ( багатошарове лаковане покриття, висушене під ультрафіолетовими 

променями); 
 ● Одношарова поверхнева шовкографія;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono. Swisspan);
 ● Прозоре скло 4 мм;
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Глянець Чорний (багатошарове лаковане покриття, висушене під ультрафіолетовими 

променями);
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16 мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА
 ● Ручки двох видів: пластмасова та алюмінієва профільна чорного кольору ;
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Завіса підвищеної міцності; 
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі, полкотримачі для скла з присоскою;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ДЗЕРКАЛО
 ● Дзеркало шліфоване 3мм.

УПАКОВКА
 ● 5-ох шаровий картон;
 ● Дзеркала захищені каркасом ДСП.

ПЕРЕВАГИ
 √ Багатошарове високоглянцеве лакофарбове покриття, яке не змінює відтінок протягом 

багатотривалої експлуатації;
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Сервант 1 дв. - універсальний, монтується як на ліву, так і на праву сторони;
 √ Додатковою опцією є підсвітка LED до сервантів (з пультом управління);
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де цвяшки 

відсутні.

КОРПУС
 ● Колірна гама: Дуб Крафт;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ з деревоподібною структурою, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла, Дуб Крафт;
 ● Полки в серванті: скло 6мм (поліроване).

ФАСАД
 ● Колірна гама: Мат Лава (багатошарове покриття висушене під ультрафіолетовими променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono. Swisspan);
 ● Прозоре скло 4 мм;
 ● Крайка: ПВХ, Меламінова (невидима сторона).

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Дуб Крафт;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ з деревоподібною структурою, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА
 ● LED-підсвітка теплого білого кольору;
 ● Алюмінієва профільна ручка; 

Завіса підвищеної міцності з плавним закриттям;
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву; 
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі, полкотримачі для скла з присоскою;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

УПАКОВКА
 ● 5-ох шаровий картон. На довгих сторонах ХДФ;   
 ● Додатковий захист каркасом ДСП пачок зі склом. 

ПЕРЕВАГИ
 √ Матове покриття, яке не змінює відтінок протягом довготривалої експлуатації, є легким в 

догляді;
 √ LED  підсвітка до сервантів;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де цвяшки 

відсутні.

ЛУНА
вітальня модерн
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вітальня модерн

МОДЕРН
КОРПУС

 ● Колірна гама: Білий;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла;
 ● Полки в серванті: скло 6мм (поліроване).

ФАСАД
 ● Колірна гама: Глянець Білий ( багатошарове  лаковане покриття, висушене під ультрафіолетовими 

променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono. Swisspan);
 ● Прозоре скло 4 мм;
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття, висушене під ультрафіолетовими 

променями);
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16 мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА
 ● LED-підсвітка блакитного кольору;
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву з плавним 

закриттям;
 ● Завіса підвищеної міцності з плавним закриттям;
 ● Полкотримачі з сіліконовими присосками;
 ● Ніжка регулююча; 
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

УПАКОВКА
 ● 5-ох шаровий картон;   
 ● Додатковий захист каркасом ДСП пачок зі склом.

ПЕРЕВАГИ
 √ Багатошарове високоглянцеве лакофарбове покриття, яке не змінює відтінок протягом 

багатотривалої експлуатації;
 √ LED підсвітка до сервантів;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де цвяшки 

відсутні.

вітальня модерн

РОМА
КОРПУС

 ● Колірна гама: Білий;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла;
 ● Полки в серванті: скло 6мм (поліроване).

ФАСАД
 ● Колірна гама: Глянець Білий ( багатошарове лаковане покриття, висушене під ультрафіолетовими 

променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono. Swisspan);
 ● Прозоре скло 4 мм;
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття, висушене під ультрафіолетовими 

променями);
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16 мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА
 ● Алюмінієва профільна ручка;
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Завіса підвищеної міцності; 
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі, полкотримачі для скла з присоскою;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ДЗЕРКАЛО
 ● Дзеркало шліфоване 3мм.

УПАКОВКА
 ● 5-ох шаровий картон;
 ● Дзеркала захищені каркасом ДСП.

ПЕРЕВАГИ
 √ Багатошарове високоглянцеве лакофарбове покриття, яке не змінює відтінок протягом 

багатотривалої експлуатації;
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Сервант 1 дв. - універсальний, монтується як на ліву, так і на праву сторони;
 √ Додатковою опцією є підсвітка LED ( з пультом управління) до сервантів;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні.
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вітальня модерн

ТЕРРА
КОРПУС

 ● Колірна гама: Чорний;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла;
 ● Полки в серванті: скло 6мм (поліроване).

ФАСАД
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття, висушене під ультрафіолетовими 

променями); 
 ● Одношарова поверхнева шовкографія;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono. Swisspan);
 ● Прозоре скло 4 мм;
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Глянець Чорний (багатошарове лаковане покриття, висушене під ультрафіолетовими 

променями);
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16 мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА
 ● Ручки двох видів: пластмасова та алюмінієва профільна чорного кольору;
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Завіса підвищеної міцності; 
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі, полкотримачі для скла з присоскою;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ДЗЕРКАЛО
 ● Дзеркало шліфоване 3мм.

УПАКОВКА
 ● 5-ох шаровий картон;
 ● Дзеркала захищені каркасом ДСП.

ПЕРЕВАГИ
 √ Багатошарове високоглянцеве лакофарбове покриття, яке не змінює відтінок протягом 

багатотривалої експлуатації;
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Сервант 1 дв. - універсальний, монтується як на ліву, так і на праву сторони;
 √ Додатковою опцією є підсвітка LED ( з пультом управління) до сервантів;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні.

вітальня модерн

BOX
КОРПУС

 ● Колірна гама:  Білий; Чорний.
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм,  (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Глянець Білий; Глянець Чорний (багатошарове лаковане покриття висушене під  

ульрафіолетовими променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono. Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Білий, Чорний;
 ● Кришки тумб TV: Глянець Білий; Глянець Чорний (багатошарове лаковане покриття висушене під 

ультрафіолетовими променями);
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА
 ● Механізм відкриття Push to Open;
 ● Завіса підвищеної міцності; 
 ● Підіймач фасаду Raund;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX);
 ● Базова комплектація горизонтальних секцій та тумб TV міжсекційними стяжками;
 ● Підвіс регульований для навішування секції;
 ● Універсальні дюбель-гаки для кріплення до будь-якого матеріалу.

УПАКОВКА
 ● 5-ох шаровий картон. 

ПЕРЕВАГИ 
 √ Високоглянцеве покриття лаковане УФ лаками, забезпечує ідеальний відтінок та покриття 

протягом довгих років експлуатації меблевих фасадів;
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Можливість комплектації LED підсвіткою (з пультом управління);
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ Доступно в онлайн-конфігураторі.
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вітальня модерн

BOX COLOR
КОРПУС

 ● Колірна гама: Дуб Вотан, Глиняний Сірий.
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм,  (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони) АБС Гладка; 
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Дуб Вотан, Глянець Глиняний Сірий (багатошарове лаковане покриття висушене під  

ульрафіолетовими променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono. Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ, АБС глянець.

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Дуб Вотан, Глиняний Сірий;
 ● Кришки тумб TV: Дуб Вотан; Глянець Глиняний Сірий (багатошарове лаковане покриття висушене 

під ультрафіолетовими променями);
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ, АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА
 ● Механізм відкриття Push to Open;
 ● Завіса підвищеної міцності; 
 ● Амортизатор газовий нижній у тумбах TV;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX);
 ● Базова комплектація міжсекційними стяжками горизонтальних секцій та тумб TV;
 ● Підвіс регульований для навішування секції;
 ● Універсальні дюбель-гаки для кріплення до будь-якого матеріалу.

УПАКОВКА
 ● 5-ох шаровий картон. 

ПЕРЕВАГИ 
 √ Високоглянцеве покриття лаковане УФ лаками, забезпечує ідеальний відтінок та покриття 

протягом довгих років експлуатації меблевих фасадів;
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні.

вітальня класика

ЧИКАГО
КОРПУС

 ● Колірна гама: Радіка Беж, Перо Рубіно, Білий
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Прозоре скло 8мм (полички серванту);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони); АБС біла;
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Радіка Беж, Перо Рубіно, Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття із 

нанесенням багатоколірної шовкографії та одношарової поверхневої шовкографії із ефектом 
мерехтіння);

 ● Трьохшаровий трафаретний друк (нанесений під УФ лампами, який є довговічний та стійкий до 
механічних пошкоджень); 

 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono. Swisspan); Поліуретанові накладки; 
Прозоре скло  4мм, 5мм;

 ● Крайка: ПВХ гладка (Радіка Беж, Перо Рубіно), АБС глянець (Глянець білий); меламінова (невидима 
сторона).
КРИШКИ

 ● Колірна гама: Радіка Беж, Перо Рубіно, Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття із 
нанесенням багатоколірної шовкографії та одношарової поверхневої шовкографії із ефектом 
мерехтіння);

 ● Матеріал: Плита  МДФ 22мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan).
ФУРНІТУРА

 ● Металеві ручки трьох видів- одинарна та подвійна з гвинтами (з різьбою М4), з покриттям під золото 
та  кругла з покриттям під срібло зі стразами;

 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Завіса підвищеної міцності; 
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі та полкотримачі для скла з присоскою;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ
 ● Декоративні накладки на комодах, сервантах та столах виготовлені з поліуретану;
 ● Патинування елементів декору (окрім глянець білий);
 ● На склі (фасадній частині) нанесений візерунок (методом піскоструйки);
 ● Карнизи сервантів із вставками дзеркала.

ДЗЕРКАЛО
 ● Дзеркало шліфоване 4мм;
 ● Дзеркало з поліуретановою рамою.

УПАКОВКА
 ● 5-ох шаровий картон;
 ● Фасадня частина та дзеркало захищені каркасом із ДСП і повітряно-бульбашковою плівкою.

ПЕРЕВАГИ
 √ Багатошарове високоглянцеве лакофарбове покриття, яке не змінює відтінок протягом 

довготривалої експлуатації
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Потовщені скляні полиці у сервантах 8мм;
 √ Заокруглені форми;
 √ Базова комплектація сервантів LED підсвіткою (з пультом управління);
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де цвяшки 

відсутні; У вітринах задня стінка із дзеркалом.
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кухня

КОРПУС
 ● Колірна гама: Білий;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка;
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД Б`ЯНКА
 ● Колірна гама: Глянець Білий, Глянець Чорний, Глянець Червоний, Мат Лава (багатошарове 

покриття, висушене під ультрафіолетовими променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 18мм (Kronospan, Swisskrono. Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, ПВХ матова.

ФАСАД ОРЛАНДО
 ● Колірна гама: Глянець Білий, Глянець Чорний, Глянець Червоний, Мат Лава (багатошарове 

покриття, висушене під ультрафіолетовими променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 18мм (Kronospan, Swisskrono. Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, ПВХ матова.

ФАСАД ФЛОРЕНЦ
 ● Колірна гама: Глянець Білий, Мат Лава (багатошарове покриття, висушене під ультрафіолетовими 

променями), Дуб Крафт; 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 18мм (Kronospan, Swisskrono. Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, ПВХ гладка.

ФАСАД ВІНТАЖ
 ● Колірна гама: Мат Білий (багатошарове  ручне лакофарбове покриття); 
 ● Матеріал: Плита ламінована МДФ 19мм (Kronospan, Swisskrono. Swisspan).

ФАСАД МІЛЕНІУМ
 ● Колірна гама: Глянець Білий, Глянець Чорний (багатошарове покриття, висушене під 

ультрафіолетовими променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована МДФ 19мм (Kronospan, Swisskrono. Swisspan).

ФУРНІТУРА
 ● Металева ручки з гвинтами (з різьбою М4) або алюмінієва профільна ручка на вибір;
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Петля підвищеної міцності;
 ● Підвіси верхніх секцій з регулюванням по двох площинах.

УПАКОВКА
 ● 5-ох шаровий картон.

ПЕРЕВАГИ
 √ Багатошарове високоглянцеве лакофарбове покриття, яке не змінює відтінок протягом 

багатотривалої експлуатації;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ Ніжки регульовані — дозволяють відрегулювати нижні секції відносно будь-яких нерівностей;
 √ Можливість придбання окремо фасадньої та корпусної частини;
 √ Опційна пропозиція – направляючі та завіси з плавним закриттям;
 √ Доступно в онлайн-конфігураторі.

УВАГА! Кухні посекційно не комплектуються цокольною планкою і ручками, їх потрібно придбати окремо.

Б`ЯНКА, ОРЛАНДО, ФЛОРЕНЦ, 
ВІНТАЖ, МІЛЕНІУМ

кухня ЛЮКС

ВІНТАЖ
КОРПУС

 ● Колірна гама: Білий;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Мат Білий (багатошарове ручне лакофарбове покриття); 
 ● Матеріал: Плита ламінована МДФ 19мм (Kronospan, Swisskrono. Swisspan), скло сатинове 4мм.

ФУРНІТУРА
 ● Металева ручка з гвинтами (з різьбою М4);
 ● Matrix Box Hafele з дотягом;
 ● Завіса Hafele з плавним закриттям та ексцентричним регулюванням;
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі;
 ● Посилений регульований підвіс з монтажною планкою та заглушкою в комплекті;
 ● Горизонтальні секції комплектуються підйомними механізмами Free Flap та Free Fold;
 ● Посилене карго з дотягом;
 ● Секції рамки ALU комплектуються LED підсвіткою;
 ● Секції під мийку та духовку комплектуються алюмінієвою передньою планкою;
 ● Секції сушки комплектуються сушкою для посуду;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

УПАКОВКА
 ● 5-ох шаровий картон.

ПЕРЕВАГИ
 √ Відсутність конфірматів, усі секції на ексцентричній стяжці, таблетки з середини сховані 

спеціальними заглушками;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ Можливість регулювання висоти поличок в секціях у трьох позиціях;
 √ Посилені, регульовані ніжки;
 √ Можливість придбання окремо фасадної та корпусної частини;
 √ Опційна пропозиція – внутрішня шухляда в шухляді (Matrix Box);
 √ Новинка – опція з`єднання стільниць (без планки) методом Євростика;
 √ Наявність компенсаційних секцій з можливістю замовлення будь-якого розміру з кроком 1см (від 21см 

до 44см);
 √ Посилені, регульовані ніжки;
 √ Цоколь із силіконовим плінтусом.

УВАГА! Кухні посекційно не комплектуються цокольною планкою і ручками, їх потрібно придбати окремо.

ШИРОКА ЛІНІЙКА ПЕНАЛІВ ТА ВЕРХНІХ СЕКЦІЙ 900ММ.
КОМПЕНСАЦІЙНІ СЕКЦІЇ З МОЖЛИВІСТЮ ЗАМОВЛЕННЯ 

БУДЬ-ЯКОГО РОЗМІРУ  З КРОКОМ 1СМ (ВІД 21СМ 
ДО 44СМ), ЩО ДОЗВОЛИТЬ  ЗАПОВНИТИ ТА 

СКОМПЛЕКТУВАТИ КУХНЮ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО КЛІЄНТА.
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передпокої

АМАНДА

34

ПЕТЛІ HAFELE З ПЛАВНИМ ЗАКРИТТЯ ТА ЕКСЦЕНТРИЧНИМ 
РЕГУЛЮВАННЯМ, ШВИДКИМ МОНТАЖЕМ.

ПІДВІСИ З НАВАНТАЖЕННЯМ 100 КГ З КРИШКОЮ 
 ТА МОНТАЖНОЮ ПЛАНКОЮ У КОМПЛЕКТІ.

СЕКЦІЇ ПІД МИЙКУ ТА ДУХОВКУ КОМПЛЕКТУЮТЬСЯ 
АЛЮМІНІЄВОЮ ПЛАНКОЮ, А НЕ ДСП, ЯКА СТІЙКА ДО 

ВОЛОГОСТІ ТА ТЕМПЕРАТУРИ.

МОЖЛИВІСТЬ ЗАМОВЛЕННЯ  ОПЦІЙНОЇ 
ШУХЛЯДИ В ШУХЛЯДІ.

СВЕРДЛОВКА ПІД РІЗНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОЛИЦЬ 
 ТА НОСИКОПОДІБНИЙ ПОЛКОТРИМАЧ.

УСІ СЕКЦІЇ  НА ЕКСЦЕНТРИЧНІЙ СТЯЖЦІ 
МІНІФІКС,  ТАБЛЕТКИ З СЕРЕДИНИ СХОВАНІ 

 СПЕЦІАЛЬНИМИ ЗАГЛУШКАМИ.

МАТРІКС БОКС HAFELE  З ДОТЯГОМ 
(З НАВАНТАЖЕННЯМ ДО 25КГ). ПОСИЛЕНІ, 

РЕГУЛЬОВАНІ НІЖКИ.

ФУРНІТУРА

АСОРТИМЕНТ

FREE FLAP 

FREE FOLD 

СУЧАСНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ  
СЕКЦІЇ З ТОНОВАНИМ СКЛОМ 

 ТА ПІДСВІТКОЮ.

СЕКЦІЇ ПІД ПЛЯШКИ.

ПОСИЛЕНЕ  ТА ЯКІСНЕ КАРГО 
 ЗВИЧАЙНЕ ТА КАРГО-ПЕНАЛ  З 

ПЛАВНИМ ЗАКРИТТЯМ.

35

передпокої

КОРПУС
 ● Колірна гама: Білий;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Глянець Білий ( багатошарове лаковане покриття, висушене під ультрафіолетовими 

променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono. Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття, висушене під ультрафіолетовими 

променями);
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16 мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА 
 ● Алюмінієва профільна ручка;
 ● Пластмасова ніжка, покрита хромом в колір ручки з гвинтами (з різьбою М4); 
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Завіса підвищеної міцності з плавним закриттям; 
 ● У шафах застосовується усилений мікроліфт (вішак виїзний);
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ДЗЕРКАЛО
 ● Дзеркало шліфоване 3мм.

УПАКОВКА
 ● 5-ох шаровий картон;
 ● Дзеркало захищене ДСП по всіх сторонах.

ПЕРЕВАГИ
 √ Багатошарове високоглянцеве лакофарбове покриття, яке не змінює відтінок протягом 

багатотривалої експлуатації;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ Опційна пропозиція - м’яка частина для тумби.
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КОРПУС
 ● Колірна гама: Дуб Крафт;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ з деревоподібною структурою, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла;

ФАСАД
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono. Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона).

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Дуб Крафт;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка:ПВХ з деревоподібною структурою, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА
 ● Алюмінієва профільна ручка;
 ● Пластмасова ніжка, покрита сатином в колір ручки; 
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву;
 ● Завіса підвищеної міцності з плавним закриттям; 
 ● У шафах застосовується усилений мікроліфт (вішак виїзний);

З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX). 
    ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ

 ● Матова екошкіра MADRIT 0920 на тканинній основі. Склад: 100% PU, Тест Мартиндейла: 100000 
циклів. Дана тканина легка в догляді та стійка до перепадів температур.
ДЗЕРКАЛО

 ● Дзеркало шліфоване 3мм.
УПАКОВКА

 ● 5-ох шаровий картон;
 ● Дзеркало захищене ДСП по всіх сторонах.

ПЕРЕВАГИ
 √ Высокоглянцевых покрытие лакированное УФ лаками, обеспечивает идеальный оттенок и 

покрытие в течение долгих лет эксплуатации мебельных фасадов;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де цвяшки 

відсутні.
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КОРПУС
 ● Колірна гама: Білий;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, профіль МДФ (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 18мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan); 
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона);

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями);
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона);

ФУРНІТУРА
 ● Пластикова хромована ручка з гвинтами (з різьбою М4);
 ● Пластмасова ніжка, покрита хромом в колір ручки;
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву з плавним 

закриттям;
 ● Завіса підвищеної міцності з плавним закриттям; 
 ● У шафах застосовується усилений мікроліфт (вішак виїзний);
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ
 ● Тумби, комоди та шафи комплектуються заокругленими декоративними планками МДФ;
 ● Меблева тканина SORO 90. Склад: 100% PES, Тест Мартиндейла: 50000 циклів. Дана тканина 

зручна у використанні, оскільки легка в догляді, легко чиститься. 
ДЗЕРКАЛО

 ● Дзеркало шліфоване 3мм.
УПАКОВКА

 ● 5-ох шаровий картон;
 ● Дзеркало захищене ДСП по всіх сторонах.

ПЕРЕВАГИ
 √ Багатошарове високоглянцеве лакофарбове покриття, яке не змінює відтінок протягом 

довготривалої експлуатації;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ Заокруглені кути елементів;
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ЛУНА
КОРПУС

 ● Колірна гама: Дуб Крафт;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ з деревоподібною структурою, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла, Дуб Крафт.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Мат Лава (багатошарове покриття висушене під ультрафіолетовими променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono. Swisspan);
 ● Крайка: Меламінова (невидима сторона), ПВХ.

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Дуб Крафт;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ з деревоподібною структурою, меламінова (невидима сторона).

ФУРНІТУРА
 ● Алюмінієва профільна ручка;
 ● Пластмасова ніжка, покрита сатином в колір ручки; 
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву; Завіса 

підвищеної міцності з плавним закриттям; 
 ● У шафах застосовується усилений мікроліфт (вішак виїзний);
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ
 ● Матова екошкіра TEXAS 29 на тканинній основі. Склад: 100% PU, Тест Мартиндейла:64000 

циклів. Дана тканина легка в догляді та стійка до перепадів температур. 
ДЗЕРКАЛО

 ● Дзеркало шліфоване 3мм.
УПАКОВКА

 ● 5-ох шаровий картон;
 ● Дзеркало захищене ДСП по всіх сторонах.

ПЕРЕВАГИ
 √ Матове покриття, яке не змінює відтінок протягом довготривалої експлуатації, є легким в 

догляді;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де цвяшки 

відсутні.
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КОРПУС
 ● Колірна гама: Білий;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, профіль МДФ (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями); 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan); 
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона);

КРИШКИ
 ● Колірна гама: Глянець Білий (багатошарове лаковане покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями);
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: АБС глянець, меламінова (невидима сторона);

ФУРНІТУРА
 ● Фрезерована ручка;
 ● Пластмасова ніжка, покрита хромом;
 ● Трьохскладові шарикові підвищеної міцності телескопічні направляючі повного висуву з плавним 

закриттям;
 ● Завіса підвищеної міцності з плавним закриттям; 
 ● У шафах застосовується усилений мікроліфт (вішак виїзний);
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX). 

ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ
 ● Тумби, комоди та шафи комплектуються заокругленими декоративними планками МДФ;
 ● Меблева тканина SORO 90. Склад: 100% PES, Тест Мартиндейла: 50000 циклів. Дана тканина 

зручна у використанні, оскільки легка в догляді, легко чиститься.
ДЗЕРКАЛО

 ● Дзеркало шліфоване 3мм.
УПАКОВКА

 ● 5-ох шаровий картон;
 ● Дзеркало захищене ДСП по всіх сторонах.

ПЕРЕВАГИ
 √ Багатошарове високоглянцеве лакофарбове покриття, яке не змінює відтінок протягом 

довготривалої експлуатації;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ Можливість регулювання висоти полок в шафах у трьох позиціях;
 √ Заокруглені кути елементів;
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Колекція декору

 ● Колірна гама: Глянець Білий, Глянець Золото, Глянець Срібло, Глянець Чорний (2-ох шарове 
покриття італійськими фарбами з фінішним глянцевим лаком високої стійкості);

 ● Матеріал: плита ламінована МДФ 22 мм – кришки консолей; Дзеркало 3мм; поліуретан;
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм ламінована (Kronospan, Swisskrono. Swisspan);
 ● Підставка: дерев’яна з можливістю регулювання кута нахилу дзеркала.

ФУРНІТУРА
 ● Базова комплектація всіх дзеркал спеціальними регулюючими монтажними кріпленнями (вушками).

ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ
 ● Всі елементи колекції декору виготовлені з поліуретану.

УПАКОВКА
 ● Повітряно-бульбашкова плівка, каркас ДСП та 5-ох шаровий картон.

ПЕРЕВАГИ
 √ Чітке відображення в дзеркалі (без спотворень);
 √ Поліуретан є стійкий до деформацій, вологості та перепадів температур.

М`які ліжка під 
замовлення

 ● Види тканин: екошкіра мат, екошкіра глянець, велюр;
 ● Матеріал: тканина колекцій Beatrice, Boom (Apparel) та власна колекція тканин; плита ламінована 

ДСП 18 мм (Kronospan, Swisskrono, Swisspan).
УПАКОВКА

 ● Пузиркова плівка, 5-ох шаровий картон.
ПЕРЕВАГИ

 √ Широкий вибір моделей ліжок та їх розмірів;
 √ Широкий асортимент вибору видів тканин та кольору;
 √ Вмісткий короб для зберігання речей;
 √ Пропоновані тканини є екологічно чистим матеріалом;
 √ В непідйомних ліжках Тіна, Каріна, Моніка можливість комплектації ніжками з вибором їх кольору;
 √ Непідйомні ліжка не комплектуються каркасом. Каркас потрібно придбати окремо. Можливі 

варіанти каркасів власного виробництва (також можна використовувати каркаси інших 
виробників): 
1. дерев`яний каркас з кроком ламелей 65мм; 
2. дерев`яний каркас з кроком ламелей 25мм (Premium); 
3. металевий каркас з кроком ламелей 65мм; 
4. металевий каркас з кроком ламелей 25мм (Premium).

 √ Підйомні ліжка комплектуються металевими каркасами з кроком ламелей 65мм у стандартній 
комплектації. Опційна пропозиція – металевий каркас з кроком ламелей 25мм;

 √ Усі каркаси комплектуються гнутоклеяними буковими ламелями шириною 53мм, товщиною 
8мм.
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Фасади під 
замовлення

 ● Колірна гама: палітра кольорів RAL (багатошарове ручне лакофарбове покриття);
 ● Типи покриття: глянець, напівмат та перламутр;
 ● Матеріал: плита ламінована МДФ 16 мм, 18 мм, ХДФ 18мм.

ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОРУ
 ● Радіусні фасади; 
 ● Карнизи;
 ● Пілястри;
 ● Фасади вітрини з декоративною решіткою;
 ● Фасади вітрини з склом (сатиновим або прозорим на вибір);
 ● Патинування фасадів моделі Прованс.

УПАКОВКА
 ● 5-ох шаровий картон та пінопластом.

ПЕРЕВАГИ
 √ Широкий вибір моделей фасадів;
 √ Велика кількість форм виконання фасадів;
 √ Широкий асортимент доступних видів фрезерувань торців;
 √ Стійкість фасадів до стирання та подряпин;
 √ Фарбування екологічно чистою емаллю;
 √ Широка палітра вибору кольорів (понад 200 кольорів);
 √ Терміни виконання замовлення – до 15 робочих днів;
 √ Доступно в оналайн-конфігураторі.

шафи-купе

КОРПУС
 ● Колірна гама: Білий, Дуб Крафт;
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм, 18мм; 22мм – низи у шафах шириною 2,5м для забезпечення 

міцності та стійкості їх конструкції (Kronospan, Swisskrono, Swisspan);
 ● Крайка: ПВХ гладка, меламінова (невидимі сторони);
 ● Задня стінка: ХДФ 2,5мм, Біла.

ФАСАД
 ● Колірна гама: Глянець Білий, Мат Лава (багатошарове покриття висушене під ультрафіолетовими 

променями), Дуб Крафт; 
 ● Матеріал: Плита ламінована ДСП 16мм (Kronospan, Swisskrono. Swisspan); 
 ● Крайка: меламінова.

ФУРНІТУРА
 ● Алюмінієві ручки;
 ● Високофункціональний розсувний механізм Hettich;
 ● Металеві фіксувальні, антивисувні полкотримачі;
 ● З`єднання деталей за допомогою ексцентрикової стяжки (MINIFIX).

ДЗЕКРКАЛО
 ● Дзеркало шліфоване 3мм.

УПАКОВКА
 ● 5-ох шаровий картон.

ПЕРЕВАГИ
 √ Відсутність конфірматів;
 √ Розсувна система Hettich зберігає повну робочу зону шафи для зберігання речей;
 √ В базовій компалктації шаф-купе передбачені замки фіксації дверей, що запобігають сходженню 

їх з направляючої;
 √ Задня стінка кріпиться в паз і фіксується пластмасовими кутиками та шурупами 4,2х19, де 

цвяшки відсутні;
 √ В моделях Асті, Луна, Рамона, Флоренція опційна пропозиція – Карниз ДСП 44мм та LED підсвітка 

(з пультом управління);
 √ Передбачена свердловка для широкого вибору асортименту опійного внутрішнього наповнення 

шаф-купе, а саме: полиць довгих, Т-подібних та тумб;
 √ Можлива доукомплектація опцією плавного закриття;
 √ Можливість регулювання висоти полок в шафах-купе у трьох позиціях.

АСТІ, ЛУНА, РАМОНА, БЕЛЛА, 
БОГЕМА, ФУТУРА


	АСТІ
	БЕЛЛА
	БОГЕМА
	ВІОЛА
	ВІВА
	ІМПЕРІЯ
	ЄВА
	ОЛІМПІЯ
	ЛІНЦ
	КВАДРО
	ЛУЇЗА
	ЛУКА
	ЛУНА
	НІКІ
	РАМОНА
	РЕДЖИНА
	РОМА
	ТЕРРА
	РОСЕЛЛА
	ФЕМЕЛІ
	АСТІ
	ВІОЛА
	ЛУНА
	МОДЕРН
	РОМА
	ТЕРРА
	BOX
	BOX COLOR
	ЧИКАГО
	Б`ЯНКА, ОРЛАНДО, ФЛОРЕНЦ, ВІНТАЖ, МІЛЕНІУМ
	ВІНТАЖ
	АМАНДА
	АСТІ
	БЕЛЛА
	АСТІ
	ЛУНА
	СТЕЛЛА
	Колекція декору
	М`які ліжка під замовлення
	Фасади під замовлення
	АСТІ, ЛУНА, РАМОНА, БЕЛЛА, БОГЕМА, ФУТУРА

