
національна меблева 
фабрика

Якість, дизайн 
та інноваціяКАТАЛОГ 2016



Досвід

Сокме засновано в 2000році. Старт — 12 працівників та 4 види продукції. Сьогодні 600 працівників та більше 100 моделей.

Виготовлення меблів, вивчення попиту та впровадження новітніх технологій — наша спеціалізація.

Всі меблі представлені в каталозі — це результат роботи наших спеціалістів або розробки європейських дизайнерів.

Переваги

У виробництві меблів ми використовуєм лише ламіновану (не папір) ДСП плиту , що має високий коефіцієнт на стирання та інші 

механічні пошкодження.

Кромка. Ми використовуєм кромку ABS та ПВХ (не папір), що гарантує довгий термін експлуатації та відмінний зовнішній вигляд.

Фурнітура. Тільки якісна фурнітура. Наприклад завіси  35тис. відкривань; кріплення, стяжки та напрямні тільки металеві; з'єдну-

вальні колики, тільки з твердих порід деревини.

Фасади МДФ. Використовуємо лише високоякісні ПВХ плівку та МДФ.

Кожна партія продукції проходить жорсткий контроль якості.

Вся продукція виготовляється на новітньому європейському обладнанні.

Факти

Щороку більше 2 тис. траків виходить з конвеєрів нашого виробництва.

Щокварталу впроваджуємо у виробництво нові серії готової продукції.

Щомісячно удосконалюємо якісні характеристики меблів та комплектуючих.

Щодня більше тисячі покупців в Україні, Грузії, Казахстані, Молдові, Латвії , Німеччині, Автрії, Чехії приймають рішення про 

купівлю нашої продукції.

Щогодини 20 сімей замовляють наші кухні.

Кожної хвилини пакуємо 10 пачок готової продукції.

Україна

Австрія

Чехія

Словенія

Німеччина

Латвія

Киргизстан

Молдова

Грузія

Казахстан

Росія
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взуття

Столи та
тумби ТВ-
відео техніки

Наші 
постачальникиУ рамках постійного удосконалення продукції відповідно до ринкових і правових вимог, виробник ТзОВ 

«СОКМЕ» залишає за собою право вносити у будь-який момент конструкційні зміни до запропонованих ме-

блів, не змінюючи їх загальних характеристик. Всі меблі, представлені в каталозі, продаються в упаковках для 

самостійого монтажу. Лише правильний монтаж меблів, згідно інструкції, гарантує довготривалу експлуатацію. 

Справжні кольори меблів можуть відрізнятися від кольору в каталозі , що спричинені обмеженими можливо-

стями друку, також виробник залишає за собою право зміни кольорів виробу, про що буде повідомлено всім 

клієнтам. Всі дані в каталозі дійсні на момент подачі каталогу до друку. Вказані розміри виробів є зовнішніми і 

можуть бути несуттєво змінені. 



Вітальня «Пуеро»

Дуб крафт сірий

Білий глянець

Корпус даної вітальні виготовлений із 

ДСП, а фасади із фарбованого МДФ.

Нами вперше, у вітальні Пуеро були викори-

стані фарбовані об'ємні МДФ фасади, кольором 

високий  білий глянець. У поєднанні з декором 

Дуб крафт сірий ми отримаємо вітальню, яка на-

дасть шарму та вишуканості Вашій оселі.

Елементи даної вітальні можуть утворю-

вати різноманітні комбінації. Наявність двох 

варіантів тумб ТВ та полиць, високого та низько-

го пеналів, комода та стола, дозволяє створити 

неповторний інтер'єр у Вашій вітальні, а також 

облаштувати затишну їдальню. 

Додатково доступна підсвітка скляних поли-

ць пеналів.

NEW

HGLED
......
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Пуеро



5
Пуеро
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Пуеро
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Пуеро



8
Пуеро

Комбінація вітальні Пуеро з 
кухньою Шарлотта 
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Пуеро



10
Пуеро



Пенал 1Д

ширина - 712мм.
висота - 2058мм.
глибина - 380мм.

Комод 1600 

2Д/4Ш

ширина - 1600мм.
висота - 830мм.  
глибина - 420мм. 

Пенал 2Д 

ширина - 1066мм.
висота - 1560мм.
глибина - 380мм.

Тумба ТВ

ширина - 1566мм.
висота - 510мм.
глибина - 480мм.

Полиця 1300 
ширина - 1300мм.
висота - 185мм.
глибина - 240мм.

Полиця 1600
ширина - 1600мм.
висота - 265мм.
глибина - 240мм.

Тумба ТВ 1Ш 

ширина - 1818мм.
висота - 510мм.
глибина - 480мм.

Стіл 1600х900

ширина - 1600мм.
висота - 760мм.  
глибина - 900мм. 

* підсвіткою комплектується окремо
(тип 1)

11
Пуеро



Вітальня «Селена»

Дуб крафт табако

Білий глянець

Корпус даної вітальні виготовлений із 

ДСП, а фасади із МДФ.

У вітальні Селена вперше використане ори-

гінальне та водночас просте виконання фасадів. 

У поєднанні з новим декором Дуб крафт табако, 

Ви зможете створити привабливий та контрас-

ний інтер’єр у Вашій оселі.

Різноманітність елементів даної системи до-

зволяють створити сучасний, зручний та завер-

шений інтер’єр. 

Вітальня Селена включає в себе наступні еле-

менти:

три пенали;

два комоди;

шафу;

дві тумби ТВ з полицями;

стіл журнальний.

Додатково доступна підсвітка скляних поли-

ць пеналів.

NEW

LED
......

HG
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Селена
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Селена
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Селена
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16
Селена



Пенал 

1В1Д/63 

ширина - 630мм.
висота - 1900мм.
глибина - 354мм.

Пенал М1В3Д/93

ширина - 930мм.
висота - 1597мм.  
глибина- 354мм. 

Пенал 

1В3Д/93 

ширина - 930мм.
висота - 1900мм.
глибина - 354мм.

Тумба ТВ 

2Ш/148 

ширина - 1480мм.
висота - 490мм.
глибина - 354мм.

ТумбаТВ 

1Д2Ш/180 

ширина - 1794мм.
висота - 590мм.
глибина - 354мм.

Шафа 2Д

ширина - 930мм.
висота - 1900мм.  
глибина - 596мм. 

Стіл 

журнальний

ширина - 1200мм.
висота - 426мм.  
глибина - 720мм. 

Комод 

2Д1Ш/98 

ширина - 980мм.
висота - 840мм.
глибина - 354мм.

Комод 

3Д3Ш/142 

ширина - 1420мм.
висота - 840мм.
глибина - 354мм.

Полиця навісна 180
ширина - 1794мм.
висота - 338мм.
глибина - 236мм.

Полиця навісна 148
ширина - 1480мм.
висота - 338мм.
глибина - 236мм.

* підсвіткою комплектується окремо
(тип 1)

17
Селена



Вітальня «Роман»

Фасад

Північне дерево темне

Білий глянець

Корпус даної вітальні виготовлений із 

ДСП, а фасади із фарбованого МДФ в ком-

бінації з ДСП.

У вітальні Роман вперше використані ори-

гінальні гнуті фарбовані фасади. У поєднанні 

з новим декором Північне дерево темне дана 

вітальня зможе надати інтер’єру привабливий 

та цікавий вигляд.

Додатково доступна підсвітка скляних поли-

ць пеналів.

NEW

Корпус 

Білий

HGLED
......
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Роман
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Роман



Тумба ТВ

висота - 410мм.
глибина -500мм. 
ширина - 1800мм.

Тумба 920

висота - 1517мм.
глибина - 380мм.
ширина - 920мм.

Полиця

висота - 188мм.
глибина -206мм. 
ширина - 1650мм.

Тумба 620
висота - 1206мм.
глибина - 380мм. 
ширина - 620мм.

* підсвіткою комплектується окремо

Тумба 620 може бути як на-
вісною, так і встановленою на під-
логу (ніжки входять в комплект)

(тип 1)
20
Роман



Вітальня «Ріо»

Корпус та фасад даної вітальні виготов-

лені із ДСП

Дуб сонома

Мокка

Вітальня

висота - 1950мм.
глибина - 465мм. 
ширина - 2650мм.

Розміри ніші ТВ

висота - 860мм.
ширина - 1100мм.

21
Ріо



Вітальня «Барбара»

Корпус даної вітальні виготовлений із 

ДСП, а фасади із МДФ.

Корпус 

Горіх французький 

темний

Фасад 1

Горіх французький 

темний

Чорний горіх

Фасад 2

Горіх французький 

темний

Капучіно

Конструкція вітальні передбачає можливість 

зібрати її як на ліву, так і на праву сторону.

22
Барбара

Дана вітальня комплек-

тується оновленими фаса-

дами вітрин.



Можлива  комбінація з 
шафою та комодом
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Барбара
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Барбара



Комбінація вітальні «Барбара» з 
шафою-купе «Квадро»

Комбінація вітальні «Барбара» з 
комод-бар 700

Вітальня

висота - 2060мм.
глибина - 465мм.
ширина - 2900мм.

Розміри ніші ТВ

висота - 820мм.
ширина - 1100мм.

Шафа 900

висота - 2060мм.
глибина - 540мм.
ширина - 900мм.

Комод-бар 1500

висота - 1060мм.
глибина - 370мм.
ширина - 1500мм.

Комод-бар 700

висота - 1210мм.
глибина - 370мм.
ширина - 700мм.

25
Барбара



Вітальня «Марк»

Корпус та фасади даної вітальні виготов-

лені із ДСП, декоративна планка з МДФ.

Корпус 

Венге магія

Фасад

Дуб родос

26
Марк



Вітальня

висота - 2060мм.
глибина - 465мм.
ширина - 2900мм.

Розміри ніші ТВ

висота - 820мм.
ширина - 1100мм.

Шафа 900

висота - 2060мм.
глибина - 540мм.
ширина - 900мм.

Комод-бар 1500

висота - 912мм.
глибина - 370мм.
ширина - 1500мм.

Комод-бар 800

висота - 1258мм.
глибина - 370мм.
ширина - 800мм.

27
Марк



Корпус та фасади даної вітальні виготов-

лені із ДСП.

Корпус 

Бук айконік

Фасад

Бук айконік

NEWВітальня «Маркус»

Чорний глянець

Вітальня

висота - 2060мм.
глибина - 465мм.
ширина - 2900мм.

Розміри ніші ТВ

висота - 820мм.
ширина - 1100мм.

28
Маркус

Є можливість обрати як лівосторонній так 

і правосторонній варіанти виконання даної 

вітальні.



29
Маркус



Вітальня «Ольвія-Нова»

Корпус та фасади даної вітальні виготов-

лені із ДСП

Корпус 

Слива

Дуб сонома

Фасади

Чорний глянець

Макіато глянець

Білий

N
E
W

N
E
W

30
Ольвія-Нова

Конструкція вітальні передбачає можливість 

зібрати її як на ліву, так і на праву сторону.



31
Ольвія-Нова

NEW
color



NEW

32
Ольвія-Нова



Вітальня

висота - 1860мм.
глибина -370/490мм. 
ширина - 2500мм.

Можлива комбінація з шафою
та комодом

Шафа 900

висота - 1860мм.
глибина - 540мм.
ширина - 900мм.

Комод 1200

висота - 795мм.
глибина - 490мм.
ширина - 1200мм.

Розміри ніші ТВ

висота - 995мм.
ширина - 1300мм.

33
Ольвія-Нова



Вітальня «Поло»

Корпус та фасади даної вітальні виготов-

лені із ДСП

Варіант 1

Дуб крафт білий

Темне дерево

Варіант 2

Дуб крафт сірий

Білий

Вітальня

висота - 2060мм.
глибина -370/465мм. 
ширина - 2900мм.

Розміри ніші ТВ

висота - 860мм.
ширина - 1100мм.

NEW

Варіант 1
Дуб крафт білий / темне дерево

34
Поло



Варіант 2
Дуб крафт сірий / білий

35
Поло



Вітальня «Невіо»

Дана вітальня складається із корпусу 

ДСП та рамочних фасадів.

Корпус

Дуб крафт золотий

Фасад

Темне дерево

LED
......

36
Невіо

До комплекту вітрин вітальні Невіо входить 

сатинове скло.
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Невіо
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Невіо



Комод з

вітриною
 

ширина  - 1700мм.
висота - 1340мм.
глибина - 400мм.

Комод

ширина - 1700мм.
висота - 870мм. 
глибина  - 400мм. 

Тумба 

ширина - 1100мм.
висота - 1340мм.
глибина - 400мм.

Тумба навісна

ширина - 1100мм.
висота - 800мм.
глибина - 400мм.

Тумба ТВ

ширина  - 1900мм.
висота - 540мм.
глибина - 480мм.

Журнальний 

стіл

ширина  - 1100мм.
висота - 800мм.
глибина - 400мм.

Полиця
 

ширина  - 1200мм.
висота - 250мм.
глибина  - 232мм.

Пенал

ширина - 800мм.
висота- 2000мм. 
глибина  - 400мм. 

* підсвіткою комплектується окремо
(тип 1)

39
Невіо



Вітальня «Соренто»

Корпус та фасади даної вітальні виготов-

лені із ДСП

Корпус

Темний горіх

Фасад

Дуб сонома

LED
......

40
Соренто
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Соренто



Можлива комбінація з 
шафою-купе «Квадро»

42
Соренто



Пенал 600

ширина - 600мм.
висота - 2000мм.
глибина - 420мм.

Комод

ширина - 1500мм.
висота - 880мм. 
глибина - 420мм. 

Тумба 900

ширина  - 900мм.
висота - 1333мм.
глибина - 420мм.

Стіл 

журнальний

ширина  - 1060мм.
висота - 355мм.
глибина - 600мм.

* підсвіткою комплектується обов'язково

Тумба ТВ 

ширина - 1200мм.
висота - 440мм. 
глибина - 420мм. 

Полиця

ширина - 1200мм.
висота - 200мм. 
глибина  - 216мм. 

(тип 2)

43
Соренто



Вітальня «Прем'єр-Еліт»

Корпус даної вітальні виготовлений із 

ДСП, а фасади із МДФ

Варіант 1

Венге світле

Зебрано

Варіант 2

Горіх темний

Дуб світлий

Варіант 1
Венге світле / зебрано

44
Прем'єр-Еліт



Вітальня

висота - 1980мм.
глибина -540мм. 
ширина - 2700мм.

Розміри ніші ТВ

висота - 720мм.
глибина - 420мм.
ширина - 1000мм.

Шафа 900

висота - 1980мм.
глибина - 580мм.
ширина - 900мм.

Пенал 450В/3Ш

висота - 1980мм.
глибина - 370мм.
ширина - 450мм.

Комод 1200-

2Д/3Ш

висота - 940мм.
глибина - 465мм.
ширина - 1200мм.

Варіант 2
Горіх темний / дуб світлий

45
Прем'єр-Еліт



Вітальня «Лія»

Дана вітальня складається із корпусу 

ДСП та рамочних фасадів.

Корпус 

Венге магія

Фасад

Венге магія

Дуб девоне

46
Лія



Вітальня

висота - 2020мм.
глибина -370/465мм. 
ширина - 2500мм.

Розміри ніші ТВ

висота - 700мм.
глибина - 465мм.
ширина - 1000мм.

Шафа 900

висота - 2020мм.
глибина - 560мм.
ширина - 900мм.

Комод 1400

висота - 1050мм.
глибина - 380мм.
ширина - 1400мм.

47
Лія



Вітальня «Оскар»

Корпус

Горіх класік

Фасад

Вишня портофіно

Корпус даної вітальні виготовлений із 

ДСП, а фасади із патинованого МДФ

Буфет і тумба ТВ продається тільки комплек-

том.
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Буфет

висота - 2100мм.
глибина -370/465мм. 
ширина - 1300мм.

Тумба ТВ

висота - 2100мм.
глибина - 540мм.
ширина - 1200мм.

Шафа
висота - 2100мм.
глибина - 540мм.
ширина - 800мм.
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Вітальня «Гламур»

Корпус та фасади даної вітальні виготов-

лені із ДСП

Варіант 1 (корпус  і фасад)

Білий

Варіант 2 (корпус і фасад)

Дуб сонома

Тумба ТВ

висота - 285мм.
глибина -400мм. 
ширина - 1760мм.

Полиця

висота - 160мм.
глибина -176мм. 
ширина - 1020мм.

Тумба 590

висота - 1135мм.
глибина -310мм. 
ширина - 590мм.

* підсвіткою комплектується окремо

LED
......

(тип 1)

N
E
W
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Тумба 590 може бути як на-
вісною, так і встановленою на під-
логу (ніжки входять в комплект)



NEW
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Кухня Софія
7 різних стильових рішень від класики до модерну

36 колірних виконань фасадів

2  кольори системи корпусів з більш ніж

100 елементами, які включають в себе

26 верхніх елементів висотою 450, 718 і 925мм,

11 нижніх елементів висотою 820 і 1054мм, а також

3 типи пеналів для оптимізації Вашого кухонного простору

Система кухонних гарнітурів «СОФІЯ» з більш ніж 100 елементами ефективно заповнить будь-який  

кухонний простір. Існуючі сьогодні 36 кольорових варіанти фасадів здатні втілити саме сміливе дизай-

нерське рішення. Така кухня відповідає вимогам  кожного споживача. Тепер Ви вирішуєте, якою має 

бути Ваша кухня.

Тепер кожен обирає свою кухню!

Натхненні успіхом кухні «СОФІЯ» , а також враховуючи Ваші побажання до сучасних кольорів та 

стилів, ми розширили серію фасадів. У порівнянні з каталогом від 2015року, в поточному каталозі, 

Ви знайдете нові фасади, такі як: у серії «Престиж» чотири колірних рішеннях, покриті сучасною 

плівкою супермат, а також білий глянець; в серії «Класика» дві деревоподібні текстури, а у серії 

«Баварія» два патинованих види фасадів.

Не втомлюємося стверджувати, що саме Ваші побажання, Ваші смаки і Ваші уявлення про те, як 

повинна сьогодні виглядати сучасна кухня послужили для нас вірним орієнтиром при створенні си-

стеми кухонних гарнітурів «Софія» серії 2016 року.

Сьогодні, враховуючи ту кількість стилів і колірних рішень, які пропонує Кухня «СОФІЯ», ми з 

упевненістю можемо стверджувати, що «ТЕПЕР КОЖЕН ОБИРАЄ свою кухню».
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Супермат Глянець

Патина Глянець

Престиж

Баварія

ГрадоРомантика

капучіно

морська хвиля

ваніль

сірий 

шоколад

білий

сахара

капучіно

шоколад

білий

сахара

кедр

чорний горіх глянець

бук

цинамон

Шпон патина Шпон

Класика

Плаза

Люкс

колоніал таймс

каштан

горіх

світлий в'яз

лимон

слонова кістка

сірий

білий

горіх класичний

горіх темний

фіолет

бордо

оранж

салат

сірий

мілано світле венге

бук айконік

нельсон

береза

вишня

N
E
W

N
E
W

N
E
W

N
E
W

N
E
W

N
E
W

N
E
W

N
E
W

N
E
W

53
Софія



Кухня Софія «Престиж супермат»

Корпус даної кухні виготовлений із ДСП, 

а фасади із МДФ

Корпус 

Ваніль

Фасади

Сахара супермат

Білий супермат

Сірий супермат

Шоколад супермат

Стільниці

Стільниці та кухонні плінтуси комплекту-

ються та продаються окремо (деталі ст.229).

 

Горіх світлий

NEW
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Кухня Софія «Престиж глянець»

Корпус даної кухні виготовлений із ДСП, 

а фасади із МДФ

Корпус 

Ваніль

Фасади

Шоколад глянець

Сахара глянець

Капучіно глянець

Білий глянець

Стільниці

Стільниці та кухонні плінтуси комплекту-

ються та продаються окремо (деталі ст.229).

 

Горіх світлий

N
E
W
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Кухня Софія «Люкс»

Корпус даної кухні виготовлений із ДСП, 

а фасади із МДФ

Корпус 

Ваніль

Фасади

Оранж глянець

Салатовий глянець

Бордо глянець

Темний фіолет глянець

 

Горіх світлий

Сірий глянець

Стільниці

Стільниці та кухонні плінтуси комплекту-

ються та продаються окремо (деталі ст.229).
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Кухня Софія «Романтика»

Корпус даної кухні виготовлений із ДСП, 

а фасади із МДФ

Корпус 

Ваніль

Фасади

Ваніль

Капучіно глянець

Морська хвиля

Стільниці

Стільниці та кухонні плінтуси комплек-

туються та продаються окремо (деталі 

ст.229).

 

Горіх світлий
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Кухня Софія «Градо»

Корпус даної кухні виготовлений із ДСП, 

а фасади із МДФ

Корпус 

Ваніль

Фасади

Бук

Цинамон

Чорний горіх глянець

Стільниці

Стільниці та кухонні плінтуси комплекту-

ються та продаються окремо (деталі ст.229).

 

Горіх світлий
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Кухня Софія «Класика»

Корпус 

Ваніль

Фасади

Горіх

Каштан

Світлий в'яз

Стільниці

Стільниці та кухонні плінтуси комплекту-

ються та продаються окремо (деталі ст.229).

 

Горіх світлий

Дана кухня складається із корпусу ДСП 

та рамочних фасадів.

Бук айконік

Нельсон

Колоніал таймс

N
E
W

N
E
W
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Кухня Софія «Класика» шпон патина

Корпус 

Ваніль

Фасади

Слонова кістка

Лимон

Сірий

Стільниці та карнизи

Стільниці, карнизи та кухонні плінтуси 

комплектуються та продаються окремо 

(деталі ст.229).

 

Горіх світлий

Дана кухня складається із корпусу ДСП 

та рамочних фасадів.
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Кухня Софія «Класика» шпон 

Корпус 

Ваніль

Фасади

Білий

Горіх класичний

Горіх темний

Стільниці та карнизи

Стільниці, карнизи та кухонні плінтуси 

комплектуються та продаються окремо.

 

Горіх світлий

Дана кухня складається із корпусу ДСП 

та рамочних фасадів.
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Кухня Софія «Баварія»

Корпус даної кухні виготовлений із ДСП, 

а фасади із МДФ

Корпус 

Ваніль

Фасади

Кедр глянець

Береза патина 

Вишня патина

Стільниці та карнизи

Стільниці, карнизи та кухонні плінтуси 

комплектуються та продаються окремо 

(деталі ст.229).

 

Горіх світлий

N
E
W

N
E
W
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Кухня Софія «Плаза»

Корпус 

Ваніль

Фасади

Мілано

Світле венге

Стільниці

Стільниці та кухонні плінтуси комплекту-

ються та продаються окремо (деталі ст.229).

 

Горіх світлий

Дана кухня складається із корпусу ДСП 

та рамочних фасадів.
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Кухня Шарлотта
20 кольорових комбінацій

8 колірних виконань фасадів

40 елементів, які включають в себе

25 верхніх елементів 

15 нижніх елементів 

2 типи пеналів для оптимізації Вашого кухонного простору

У кухні «Шарлотта» вперше було додані такі елементи як кухонний стіл 2 типів, барну стійку та стіл 

приставний. А для того щоб Ваша кухня мала завершений вигляд ми додади верхні та нижні декоратив-

ні торцеві панелі.

Тепер кожен обирає свою кухню!

Кухня - це найважливіше місце в кожному домі, тому вона повинна бути функціональною, зруч-

ною і пристосованою до потреб і стилю життя кожного з членів Вашої сім’ї. Кухня Шарлотта дає 

можливість Вам створити омріяну кухню саме такою, якою Ви хочете її бачити. 

Великий асортимент корпусів, який включає в себе як стандартні елементи, так і нестандартні, 

що робить можливим обмеблювати кухню будь-якої площі та розміру. 

Завдяки фасадам, котрі виготовляються із ДСП у трьох  деревоподібних декорах і п’яти сучасних  

яскравих кольорах, які набувають тренду та комбінуються один з одним стало можливим втілити в 

життя найсміливіші Ваші дизайнерські рішення. Ми використовуємо тільки якісну і надійну фур-

нітуру та комплектуючі, що продовжить термін експлуатації кухні на роки.

Окрім цього у кухню Шарлотта увійшли такі елементи як пенали, барна стійка, стіл приставний та 

стіл кухонний, що значно розширяє функціональні можливості Вашої кухні. 

NEW
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Верхні елементи

жовтий 

лайм

білий

абсент

індиго

Нижні елементи

дуб  крафт білий

дуб крафт золотий

дуб крафт сірий

білий

Білий та кольорові декори використо-

вуються для виготовлення фасадів верхніх 

елементів, фасадів типу А та В для пеналів, а 

також цоколів,  усіх відкритих елементів та де-

коративної вставки для кухонного стола.

Дані декори використовуються для виго-

товлення фасадів нижніх елементів, фасадів 

пеналів, а також стільниць, декоративних тор-

цевих панелей, кухонного стола, стола при-

ставного та барної стійки.

Білий - універсальний декор. З даного де-

кору виготовляються корпуси, всі види фа-

садів, відкриті елементи кухні та цоколі.

Цоколі

Цоколі комплектуються силіконовим 

профілем, що унеможливлює попадання во-

логи і бруду під нього.

LED
......

100%
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Кухонний плінтус

Плінтус виконує маскувальну функцію, 

приховуючи стик між стільницею і стінкою. 

Продається окремо.



Кухня «Шарлотта»

У кухні «Шарлотта» ми використали абсолютно 

нові декори, створивши цікаві та оригінальні ком-

бінації.

Кутові закінчення, 20В, 20Н виготовляються в 

кольорах фасадів верхніх тумб. Цоколі можуть бути 

підібрані у будь-якому кольорі із запропонованих 

для фасадів верхніх тумб.

Окрім широкого вибору запропонованих стіль-

ниць, тепер з’явилася можливість обрати стільни-

цю в колір фасадів нижніх тумб. Стільниці та кухон-

ні плінтуси комплектуються та продаються окремо.

Фасад низ

Дуб крафт сірий

Абсент

Лайм

Індиго

Жовтий

Фасади верх

Білий
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Дуб крафт сірий
білий
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Дуб крафт сірий
абсент
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Дуб крафт сірий
жовтий
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Дуб крафт сірий
лайм
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Дуб крафт сірий
індиго
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Кухня «Шарлотта»

У кухні «Шарлотта» було додано багато еле-

ментів, котрі допоможуть максимально раціональ-

но використати площу приміщення, зробити кухню 

затишнішою.

Стіл приставний - один із елементів, який стрім-

ко увійшов у сучасний інтер’єр, оскільки гармоній-

но доповнює загальний вигляд кухні, і водночас не 

займає багато простору, як звичайний кухонний 

стіл. Додали також барну стійку та кухонний стіл.

Вперше з’являються такі елементи, як верхні і 

нижні торцеві декоративні панелі. 

Фасад низ

Дуб крафт білий

Абсент

Лайм

Індиго

Білий

Фасади верх

Жовтий
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Дуб крафт білий
жовтий
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Дуб крафт білий
абсент
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Дуб крафт білий
білий
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Дуб крафт білий
лайм
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Дуб крафт білий
індиго

109
Шарлотта



Кухня «Шарлотта»

Фурнітура. Кухня Шарлотта укомплектована 

якісною та надійною фурнітурою. Безвідмовна дія 

петель та напрямних, зручність і елегантність ру-

чок- це саме ті деталі, що роблять дану кухню функ-

ціональною та стильною.

Широкий вибір елементів, кольорів фасадів, в 

доповненні з якісною фурнітурою та можливістю 

додаткового підсвічування, саме те, що допоможе 

Вам облаштувати максимальний комфорт і зруч-

ності на Вашій кухні.

Фасад низ

Дуб крафт золотий

Абсент

Жовтий

Індиго

Білий

Фасади верх

Лайм
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Дуб крафт золотий
лайм
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Дуб крафт золотий
абсент
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Дуб крафт золотий
білий
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Дуб крафт золотий
жовтий
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Дуб крафт золотий
індиго
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Кухня «Шарлотта»

Білі фасади. Це одне з самих цікавих і сміливих 

рішень для інтер’єру кухні. Даний інтер’єр має свої 

переваги. Білий колір створює відчуття простор-

ності, солідності та добротності, комбінується з 

іншими яскравими та пастельними кольорами в ін-

тер’єрі, завжди виглядає свіжо, елегантно і стильно.

Для тих, хто віддає перевагу яскравим, свіжим 

та сучасним рішенням у створенні дизайну кухні, 

було надано можливість комбінувати білі та кольо-

рові декори.

Фасад низ

Білий

Абсент

Жовтий

Індиго

Білий

Фасади верх

Лайм
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80,60В
шир.   800,600мм.
гл.       305мм.
вис.    718мм.

80,60ВВ
шир.   800,600мм.
гл.       305мм.
вис.    718мм.

Верхні елементи

50,40,30В
шир.   500,400,300мм.
гл.       305мм.
вис.    718мм.

80,60Вм
шир.   800,600мм.
гл.       305мм.
вис.    718мм.

80,60ВВС
шир.   800,600мм.
гл.       305мм.
вис.    718мм.

80,60ВС
шир.   800,600мм.
гл.       305мм.
вис.    718мм.

100,80,60,50 ВВ/450
шир.   1000,800,600,500мм.
гл.       305мм.
вис.    450мм.

100,80,60,50 В/450
шир.   1000,800,600,500мм.
гл.       305мм.
вис.    450мм.

КВ 60х60
шир.   600мм.
гл.       600мм.
вис.    718мм.

20В
шир.   200мм.
гл.       305мм.
вис.    718мм.

30ВКЗ
шир.   300мм.
гл.       305мм.
вис.    718мм.

Торцева панель верхня
товщ. 28мм.
гл.       305мм.
вис.    718,450мм.

Стіл приставний
шир.   1500мм.
гл.       550мм.
вис.    878мм.
(додаткове регулювання висоти за 
допомогою ніжки)

Барна стійка
шир.   1460 мм.
гл.       908 (600)мм.
вис.    1082 (820)мм.

Стіл 1600х900
шир.   1600мм.
гл.       900мм.

вис.    760мм.

Додаткові 
елементи

Стіл 1300х700
шир.   1300мм.
гл.       700мм.

вис.    760мм.

50 ВВ
шир.   500мм.
гл.       305мм.
вис.    718мм.
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80,60Н
шир.   800,600мм.
гл.*       600мм.
вис.* * 820мм.

КН 100х60
шир.   1000мм.
гл.*     600мм.
вис.* * 820мм.

60Дух
шир.   800,600мм.
гл.*     600мм.
вис.* * 820мм.

80,60НМ
шир.   800,600мм.
гл.*     600мм.
вис.* * 820мм.

20Н
шир.   200мм.
гл.*     600мм.
вис.* * 820мм.

30НКЗ
шир.   300мм.
гл.*     600мм.
вис.* * 820мм.

80,60,50,40НШ
шир.   800,600мм.
гл.*     600мм.
вис.* * 820мм.

50,40,30Н
шир.   500,400,300мм.
гл.*     600мм.
вис.* * 820мм.

А

В

А 60Н Пенал В
шир.   600мм.
гл.       560мм.
вис.    2134мм.

В

60Н Пенал В1
шир.   600мм.
гл.       560мм.
вис.    2134мм.

А

С

Фасад А 597х714мм. 
крафт золотий, сірий, білий; абсент, 
індіго, білий, жовтий, лайм.

Фасад В 597х597мм. 
крафт золотий сірий, білий; абсент, 
індіго, білий, жовтий, лайм.

Фасад пенів типу В з ручкою  є 

опційним, що дозволяє залишити 

відкритою нішу або вбудувати 

техніку.

Фасад С 597х274мм. 
крафт золотий, сірий, білий; білий

Торцева панель нижня
товщ. 28мм.
гл.       595мм.
вис.    820мм.

**висота вказана без урахування стільниці

Фасад посудомийної машини 60,45
шир.   597, 447мм.
товщ. 16мм.
вис.     714мм.

Графіт глянець
38мм.
профіль U-38

Кристал глянець
38мм.
профіль U-38

Пісок античний
28мм.
профіль L-28

Пісок
28мм.
профіль L-28

Граніт
28мм.
профіль L-28

Стільниці

Дуб крафт білий
28мм.
профіль U-28

Дуб крафт золот.
28мм.
профіль U28

Дуб крафт сірий
28мм.

профіль U-28

Нижні елементи

 Стільниці та кухонні плінтуси 

комплектуються та продаються 

окремо (деталі ст.229).

Торцева панель пенала
товщ. 28мм.
гл.       565мм.
вис.    2134мм.

* глибина елементів вказана з урахуванням стільниці
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*** підсвіткою комплектується окремо

(тип 3)



Кухня «Аліна»

Корпус та фасади даної кухні виготов-

лені із ДСП

Корпус

Дуб сонома

Фасад

Дуб сонома

Мокка

Стільниці

Стільниці комплектуються та прода-

ються окремо.
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Графіт 

глянець

Кристал 

глянець

Пісок 

античний

Пісок Граніт
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30ВКЗ 

шир.  285мм.
вис.    718мм.
гл.      285мм.

30В 

шир.  300мм.
вис.    718мм.
гл.      305мм.

40В
шир.  400мм.
вис.    718мм.
гл.      305мм.

50В
шир.  500мм.
вис.    718мм.
гл.      305мм.

50ВВ 

шир.  500мм.
вис.    718мм.
гл.      305мм.

50Вит
шир.  500мм.
вис.   360мм.
гл.      305мм.

60В
шир.  600мм.
вис.    718мм.
гл.      305мм.

60Вит
шир.  600мм.
вис.   360мм.
гл.      305мм.

60ВВ
шир.  600мм.
вис.  718мм.
гл.      305мм.

80ВВ
шир.  800мм.
вис.  718мм.
гл.      305мм.

80ВВС
шир.  800мм.
вис.  718мм.
гл.      305мм.

КВ 55х55
шир.  550х550мм.
вис.  718мм.
гл.      305мм.

60Н Пенал
шир.  600мм.
вис.  2133мм.
гл.      540мм.

30НКЗ
шир.  300мм.
вис.  850мм.
гл.      510/600мм.

30Н
шир.  300мм.
вис.  850мм.
гл.      445/600мм.

40Н
шир.  400мм.
вис.  850мм.
гл.      445/600мм.

40НШ
шир.  400мм.
вис.  850мм.
гл.      445/600мм.

50Н
шир.  500мм.
вис.  850мм.
гл.      445/600мм.

60Н
шир.  600мм.
вис.  850мм.
гл.      445/600мм.

60НДух
шир.  600мм.
вис.  850мм.
гл.      445/600мм.

60НМ
шир.  600мм.
вис.  850мм.
гл.      445/600мм.

60НШ
шир.  600мм.
вис.  850мм.
гл.      445/600мм.

80Н
шир.  800мм.
вис.  850мм.
гл.      445/600мм.

80НМ
шир.  800мм.
вис.  850мм.
гл.      445/600мм.

950Н
шир.  950мм.
вис.  850мм.
гл.      445/600мм.
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Спальня «Грінвіч»

Фасади та корпуса

Дуб крафт сірий

Дуб сонома

Корпус та фасади даної спальні виготов-

лені із ДСП

NEW

Спальня Грінвіч - це якість, комфорт і зати-

шок. Дана спальня виконана у декорах з остан-

ніх колекцій виробників плити.

Конструкція спальні "Грінвіч" дозволяє мак-

симально раціонально використати площу ва-

шої кімнати.

Ліжко 180 укомплековане двома шухлядами 

на телескопічних напрямних повного витягу, 

для більш зручного зберігання речей. Опційно 

додається м'яке декорування билець ліжок із 

еко-шкіри.

LED
......

Білий

Сірий графіт
крім боковин шаф

100%
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Ліжко укомплектоване м'яким 
бильцем з еко-шкіри 

шириною 1870мм.
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1868мм.

2210мм.

9
3

3
м

м
.

Ліжко 1800, 1600,1400,900

ширина - 1868 (з відкритими шухлядами 3268мм.),
                    1668,1468, 968мм.
висота -  933мм.
глибина - 2210мм.

Габарити шухляди
ширина - 1506мм.
висота - 200мм.
глибина - 766мм.

Ліжка в системі Грінвіч виготовляються шириною 
1800,1600,1400 та 900мм. 
Ліжко шириною 1800мм. комплектується двома висувними 
шухлядами на телескопічних напрямних повного витягу.
Опційно додається м’яке текстильне декорування билець 
ліжок.  

Ліжко

Бильце може бути додане до ліжка будь-якого розміру. 
Може бути виконане із еко-шкіри.  Легкий монтаж.

Габарити м’якого бильця
ширина - 1870, 1640, 1440, 940, 600+600мм.
висота - 460мм.
глибина - 80мм.

Ліжко укомплектоване м'якими 
бильцями із еко-шкіри
шириною 600мм. кожне.



Шафа-купе
ширина - 2080мм.
висота* - 2252мм.
глибина* *  - 636мм.

Шафа-купе
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Додаткові шафи

Шафа кутова
ширина - 1000*1000мм.
висота* - 2252мм.
глибина* * - 596мм.

Кутове закінчення
ширина - 350мм.
висота* - 2252мм.
глибина* * - 596/400мм.

Типові шафи

Шафа типу 1

2000, 1600
ширина - 2016,1616мм.
висота* - 2252мм.
глибина** - 596мм.

**
Глибина корпусу шаф 596мм, з враху-

ванням фасадів 612мм., з врахуванням 

декоративних потовщуючих планок 

616мм.

*
Висота корпусу шаф 2252мм, з враху-

ванням декоративних потовщуючих 

планок 2278мм.

*** 
Дзеркала комплектуються і прода-

ються окремо

****
 Підсвіткою комплектується окремо

(тип 4)

Шафа типу 2

2000, 1800, 1600
ширина - 2016, 1816, 1616мм. 
висота* - 2252мм.
глибина** - 596мм.

Шафа типу 3

3000, 2800, 2600, 2400
ширина -3016, 2816,2616, 2416 мм.
висота* - 2252мм.
глибина** - 596мм.

Шафа типу 4

2000, 1800, 1600
ширина - 2016, 1816, 1616мм.
висота* -2252мм.
глибина** - 596мм.

Шафи "Грінвіч" можуть додатко-

во комплектуваються набором 

внутрішніх шухляд, полицями або 

металевими трубами відповідно-

го розміру.

Можливість обрати фасади та 

декоративні потовщуючі план-

ки у будь-який із запропунованих 

вище кольорів.

Декоративний цоколь обов'язко-

во обирається у колір боковин.



Комод 2Д/1050,850
ширина - 1052,852мм.
висота - 930мм.
глибина - 616,465мм.

Комод 2Д4Ш/1450
ширина - 1452мм.
висота - 930мм.
глибина - 616,465мм.

Тумба приліжкова
ширина - 630мм.
висота - 1900мм.
глибина - 354мм.

Комод 4Ш/1050, 850, 650
ширина - 1052,852,652мм.
висота - 930мм.
глибина - 616,465мм.

9
3

0
м

м
.

43
8м

м
.

Комоди та тумби
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Додаткове комплектування шаф

Набір внутрішніх шухляд
1000,800,600мм.

7
1

6
м

м
.

Набір полиць
1000,800,600,500,400мм.

5
7

0
м

м
.

Ручка БраунРучка Рафло

Металева труба

Оберіть колірні комбінації ко-

модів виходячи  із обраних 

варіантів шаф.

Обравши шафу відповідного 

розміру, підберіть додатково 

набір полиць, набір внутрішніх 

шухляд або металеву трубу.

Крім того, є можливіть обрання 

ручок.



Спальня «Ніколь»

Корпус даної спальні виготовлений із 

ДСП, а фасади із МДФ

NEW

Спальня Ніколь виготовлена у двох кольо-

рах.

• Фасади МДФ яблуня патинована та кор-

пус ДСП горіх класичний

• Фасади МДФ береза та корпус ДСП бере-

за.

Дана спальня виконанана з оригінальним 

фрезеруванням, тому гармонійно пасуватиме до 

інтер'єру  у класичному стилі.

Варіант 1

Корпус  Горіх класичний

Фасад  Яблуня патинована

Варіант 2

Корпус Береза

Фасад Береза
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Шафа 5Д
 

ширина - 2150мм.
висота -2260мм.
глибина - 560мм.

Комод 100
  

ширина - 1020мм.  
висота - 860мм.
глибина - 445мм.

Ліжко 160
 
ширина - 1750мм.
висота -1090мм.
глибина - 2080мм.

Тумба 

приліжкова
 
ширина - 520мм.
висота -510мм.
глибина - 445мм.

Шафа 4Д
 
ширина - 1700мм.
висота -2260мм.
глибина - 560мм.

Дзеркало 70
ширина - 700мм.
висота -900мм.  
глибина - 48мм.

Дзеркало 100
ширина - 1000мм.
висота -740мм.  
глибина - 48мм.

Стіл 

туалетний
  

ширина -  1210мм. 
висота -800мм.
глибина - 350мм.

Комод 140
  

ширина - 1420мм.  
висота -860мм.
глибина - 445мм.
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Спальня «Сандра»

Ясен шимо світлий

Мокка

Корпус та фасади даної вітальні виготов-

лені із ДСП
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Шафа 2250
 

ширина - 2254мм.
висота -2120мм.
глибина - 560мм.

Комод 750
  

ширина - 754мм.  
висота -1080мм.
глибина - 430мм.

Ліжко 160
ширина - 1640мм.
висота - 884мм.
глибина - 2172мм.

Тумба 

приліжкова
 
ширина - 504мм.
висота - 469мм.
глибина - 350мм.

Шафа 1590
 
ширина - 1588мм.
висота -2120мм.
глибина - 560мм.

Туалетка
  

ширина -  908мм. 
висота - 1447мм.
глибина - 370мм.

Дзеркало  

ширина - 1200мм.  
висота - 700мм.
глибина - 32мм.

Комод 1250  

ширина - 1254мм.  
висота - 876мм.
глибина - 430мм.

N
E
W

Ліжко 140
ширина - 1440мм.
висота - 884мм.
глибина - 2172мм.
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Спальня «Скарлет»

Корпус та фасади даної спальні виготов-

лені із ДСП

Корпус

Дуб сонома

Фасад

Дуб сонома

Венге магія
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Ліжко 140 
ширина - 1550мм.
висота - 905мм.
глибина - 2050мм.

Шафа 4Д
 

ширина - 1800мм.
висота -2120мм.
глибина - 580мм.

Комод 800
  

ширина -800мм.  
висота - 820мм.
глибина - 460мм.

Ліжко 160, 90 
ширина - 1750, 1050мм.
висота - 905 мм.
глибина - 2050мм.

Тумба 

приліжкова
 
ширина - 500мм.
висота - 405мм.
глибина - 360мм.

Шафа 3Д
 
ширина - 1360мм.
висота -2120мм.
глибина - 580мм.

Стіл-туалетка
  

ширина -  1220мм. 
висота - 760/1175мм.
глибина - 460мм.

Комод 1360
  

ширина - 1360мм.  
висота - 820мм.
глибина - 460мм.

Дзеркало 800 
ширина - 800мм.
висота - 590 мм.
глибина - 20мм.

Дзеркало 1340
ширина -1340мм.
висота - 590 мм.
глибина - 20мм.

N
E
W
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Спальня «Кароліна»

Корпус даної спальні виготовлений із 

ДСП, а фасади із МДФ

Варіант 1

Горіх класичний

Варіант 2

Береза полярна

Золоте дерево

Вишня портофіно
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Шафа 5Д
 
ширина - 2200мм.
висота - 2350мм.
глибина - 560мм.

Шафа 4Д
 
ширина - 1750мм.
висота - 2350мм.
глибина - 560мм.

Ліжко 160
 
ширина - 1750мм.
висота - 1090мм.
глибина - 2032мм.

Комод 100
ширина - 1020мм.
висота - 860мм.
глибина - 445мм.

Дзеркало 
ширина - 700мм.
висота - 900мм.
глибина - 48мм

Тумба 

приліжкова

ширина - 520мм.
висота - 510мм.
глибина - 455мм
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Спальня «Венера люкс»

Корпус даної спальні виготовлений із 

ДСП, а фасади із МДФ

Варіант 1

Горіх класичний

Варіант 2

Береза полярна

Береза

Горіх тиснений

150
Венера люкс



151
Венера люкс



152
Венера люкс



Шафа 5Д
 
ширина - 2150мм.
висота - 2260мм.
глибина - 560мм.

Шафа 4Д
 
ширина - 1700мм.
висота - 2260мм.
глибина - 560мм.

Ліжко 160
 
ширина - 1750мм.
висота - 1090мм.
глибина - 2080мм.

Комод 100
ширина - 1020мм.
висота - 860мм.
глибина - 445мм.

Дзеркало 
ширина - 700мм.
висота - 900мм.
глибина - 48мм

Тумба 

приліжкова

ширина - 520мм.
висота - 510мм.
глибина - 445мм
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Спальня «Комфорт»

Корпус та фасади даної спальні виготов-

лені із ДСП

Корпус

Венге темний

Венге світлий
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Фасад

Венге темний

Венге світлий



Можлива комбінація з 
шафою-купе «Квадро»
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Шафа №4/560
 
ширина - 1800мм.
висота - 2385мм.
глибина - 450(560)мм.

Шафа №6/560
 
ширина - 1800мм.
висота - 2385мм.
глибина - 560мм.

Шафа №5/560
 
ширина - 1800мм.
висота - 2385мм.
глибина - 560мм.

Шафа №2/560
 
ширина - 1200мм.
висота - 2385мм.
глибина - 560мм.

Кутове 

закінчення 
ширина - 350мм.
висота - 2385мм.
глибина - 450мм.

Комод 80
 
ширина - 800мм.
висота - 1220мм.
глибина - 450мм.

Комод 100
 
ширина - 1000мм.
висота - 1220мм.
глибина - 450мм.

Комод 120
 
ширина - 1200мм.
висота - 1220мм.
глибина - 450мм.

Ліжко 90/140/160
 
ширина - 1000/1500/1700мм.
висота - 850мм.
глибина - 2065мм.

Дзеркало 
ширина - 1000мм.
висота - 560мм.

Комод 140
ширина - 1400мм.
висота - 820мм.
глибина - 450мм.

Нічна тумба
 
ширина - 350мм.
висота - 178мм.
глибина - 320мм.
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Дитяча система «Доміно»

Корпус та фасади даної дитячої виготов-

лені із ДСП

Корпус

Дуб крафт білий

Бук айконік

Фасад

Фіолет синій

Лимонний сорбет

Система Доміно дозволить створити яскраву 

та сучасну кімнату для дитини будь-якого віку. 

Дана система включає різноманіття пеналів 

та шаф, приліжкові тумбочки, стіл, надставки, 

ліжка, в тому числі двоярусне, оснащене шухля-

дами. Тому Ви зможете обмеблювати дитячу кім-

нату будь-якої конфігурації та площі.

Крім того, у даній системі ми використали 

нові декори ДСП, що додає дані системі яскра-

вості та контрасності.

NEW
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Шафа 800

ширина 800 мм.
висота 2113 мм.
глибина 520 мм.

КЗВ  

ширина 310мм. 
висота 1569мм.
глибина 310мм.

КЗН  

ширина 310мм. 
висота 544мм.
глибина 520мм.

Ліжко 90

ширина  1090 мм.
висота  700мм.
глибина 2054 мм.

Тумба 

верхня 800

ширина 800мм.
висота 1569мм.
глибина 310мм.

Шафа кутова

ширина 968/968мм.
висота 2113мм.
глибина 520мм.

Ліжко 

двох’ярусне

ширина       2032 мм. 
висота 1769 мм.
глибина 932 мм.

Тумба 

нижня 800 

ширина 800мм.
висота 544мм.
глибина 520мм.

Тумба 

верхня 400

ширина 400мм.
висота 1569мм.
глибина 310мм.

Тумба 

виїзна

ширина 400мм.
висота 585мм.
глибина 475мм.

Тумба 

нижня 400

ширина 400мм.
висота 544мм.
глибина 520мм.

Стіл 1200 
ширина 1200 мм.
висота 734 мм.
глибина 600 мм.

Надставка

стола 1200
   

ширина       1200мм. 
висота 1470 мм.
глибина 290 мм.
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Дитяча «Твінс»

Дана дитяча складається із корпусу ДСП 

та рамочних фасадів.

Корпус

Ваніль

Фасад

Лосось кароліна

Джинс кароліна
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Ліжко нижнє №1
ширина - 1935мм.
висота - 650мм.
глибина - 860мм.

Матрац
ширина - 1900мм.
глибина - 800мм.
(двохсторонній)

Ліжко №3
ширина - 1650мм.
висота - 850мм.  
глибина - 740мм. 

Матрац
ширина - 1600мм.
глибина - 700мм.
(двохсторонній)

Опора ліжка 
верхнього

ширина - 1970мм.
висота - 1300мм.
глибина - 445мм.

Сходи-комод

ширина - 416мм.
висота - 1300мм.
глибина - 870мм.

Скриня

ширина - 850мм.
висота - 645мм.
глибина - 446мм.

Стіл
письмовий 

ширина - 1120мм.
висота - 756мм.
глибина - 550мм.

Полка навісна
ширина - 1000мм.
висота - 350мм.
глибина - 236мм.

Тумба+ліжко 
верхнє пряме
ширина - 1955мм.
висота - 1636мм.  
глибина - 870мм. 

Матрац
ширина - 1900мм.
глибина - 800мм.
(двохсторонній)

Тумба виїздна

ширина - 400мм.
висота - 540мм.
глибина - 430мм.
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Тумба навісна 850

ширина - 850мм.
висота - 900мм.
глибина - 445мм.

Шафа кутова

ширина - 1022мм.
висота - 2200мм.
глибина - 1022мм.

Тумба навісна 560

ширина - 560мм.
висота - 900мм.
глибина - 445мм.

Пенал 400
ширина - 400мм.
висота - 2200мм.
глибина - 465мм.

Стелаж кутовий
ширина - 300мм.
висота - 2200мм.
глибина - 445мм.

Стелаж 1200

ширина - 1200мм.
висота - 1354мм.
глибина - 370мм

Стелаж 850

ширина - 850мм.
висота - 2200мм.
глибина - 370мм.

Шафа 800

ширина - 800мм.
висота - 2200мм.
глибина - 465мм.
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Серія «Сімпл»

Корпус та фасади даної серії виготовлені 

із ДСП

Дуб сонома

Білий

Основною ідеєю даної серії є елегантна, су-

часна простота та лаконічність в дизайні Вашої 

кімнати.

Особливістю даної серії є її складові ком-

поненти - це окремі меблеві комплекти, яких 

об'єднують декори, а саме ДСП біла та Дуб соно-

ма.

 Оскільки елементи серії продаються та 

комплектуються окремо, Ви зможете створи-

ти затишний та зручний інтер’єр, використавши 

максимально раціонально площу кімнати. Це 

може бути дитяча кімната, студія, робочий кабі-

нет та навіть домашня бібліотека.

До складу серії увійшли:

• Тумба ТВ та комод Ларс;

• Стелажі Джек;

• Стіл Студент;

• Ліжко Бен;

• Шафа Міка.

Ліжко Бен, стіл Студент, тумба ТВ та комод 

Ларс, фасади стелажів Джек оброблені кромкою 

товщиною 1мм. Це робить дані меблі більш ори-

гінальними та комфортними в експлуатації.

NEW
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Стіл Студент
ліжко Бен
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Шафа Міка
комод Ларс
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Стіл Студент, ліжко Бен,
шафа Міка та комод Ларс
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Тумба ТВ Ларс
стелажі Джек
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Шафа Міка 
ліжко Бен
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Стіл Студент
стелажі Джек
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Стелажі Джек
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Стіл Студент
стелажі Джек
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Комод Ларс

ширина - 1600мм.
висота - 800мм.
глибина - 448мм.

Тумба ТВ Ларс

ширина  - 1600мм.
висота - 500мм.
глибина - 448мм.

Стіл Студент

ширина  - 1200мм.
висота - 763мм.
глибина - 550мм.

Ліжко Бен
 

ширина  - 1276мм.

висота - 903мм.
глибина - 2045мм.

Ширина спального 
місця 900мм.

Шафа Міка

ширина - 1400мм.
висота - 2050мм.
глибина - 600мм.

* ліжко Бен може бути як ліве, так і праве.

Стелаж Джек 

600/1920

ширина - 600мм.
висота - 1920мм.
глибина - 320мм.

Стелаж Джек 

600/1152

ширина - 600мм.
висота - 1152мм.
глибина - 320мм.

Стелаж Джек 

600/768

ширина - 600мм.
висота - 768мм.
глибина - 320мм.

Стелажі Джек
Виготовляється у двох декорах - ДСП біла та дуб сонома. Дані стелажі є 
двох типів - відкритого та закритого, тобто з фасадами та без них.

Виготовляється у двох декорах - ДСП
біла та дуб сонома. 
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Система «Кросслайн»

Корпус та фасади даної системи виго-

товлені із ДСП

Корпус

Кросслайн латте

Фасад

Кросслайн латте

Мокка
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Тумба ТВ
ширина - 2000мм.
висота - 1620мм.
глибина - 370мм.

Ніша для ТВ
ширина - 1200мм.
висота - 780мм.
глибина - 370мм.

Комод 1400

ширина - 1400мм.
висота - 755мм.  
глибина - 470мм. 

Комп'ютерний 
стіл 1200

ширина - 1200мм.
висота - 2020мм.
глибина - 595мм.

Дзеркало 1100
ширина - 1100мм.
висота - 700мм.
глибина - 32мм.

Полка навісна 600
ширина - 600мм.
висота - 300мм.
глибина - 300мм.

Тумба навісна 300

ширина - 300мм.
висота - 600мм.
глибина - 320мм.

Комод 600
 

ширина - 600мм.
висота - 755мм.
глибина - 470мм.

.

Комод 950

ширина - 950мм.
висота - 755мм.  
глибина - 470мм. 

Ліжко 90/140
ширина - 970/1470мм.
висота - 895мм.
глибина - 2320мм.

Тумба приліжкова
ширина - 400мм.
висота - 400мм.
глибина - 350мм.
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Пенал 900

ширина - 900мм.
висота - 2020мм.
глибина - 370мм.

Шафа кутова

ширина - 925мм.
висота - 2020мм.
глибина - 925мм.

Шафа 1350

ширина - 1350мм.
висота - 2020мм.
глибина - 560мм.

Стелаж 

перехідний

ширина - 400мм.
висота - 2020мм.
глибина - 560/370мм.

Кутове 

закінчення

ширина - 300мм.
висота - 2020мм.
глибина - 370мм

Пенал 450

ширина - 450мм.
висота - 2020мм.
глибина - 370мм.

Шафа 900

ширина - 900мм.
висота - 2020мм.
глибина - 560мм.
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Система  Грінвіч
• Унікальне конструкторське рішення - необмежені можливості у створенні гардеробу різної 

довжини, форми та конструкції.

• Система готова реалізувати будь- яке індивідуальне рішення.

• Наявність зовнішніх шухляд шириною 800 і 1000мм. та внутрішніх шухляд шириною 600, 800 

та 1000мм. дає можливість роздільного зберігання речей.

• 4 кольорових рішень фасадів, боковин та декоративних елементів дають 16 кольорових 

комбінацій системи.

• Декоративні потовщуючі планки -це обрамлення всього гардеробу, яке робить вигляд шаф 

більш стильним і завершеним.

• Комоди - завжди доречна і незамінна складова будь-якої гардеробної.

• Ліжко - розширяє межі застосування нашої системи. Тепер це може бути не лише гардероб-

на, але і зручна  багатофункціональна спальня. 

Дана система це інноваційне конструкторське рішення. Наша система створена таким чином, 

щоб задовільнити Ваші індивідуальні потреби, при цьому використавши лише стандартні елементи. 

Виходячи з конфігурації, розташування та площі самого приміщення  широкий асортимент 

елементів системи дозволять Вам створити функціональну гардеробну чи затишну спальню.

Система «Грінвіч» виготовляється у чотирьох декорах, що дозволяє створити безліч стилістич-

них рішень, котрі підкреслять Вашу індивідуальність.

Інноваційні комплектуючі. В системі «Грінвіч» ми використовуємо завіси швидкого монтажу 

«ХЕТТІЧ», що забезпечать швидкий монтаж та комфортне використання. Для шухляд було викори-

стано телескопічні напрямні повного витягу.

NEW
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дуб сонома дуб крафт сірий

білий

Дані декори ДСП використовуються для ви-

готовлення фасадів, боковин, а також декора-

тивних елементів.

Корпус шаф, комодів та приліжкової тумби 

виготовляється із ДСП білого кольору. 

сірий графіт
крім боковин шаф

Декори

11

7

2

2

3

3

4

4

5

6

8

10

9
5

Основна комплектація
1 - бік (будь-який колір з варіантів корпусу)

2- низ (тільки білий колір)

3- верх (тільки білий колір)

4- полиця (тільки білий колір)

5- задня стінка ХДФ (тільки білий колір)

6- цоколь (тільки білий колір)

Додаткова комплектація

7- стійка середня (тільки білий колір)

8- цоколь декоративний 

(будь-який колір з варіантів корпусу)

9- планки декоративні потовщуючі бічні 
(будь-який з варіантів корпусу)

10- планка декоративна потовщуюча верхня 
(будь-який колір з варіантів корпусу)

6

9

Комплектування шаф

LED
......

100%
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Дуб сонома
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Дуб  сонома
сірий графіт
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Дуб сонома
Варіати гардеробної відкритого та 
закритого типу
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Дуб  сонома / білий
комбінація із шафою-купе
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Дуб крафт сірий
білий
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Дуб крафт сірий / білий 
(укомплектована ручкою Рафло)
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Дуб крафт сірий
комбінація з кутовою шафою
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Дуб крафт сірий / білий 
комбінація із шафою-купе

(укомплектована ручкою Рафло)

193
Грінвіч



Дуб сонома
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Варіанти комодів
в декорі Дуб сонома
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1000, 800мм. 1000, 800мм. 1000, 800мм. 600, 500, 400мм. 350мм.

2
2

7
8

м
м

.

Варіанти внутрішнього наповнення шаф
Шафа з трубою

1000, 800, 600, 500, 

400мм.
1000, 800мм. 1000, 800,

600мм

2
2

5
2

м
м

.

1000, 800мм.

Шафа з набором зовніш-

ніх шухляд і трубою

Шафа з набором зовніш-

ніх шухляд і нішою ТВ

Шафа з набором внутріш-

ніх шухляд і трубою

1000, 800, 600, 500, 

400мм.

350мм.

Шафа з набором полиць Кутове закінчення

Зовнішній вигляд шаф Шафа-купе

2080мм.

*
Глибина корпусу шаф 596мм, з врахуванням фасадів 612мм., з врахуванням декоративних потовщуючих планок 616мм.
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Розміри фасадів
2

2
0

0
м

м
. 1
5

6
0

м
м

. 8
5

6
м

м
.

600, 500, 400мм.

500, 400мм.

500, 400мм.

Додаткове комплектування шаф

Набір зовнішніх шухляд
1000,800мм.

Набір внутрішніх шухляд
1000,800,600мм.

7
1

6
м

м
.

6
4

0
м

м
.

Набір полиць
1000,800,600,500,400мм.

5
7

0
м

м
.

Елементи системи

Комод 2Д/1050,850
ширина - 1052,852мм.

висота - 930мм.
глибина - 616,465мм.

Комод 2Д4Ш/1450
ширина - 1452мм.

висота - 930мм.
глибина - 616,465мм.

Тумба приліжкова
ширина - 630мм.
висота - 1900мм.
глибина - 354мм.

Комод 4Ш/1050, 850, 650
ширина - 1052,852,652мм.

висота - 930мм.
глибина - 616,465мм.

9
3

0
м

м
.

43
8м

м
.

4
7

0
м

м
.

1868мм.

2210мм.

9
3

3
м

м
.

Ліжко 1800, 1600,1400,900

ширина - 1868 (з відкритими шухлядами 3268мм.),1668,1468, 968мм.
висота -  933мм.
глибина - 2210мм.

Ліжка в системі Грінвіч виготовляються шириною 900,1400,1600 та 1800мм. 
Ліжко шириною 1800мм. комплектується двома висувними шухлядами на телескопіч-
них напрямних повного витягу.
Опційно додається м’яке декорування з еко-шкіри билець ліжок.  

Габарити шухляди
ширина - 1506мм.
висота - 200мм.
глибина - 766мм.

Ручка Браун Ручка Рафло

** 
Дзеркала комплектуються і продаються окремо

***
 Підсвідкою комплектується окремо

(тип 4)
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Комоди «Лайн»

Корпус та фасади даних комодів виго-

товлені із ДСП

Комод 4Ш

ширина - 800мм.
висота - 1030мм.  
глибина -480мм. 

Комод 3Ш

ширина - 800мм.
висота - 790мм.  
глибина - 480мм. 

NEW

Комод 2Ш

ширина - 400мм.
висота - 550мм.  
глибина - 480мм. 

Комод 3Д3Ш

ширина - 1200мм.
висота - 1030мм.  
глибина - 480мм. 

Варіант 1

Дуб сонома

Дуб сонома

Варіант 2

Білий

Білий
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Комод "Лайн" 2Ш

Комод "Лайн" 3Д3Ш

Комод "Лайн" 4Ш

Комод "Лайн" 3Ш
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Шафи-купе «Квадро»

Корпус та фасади шаф-купе виготовлені 

із ДСП

Корпус 

Дуб сонома

Фасади

Дуб сонома

Венге темний

Венге світлий

Чорний глянець

 

Венге темний

Макіато глянець

LED
......
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Шафа-купе 

2400

шир. - 2400мм.
вис. - 2290мм.  
гл. - 600мм. 

Шафа-купе 

2100

шир. - 2100мм.
вис. - 2290мм.  
гл. - 600мм. 

Шафа-купе 

1800

шир. - 1800мм.
вис. - 2290мм.  
гл. - 600мм. 

Шафа-купе 

1500

шир. - 1500мм.
вис. - 2290мм.  
гл.- 600мм. 

Шафа-купе 

1200

шир. - 1800мм.
вис. - 2290мм.  
гл. - 600мм. 

Пенал 400

шир. - 400мм.
вис. - 2290мм. 
гл. - 550мм. 

Пенал 500

шир. - 500мм.
вис. - 2290мм. 
гл. - 550мм. 

Торцеве 

закінчення

шир. - 560мм.
вис. - 2290мм. 
гл.- 250мм. 

Кутове 

закінчення

шир. - 300мм.
вис. - 2290мм. 
гл. - 531мм. 

Комбінація фасадів на трьохдверну шафуКомбінація фасадів на 
двохдверну шафу

Рекомендоване 
розміщення
дзеркал

Набір шухляд

шир. - 500мм.
вис. - 500мм.  
гл.- 416мм. 

На схемах у секції А мож-

ливий монтаж шухляд.

Шафи-купе комплекту-

ються дзеркалами за ба-

жанням клієнта. Дзеркала 

рекомендовано використо-

вувати тільки у центральній 

частині фасадів.

Для комплектації ша-

фи-купе потрібно замовля-

ти 2 пачки фасадів. Пачка 

містить 4 або 6 елементів 

фасадів.

*
Підсвідкою комплектується окремо

(тип 1)
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Передпокій «Ніагара»

Корпус та фасади даного передпокою 

виготовлені із ДСП

Корпус 

Дуб сонома

Фасади

Білий

Венге магія

 

Венге магія

Шафа 

комбінована

ширина - 1130мм.
висота - 1980мм.  
глибина - 375мм. 

Тумба під 

взуття 580/3Д

ширина - 580мм.
висота - 1320мм.  
глибина - 265мм. 

NEW
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Передпокій «Етна»

Корпус та фасади даного передпокою 

виготовлені із ДСП

Передпокій

ширина - 1200мм.
висота - 2234мм.  
глибина - 370мм. 

Варіант 1

Ясен шимо світлий

Варіант 2

Венге світлий

Венге темний

 

Ясен шимо темний
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Передпокій «Феєрія»

Корпус та фасад даного передпокою 

виготовлені із ДСП

Корпус

Венге темний

Венге світлий

Вішак 

комбінований із 

тумбою для взуття

висота - 1939мм.
глибина -400мм. 
ширина - 900мм.

Фасад

Венге темний

Венге світлий

Шафа

висота - 2003мм.
глибина -455мм. 
ширина - 800мм.

Пенал

висота - 1939мм.
глибина -400мм. 
ширина - 350мм.
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Передпокій «Толедо-2»

Корпус та фасади даного передпокою 

виготовлені із ДСП

Передпокій

ширина - 1350мм.
висота -2050мм.  
глибина - 405мм. 

Корпус

Венге темний

Венге світлий

Фасад

Венге світлий
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Передпокій «Конго»

Корпус та фасад даного передпокою 

виготовлені із ДСП

Корпус

Венге темний

Венге світлий

Фасад

Венге світлий

Настінну панель вішака конструктивно виготовлено 
так, що вона може бути розташована як з лівого, так і з 
правого боку шафи. Тумба для взуття із дзеркалом, за 
бажанням можна розмістити окремо.

Шафа+вішак

ширина - 1200мм.
висота - 2000мм.  
глибина - 360мм. 

Тумба для взуття
ширина - 800мм.
висота - 1100мм.  
глибина - 285мм. 

Дзеркало 700х700мм.
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Передпокій «Лола»

Корпус та фасади даного передпокою 

виготовлені із ДСП

Передпокій

ширина - 1200мм.
висота - 2005мм.  
глибина - 400мм. 

Варіант 1

Ясен шимо темний

Ясен шимо світлий

Варіант 2

Венге темний

Венге світлий

Кутове закінчення

ширина - 400мм.
висота - 2005мм.  
глибина - 400мм. 

Передпокій на розсувній системі

Кутове закінчення 

може бути ліве чи 

праве.

Конструкція передпо-

кою незмінна.
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Комбінація передпокою "Лола" та 
тумби під взуття "800 2Д1Ш"
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Передпокій «Фурнель-2»

Корпус та фасади даного передпокою 

виготовлені із ДСП

Передпокій

ширина - 2055мм.
висота - 2234мм.  
глибина - 355мм. 

Варіант 1

Венге темний

Венге світлий
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Передпокій «Віва»

Корпус та фасад даного передпокою 

виготовлені із ДСП

Корпус

Ясен шимо темний

Фасад

Ясен шимо світлий

Передпокій

ширина - 1800мм.
висота - 2060мм.  
глибина - 370мм. 
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Шафа кутова

ширина - 700мм.
висота - 2060мм.  
глибина - 700мм. 

Шафа 600

ширина - 600мм.
висота - 2060мм.  
глибина - 370мм. 

Дзеркало+

тумба

ширина - 600мм.
висота - 2060мм.  
глибина - 370мм. 

Тумба+вішак

ширина - 600мм.
висота - 2060мм.  
глибина - 370мм. 

Стелаж 

кутовий

ширина - 320мм.
висота - 2060мм. 
глибина - 370мм. 
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Тумби під взуття

Корпус та фасади даних тумб виготов-

лені із ДСП

Тумба під взуття 1100 3Д1Ш

ширина - 1110мм.
висота - 1077мм.  
глибина - 355мм. 

Варіант 1

Венге темний

Венге світлий

Варіант 2

Ясен шимо темний

Ясен шимо світлий
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Тумба під взуття 900 2Д1Ш

ширина - 900мм.
висота - 766мм.
висота вішака - 1000мм.  
глибина - 405мм. 

Тумба під взуття 800 2Д1Ш

ширина - 800мм.
висота - 1405мм.  
глибина - 270мм. 

Тумба під взуття 800 3Д

ширина - 810мм.
висота - 1375мм.  
глибина - 255мм. 

Тумба під взуття 750 4Д

ширина - 810мм.
висота - 1745мм.  
глибина - 255мм. 

221
Тумби



222
Кросслайн

Комп'ютерний стіл «Кросслайн»

Корпус та фасади даного стола виготов-

лені із ДСП

Кросслайн латте

 

Мокка

Комп'ютерний 
стіл 1200

ширина - 1200мм.
висота - 2020мм.
глибина - 595мм.



Комп'ютерний стіл «Леон -4»

Корпус та фасад даного стола виготов-

лені із ДСП

Корпус

Горіх темний

Фасад

Горіх темний

Комп'ютерний стіл 

висота - 2000мм.
висота стола - 820мм.
глибина -600мм. 
ширина - 1700мм.

Дуб родос
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Комп'ютерний стіл «Студент»

Корпус та фасад даного стола виготов-

лені із ДСП

Варіант 1

Дуб сонома

Варіант 2

Білий

Комп'ютерний стіл 

ширина  - 1200мм.
висота - 763мм.
глибина - 550мм.
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Комбінація стола "Студент" з стела-
жами "Джек"



Тумба РТВ «Лагуна»

Корпус та фасад даної тумби виготов-

лені із ДСП.

Корпус

Слива

Фасад

Чорний глянець

Макіато глянець

Бук айконік

Тумба ТВ "Лагуна"

ширина - 1400мм.
висота - 1576мм.  
глибина - 370мм. 

Розміри ніші ТВ 

"Лагуна"

ширина - 1050мм.
висота - 776мм. 
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Тумба РТВ «Олімп»

Корпус та фасад даної тумби виготов-

лені із ДСП.

Корпус

Слива

Тумба ТВ "Олімп"

ширина - 1400мм.
висота -1526мм.  
глибина - 390мм. 

Розміри ніші ТВ 

"Олімп"

ширина - 1184мм.
висота - 750мм. 

Фасад

Чорний глянець

Макіато глянець

Бук айконік
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Тумба РТВ «Бостон»

Дана тумба складається із корпусу ДСП 

та рамочних фасадів.

Корпус

Дуб шамоні світлий

Дуб шамоні темний

Фасасд

Дуб шамоні темний

Колоніал тайм

Тумба ТВ "Бостон"

ширина - 2000мм.
висота - 1844мм. 
глибина - 390мм. 

Ніша ТВ "Бостон"

ширина - 984мм.
висота - 744мм. 
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Умовні позначення

Підсвітка LED
Фасадна частина оброблена 

кромкою товщиною 1мм.

Профілі стільниць
Профіль U-28Профіль U-38Профіль L-28

Можливий варіант з м'яким під-
голів'ям

Товар під замовлення

LED
......

HG

LED
......

Підсвітка LED RGB

Зроблено для і по стандар-

тах Євросоюзу

Фасадна частина оброблена 

кромкою товщиною 2мм.

High Gloss

Безпечне (гартоване) скло 

Освітлення
Комплект двох або трьох металевих 

освітлювальних кліпс (тип 1)

Діодна панель, 27 діодів (тип 2)

Комплект LED RGB (тип 3)

Комплект LED світильник типу “дуга” (тип 4)

100% Шухляда на напрямних 

повного витягу

Фасади з дотягом

Стільниці

Карнизи

Карнизи можуть бути встановленні на усіх 

кухнях з рамочними фасадами та МДФ фасадими 

у класичному виконанні.

Це зробить Вашу кухню більш оригінальною, 

надасть їй завершеного вигляду.

Графіт 

глянець

Кристал 

глянець

Пісок 

античний

Пісок Граніт

Даними стільницями можуть бути укомплек-

товані кухні Софія та Шарлотта.

Профіль пристінного кухонного плінтуса
Плінтус служить в якості захис-

ного бар’єру, що запобігає попадан-

ню в простір за меблями усіляких 

продуктів або сміття, а також во-

логи. Плінтус виконує маскуваль-

ну функцію, приховуючи стик між 

стільницею і стінкою. Продається 

окремо.

Алюміній 

тертий

Алюміній Білий 

глянець

Граніт Пісок Сяючий 

камінь

ARL 200 RAM 1858




