
М’які меблі
Оновлені моделі сезону
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Комбінації розкроїв

 У 1994 році було створене перше родинне приватне підприєм-
ство «НСТ Альянс». З того часу з невеликого родинного виробництва підприємство 
виросло до солідної меблевої фабрики з багаточисельним кваліфікованим персо-
налом і кількома  напрямками виробництва. 

Сьогодні меблева фабрика «НСТ Альянс» випускає широкий асортимент 
м’яких меблів, матраців, пружинних блоків, а також має окремий напрямок у 
виробництві м’яких меблів. Фірма успішно виробляє безкаркасні меблі. Особливу 
увагу підприємство приділяє високій функціональності виробів, комфорту і якості.

Безкаркасні меблі 

Світ стрімко змінюється. Нові технології стають частиною нашого життя. 
Те, що було актуальним ще вчора, сьогодні — вже історія. Наше бажання іти в 
ногу з часом знайшло своє втілення у виробництві меблів нового типу — безкар-
касних меблів. 

Безкаркасні меблі — це:

• безпечність (відсутні тверді кути);

• невелика вага;

• надійність (немає механізмів, які можуть ламатись);

• гарантійне обслуговування, витривалі матеріали, заміна чохлів на фабриці;

• відповідність санітарно-гігієнічним нормам;

• простота й легкість трансформації;

• безшумність в процесі використання;

• функціональність;

• зручність та компактність.
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Безкаркасні м’які меблі 
Пуфи
М’які меблі на металевому каркасі
М’які меблі на дерев’яному каркасі
Ліжка
Меблі для кухні
Додаток №1

4.
24.
26.
30.
62.
76.
82.

Схеми доступних комбінацій розкрою, в 
яких виготовляються дивани.
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Безкаркасні м’які меблі

Іванна диван та крісло
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Іванна
Класика ніколи не виходить із моди, вона лише 

набирає свою силу. Чистота ліній та зручність сидінь — 
це характерні риси дивану та крісла «Іванна». Корпус 
дивану легко трансформується в спальне місце. Чохол 
на перині такий, що знімається, тому його легко підтри-
мувати чистим.

Габаритні розміри В розкладеному стані

Диван 198 х 93 / 108 х 64 см 198 х 120 / 140 см

Крісло 120 х 80 х 64 см 120 х 100 см

198

64

32

93 / 108
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Безкаркасні м’які меблі

Іванна 2 диван та крісло
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Іванна 2
Одна з основних якостей безкаркасних меблів — 

безпечність. Відсутність твердих кутів та механізмів 
робить такі меблі ідеальними для дитячої кімнати. 
Безкаркасні меблі неможливо зламати, ушкодитись 
самому теж дуже складно.

М’які, округлі форми дивану та крісла «Іванна 2», 
безперечно, сподобаються дітям можливістю вико-
ристовувати їх для своїх забав, а дорослим — своїм 
простим, але дуже затишним та домашнім дизайном.

Дві подушки «Іванна» входять до комплектації дивана.

Габаритні розміри В розкладеному стані

Диван 198 х 93 / 108 х 64 см 198 х 118 / 138 см

Крісло 100 х 93 х 64 см 100 х 118 см

198

32

64
100

64
93

93/108
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Безкаркасні м’які меблі

Люсі диван та крісло



«Люсі еко»

«Люсі еко»
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Люсі / Люсі еко
Відчуття повного розслаблення, а не просто ком-

фортного сидіння подарує Вам наш м’який куточок 
«Люсі». Форма дивану та його розмір дозволяють роз-
ташуватися пред телевізором вчотирьох без шкоди 
для комфорту. Прилягти та відпочити Ви можете, не 
розкладаючи диван. Дві вільно розташовані подушки 
відіграють роль підлокітників, але Ви можете знайти їм 
різноманітне використання. 
До комплектації дивану «Люсі»/«Люсі еко» 
та крісла «Люсі еко» входять дві подушки.

«Люсі» Габаритні розміри В розкладеному стані

Диван 198 х 95 / 105 х 72 см 198 х 126 / 136 см

Крісло 100 х 95 х 72 см 126 х 100 см

«Люсі еко» Габаритні розміри В розкладеному стані

Диван 198 х 103 х 64 см 198 х 136 см

Крісло 100 х 103 х 64 см 100 х 136 см

95/105198

36

72

103198

32

64
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Безкаркасні м’які меблі

Спейс диван
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Спейс

Габаритні розміри В розкладеному стані

Диван 200 х 105 х 64 см 200 х 140 см

Стильно та просто організувати помешкання Вам 
допоможе диван «Спейс». Трохи футуристичний, ком-
фортний та функціональний. Перину з дивану можна 
використати як окреме спальне місце, або як май-
данчик для ігор. Ви обов’язково знайдете комфорт, в 
простих речах.

«Спейс» — це простір для зручного життя.

200

64

32

105
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Безкаркасні м’які меблі

Лада диван
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Лада
Практичний і просторий диван «Лада» — 

прекрасне рішення для зони відпочинку. М’які подушки, 
лаконічні форми, просте розкладання. Все це дозволяє 
раціонально використовувати простір Вашого помеш-
кання. Цей диван гармонійно впишеться в будь-який 
інтер’єр з візуально легкими меблевими конструкціями, 
від мінімалізму до класики. 
До комплектації дивану «Лада» входять дві подушки.

Габаритні розміри В розкладеному стані

Диван 200 х 105 х 82 см 200 х 140 см

105200

41

82
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Безкаркасні м’які меблі

Фараон диван
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Фараон
Цей диван дивним чином поєднує в собі риси кла-

сичних безкаркасних меблів і нові модні архітектурні 
тенденції. Міцний, як піраміди, «Фараон» створює від-
чуття моноліту. Але на дотик він м’який та приємний. 
Незвичайна обробка швів додає нового звучання лініям, 
а добірка комбінацій тканин легко змінює сприйняття 
його пропорцій.

Габаритні розміри В розкладеному стані

Диван 200 х 105 х 74 см 200 х 140 см

200

74

37

105
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Безкаркасні м’які меблі

Одіссей диван та крісло
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Одіссей
«Одіссей» витримує всі складнощі повсякденного 

життя. Це диван, ліжко, і козетка. Наш «Одіссей» — 
справжній трансформер. Навіть в умовах маленького 
помешкання Ви можете створити свій затишний світ.

Крісло в цьому комплекті також трансформується 
в просторе спальне місце. 

Габаритні розміри В розкладеному стані

Диван 160 / 200 х 100 х 90 см 200 х 160 / 200 см

Крісло 100 х 100 х 90 см 200 х 100 см

160 / 200

45

100100

60
90
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Безкаркасні м’які меблі

Атлантик диван та крісло
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Атлантик
Ви любите сюрпризи? Це «Атлантик» — оригінал 

конструкторського задуму. Купуючи «Атлантик», ви 
отримуєте не тільки м’який куточок, а також пуф, крісло, 
ліжко і навіть стіл, до якого можна замовити столешню. 
Займаючи мало місця, диван вирішує глобальні задачі і 
завжди готовий до перетворень. Функціональність може 
бути привабливою!

Габаритні розміри В розкладеному стані

Диван 160 / 200 х 100 х 72 см 200 х 160 / 200 см

Крісло 100 х 100 х 72 см 200 х 100 см

100160 / 200 85

36
72

70

40

36
70

100

72
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Безкаркасні м’які меблі

Експромт диван



21

Експромт
Дуже комфортний і напрочуд гламурний диванчик. 

Сучасні тенденції моди диктують стильове рішення в 
комбінаціях тканини. «Експромт» буде яскравим акцен-
том в інтер’єрі. Компактні габарити і функціональність, 
що притаманна безкаркасним меблям, роблять цей 
диван доречним навіть там, де простір обмежено.

Габаритні розміри В розкладеному стані

Диван 160 / 200 х 100 х 72 см 200 х 160 / 200 см

Крісло 100 х 100 х 72 см 200 х 100 см

160  / 200

36

100

36
11

0

70

36
40

70100 

72
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Безкаркасні м’які меблі

Максимус диван модульний
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Максимус
«Максимус» для тих, хто любить жити активно. 

Вечірки, посиденьки великою компанією, чи сімейний 
перегляд кінофільму на цьому дивані будуть максималь-
но комфортні. 
Це — модульний конструктор. Безліч можливих варі-
антів розкладок з системою гнучких з’єднань і велике 
зручне спальне місце чекає на Вас.

Ви можете придбати кожний модуль окремо й 
створити власну конфігурацію дивану, що відповідати-
ме саме Вашим вимогам.

Габаритні розміри Розмір спального місця

Диван 225 х 165 х 70 см 198 х 138 см

Крісло 70 х 95 х 70 см

70

70

41

95

70

95

130 130

крісло диван кут пуф
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Пуфи

Пуфи

Торнадо
Ø 45 см, h = 45 см

Денс
Ø 50 см, h = 50 см

Лір
50 х 50 х 50 см

Лотос
50 х 50 х 50 см

Рондо
Ø 45 см, h = 45 см

Річ
50 х 50 х 50 см

Іріс
Ø 50 см, h = 50 см

Джембе
Ø 45 см, h = 50 см
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Пуфи

Груша
Ø 100 см, h = 100 см

Тетра
130 х 100 х 80 см

Навігатор
85 х 85 х 103 см

Хіт
Ø 50 см, h = 40 см

Шут
40 х 40 х 40 см

М’яч
Ø 50 см, h = 50 см

Юніор / Форвард
Ø 100 см / Ø 150 см Крісло-м’яч

КріслоКрісло
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М’які меблі на металевому каркасі

Брідж диван та крісло
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Брідж
Скруглені форми боковин цього дивану тільки 

на перший погляд здаються масивними. «Брідж» має 
приховані потенціали трансформацій. М’які подушки з під-
локітників легко знімаються, вивільняючи місце для чашки 
кави чи газети з окулярами. Підлокітник дивану може 
стати досить зручним додатковим місцем для сидіння. 
Невеличкі полиці з нішами дозволять безпечно залишати 
навіть гарячі напої без ризику їх перекинути. 
Солідний металевий каркас — легкий і надійний, а 
фанерна скриня для ковдр та подушок досить містка.

Габаритні розміри В розкладеному стані

Диван 190 / 210 х 105 х 98 см 200 х 140 / 160 см

Крісло 120 х 105 х 98 см 200 х 70 см
45

105120

98

190 / 210

Механізм трансформації «Акордеон»
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М’які меблі на металевому каркасі

Оззі диван та крісло
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Оззі
Перенестися в атмосферу відпочинку і спокою, від-

чути радість життя дозволить диван «Оззі». Надійність 
моделі забезпечує металевий каркас. 
Модель «Оззі» комплектується механізмом трансфор-
мації для щоденного використання.

Габаритні розміри Розмір спального місця

Диван 190 / 210 х 105 х 98 см 200 х 140 / 160 см

Крісло 120 х 105 х 98 см 200 х 70 см

176 / 196

98

105106

Механізм трансформації «Акордеон»
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М’які меблі на дерев’яному каркасі

Віраж диван кутовий
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Віраж
Коли друзі приходять у гості або вся сім’я зби-

рається разом, комфортний і місткий диван просто 
незамінний. «Віраж» — зручний і функціональний диван. 
Його дизайн, що не виходить з моди, і особлива форма, 
задають настрій всьому інтер’єру. За допомогою меха-
нізму «дельфін» диван легко трансформувати в ліжко. 
Також в дивані є короб для білизни та інших речей.

Диван укомплектований подушками «Віраж». 
Наповнення подушок — пінополіуретан підвищеної 
м’якості HS-2520. 

Матеріали сидіння: пружинний блок, пінополіуретан. 
Механізм трансформації: «Дельфін».Вбудований ящик 
для постільної білизни.

Габаритні розміри Спальне місце

Диван 265 х 170 / 92 х 93 см 215 х 155 см

Опції: скляна полиця в нижній частині боковини; подушка 
розкладна з обивної тканини «Віраж-ВП»; крісло «Віраж».

265 170

93
92

Механізм трансформації «Дельфін»
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М’які меблі на дерев’яному каркасі

Бонус ДЛ диван кутовий



«Бонус»
«Бонус Д»

«Бонус Л»
«Бонус ДЛ»

«Бонус ЛП»
«Бонус ДЛП»
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5
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0
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0
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248
195

85
10

5
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Бонус кутовий
Стильове рішення серії диванів «Бонус» підійде до 

будь-якого інтер’єру. А практичність можуть оцінити 
навіть вибагливі покупці. Є варіанти виконання дивану 
прямі і кутові, з підлокітниками різної форми, довжини 
і типу. 
Диван «Бонус» кутовий опційно може бути укомплектова-
ний подушками «Віраж», кріслом та пуфом «Бонус». 
Матеріали сидіння: дерев’яний каркас, ДВП, пружинний 
блок, ППУ. 
Базові кольори підлокітників: венге, горіх темний, дуб 
молочний. 
Механізм трансформації: «Єврокнижка». 
Вбудований ящик для постільної білизни.

Габаритні розміри Спальне місце

«Бонус», «Л», «Д», «ДЛ» 230 х 152 х 85 см 195 х 150  см

«ДЛП», «ЛП» 248 х 152 х 85 см 195 х 150 см

«Бонус», «Бонус Л»

«Бонус Д», «ДЛ» «Бонус ДЛП»

«Бонус ЛП»

Механізм трансформації «Єврокнижка»
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М’які меблі на дерев’яному каркасі

Бонус диван
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62
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«Бонус», «Бонус Л»

«Бонус ЛП»

«Бонус Д», «Бонус ДЛ»«Бонус ДЛП»

«Бонус ДЛ» з пуфом «Бонус»

«Бонус ДЛ»

«Бонус»
«Бонус Д»

«Бонус Л»
«Бонус ДЛ»

«Бонус ЛП»
«Бонус ДЛП»
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Бонус диван
Диван «Бонус» має стриманий класичний вигляд. 

Варіанти виконання: «Бонус», «Бонус Л», «Бонус Д», 
«Бонус ДЛ», «Бонус ЛП», «Бонус ДЛП». 
Варіанти виконання «Бонус Д», «Бонус ДЛ», «Бонус 
ДЛП» в базовій комплектації мають пуф «Бонус». 
Матеріали сидіння: дерев’яний каркас, ДВП, пружин-
ний блок, ППУ. 
Базові кольори підлокітників: венге, горіх темний, дуб 
молочний. 
Механізм трансформації: «Єврокнижка». 
Вбудований ящик для постільної білизни. 
 
Опції: подушки «Віраж», «Танго», крісло «Бонус» та пуф 
«Бонус».

Габаритні розміри Спальне місце

«Бонус», «Л», («ЛП») 230 (248) х 105 х 85 см 195 х 150 см

«Д», «ДЛ» («ДЛП») 230 (248) х 130/167 х 85 см 195 х 150 см Механізм трансформації «Єврокнижка»
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М’які меблі на дерев’яному каркасі

Бонус Л диван, крісло та пуф
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Бонус крісло та пуф
Крісло «Бонус» має той самий стриманий класичний 

вигляд, що й диван «Бонус», гармонійно доповнюючи всю 
серію. 
Варіанти виконання: «Бонус», «Бонус Л». 
 
Матеріали сидіння: дерев’яний каркас, ДВП, пружинний 
блок, ППУ. 
Базові кольори підлокітників: венге, горіх темний, дуб 
молочний. 
Механізм трансформації: «Єврокнижка». 
Вбудований ящик для постільної білизни. 
Опції: подушки «Віраж», «Танго» та пуф «Бонус».

43
62

62

100 105

85
10

5

62

Габаритні розміри Спальне місце

«Бонус», «Л» 100 х 105 х 85 см 150 х 62 см

Крісло з пуфом 212 х 62 см
Механізм трансформації «Єврокнижка»
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М’які меблі на дерев’яному каркасі

Маестро диван кутовий, крісло та столик
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Маестро
Диван «Маестро» поєднує в собі ефектний зовнішній 

вигляд і функціональність. Має два варіанти комплектації: 
зі столиком («Маестро з/ст.»), та без столика («Маестро б/
ст.»). В дивані є дві містких скрині для  постільної білизни.

Механізм трансформації: дельфін.

Матеріали сидіння: дерев’яний каркас, пружина 
типу«змійка», пружинний блок, ППУ, полиці – МДФ.

Опції: подушки «Віраж», «Танго», столик «Маестро», 
крісло «Маестро». 

Габаритні розміри Спальне місце

Диван 250 х 190 х 100 см 189 х 126 см

Крісло 105 х 90 х 100 см

Стіл «Маестро» 72 х 72 х 50 см Механізм трансформації «Дельфін»
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М’які меблі на дерев’яному каркасі

Габаритні розміри Спальне місце

Диван 245 х 192 / 100 х 92 см 190 х 135 см

Опції: пуф «Комфорт», подушки «Віраж», «Танго», крісло «Консул».
Вбудований ящик для постільної білизни.

Консул

245 192

92

100

Крісло «Комфорт»Механізм трансформації «Дельфін»

Диван кутовий
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Фаворит
Габаритні розміри Спальне місце

Диван 246 х 165 х 102 см 195 х 125 см

Крісло 100 х 90 х102 см

Вбудований ящик для постільної білизни.
Опції: виїздна частина з обивної тканини («Фаворит ВП»), 
подушки «Віраж», «Танго».

Механізм трансформації «Дельфін»

Диван кутовий
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М’які меблі на дерев’яному каркасі

Габаритні розміри Спальне місце

Диван 206 х 100 х 85 см 195 х 150 см

Подушки «Віраж» входять до комплектації дивану. 
Вбудований ящик для постільної білизни.

Аспект
206

85

43

100

Диван

Механізм трансформації «Єврокнижка»



43

Аспект
Габаритні розміри Спальне місце

Диван 206 х 152 х 85 см 195 х 150 см

Подушки «Віраж» входять до комплектації дивану. 
Вбудований ящик для постільної білизни.

206

62

85
10

0

43

152

Диван кутовий

Механізм трансформації «Єврокнижка»
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М’які меблі на дерев’яному каркасі

Міраж Д
Габаритні розміри Спальне місце

Диван 204 х 77 х 83 см 195 х 140 см

Подушки «Віраж» входять до комплектації дивану. 
Вбудований ящик для постільної білизни.

204

83

46

77

Диван

Механізм трансформації «Софа»
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Невада
Габаритні розміри Спальне місце

Диван 215 х 110 х 85 см 195 х 150 см

Подушки «Невада» входять до комплектації дивану. 
Вбудований ящик для постільної білизни.

Диван

Механізм трансформації «Єврокнижка»
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М’які меблі на дерев’яному каркасі

Габаритні розміри Спальне місце

Диван 175 х 100 х 100 см 195 х 160 см

Вбудований ящик для постільної білизни. 
Опції: подушки «Віраж», «Танго».

Манчестер

Механізм трансформації «Софа»

Диван
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Міраж ПБ
Габаритні розміри Спальне місце

Диван 195 х 76 х 83 см 195 х 140 см

Можливе виготовлення дивану у версіях з подушками «Лайт» і без 
подушок. Вбудований ящик для постільної білизни та подушок.

195

83

46

76

Механізм трансформації «Софа» Варіант виконання без подушок.

Диван
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М’які меблі на дерев’яному каркасі

Соло
Габаритні розміри Спальне місце

Диван 200 х 98 х 89 см 200 х 150 см

Можливе виготовлення дивану у версіях з подушками «Соло» і без 
подушок. Вбудований ящик для постільної білизни та подушок.

200

7689

43

98

Диван

Механізм трансформації «Єврокнижка»
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Вероніка
Габаритні розміри Спальне місце

Диван 196 х 92 х 92 см 196 х 120 см

Крісло 116 х 92 х92 см 116 х 120 см

Можливе виготовлення дивану у версіях з подушками «Вероніка» і 
без подушок. Вбудований ящик для постільної білизни та подушок.

196

116

92
92

92

Диван та крісло

Механізм трансформації «Книжка»
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М’які меблі на дерев’яному каркасі

Габаритні розміри Спальне місце

Диван 150 / 180 / 200 х 105 х 100 см 188 х 110 / 140 / 160 см

Крісло 100 х 105 х 100 см 188 х 60 см

Вбудований ящик для постільної білизни.

Бостон

100

10
0

150 / 180 / 200

10
0

105

Диван та крісло

Механізм трансформації «Сабля»
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Олімп
Габаритні розміри Спальне місце

Диван 195 х 100 х 90 см 195 х 150 см

Вбудований ящик для постільної білизни.

Диван

Механізм трансформації «Єврокнижка»
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М’які меблі на дерев’яному каркасі

Марс
Габаритні розміри Спальне місце

Диван 188 х 92 х 96 см 188 х 120 см

Крісло 96 х 83 х 80 см

Можливе виготовлення дивану у версіях з подушками «Вероніка» і 
без подушок. Вбудований ящик для постільної білизни та подушок.

188

80

9692 83188

96

92

Диван та крісло

Механізм трансформації «Книжка»
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Танго
Габаритні розміри Спальне місце

Диван 190 х 91 х 91 см 190 х 116 см

Можливе виготовлення дивану у версіях з подушками «Танго» і без 
подушок. Вбудований ящик для постільної білизни та подушок.

91190

91

43
Диван

Механізм трансформації «Книжка»
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М’які меблі на дерев’яному каркасі

Еш
Габаритні розміри Спальне місце

Диван 150 / 165 х 109 х 92 см 190 х 120 / 135 см

Крісло 88 х 109 х 92 см 190 х 60 см

Вбудований ящик для постільної білизни та подушок.
Опції: подушки «Віраж», «Танго».

Диван та крісло

Механізм трансформації «Акордеон»
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Лайт
Габаритні розміри Спальне місце

Диван 195 х 83 х 75 см 195 х 123 см

Подушки «Лайт» входять до комплектації дивану.
Вбудований ящик для постільної білизни.

Диван

Механізм трансформації «Єврокнижка»
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М’які меблі на дерев’яному каркасі

Габаритні розміри

Диван 140 х65 х 76 см

Крісло 70 х 65 х 76 см

Дует
Диван та крісло
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Габаритні розміри

Комфорт 2 126 х 77 х 90 см

Комфорт Н 67 х 65 х 77 см

Комфорт 67 х 65 х 77 см

Комфорт
Крісла

«Комфорт 2»«Комфорт Н»«Комфорт»
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М’які меблі на дерев’яному каркасі

Гудзон
Габаритні розміри Спальне місце

Диван 192 (217) х 87 х 90 см 185 х 112 см

Вбудований ящик для постільної білизни.

Механізм трансформації «Книжка»

«Гудзон» «Гудзон М»

Диван
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Гном М
Габаритні розміри Спальне місце

Гном 84 / 114 / 134 х 80 х 85 см 195 х 80 / 110 / 130 см

Гном М 96 / 126 / 146 х 80 х 85 см 195 х 80 / 110 / 130 см

Вбудований ящик для постільної білизни. 
До комплектації диванів «Гном» та «Гном М» входять подушки «Танго». Механізм трансформації «Софа» «Гном М»«Гном»

Диван
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М’які меблі на дерев’яному каркасі

Колібрі
Габаритні розміри Спальне місце

Диван 125 х 87 х 90 см 190 х 80 см

Вбудований ящик для постільної білизни.

Диван

Механізм трансформації «Єврокнижка»
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Магнолія
Габаритні розміри Спальне місце

Диван 227 х 86 х 90 см 200 х 82 см

Вбудований ящик для постільної білизни.
До комплекту дивану входять дві подушки «Магнолія».

Диван
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Меблі для спальної кімнати. Ліжка

Каміла Ліжко
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Увага! Матрац не входить до вартості ліжка і замовляється окремо.
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Каміла / Каміла 2
Двоспальне ліжко «Каміла» — класичне. Узголів’я  

ліжка пом’якшене, а боковини, оздоблені обивною тка-
ниною, приємні на дотик і практичні. Супутні аксесуари 
додадуть інтер’єру завершеності.

На ліжко «Каміла» та «Каміла 2» встановлюються 
матраци серії «ДК» на дерев’яному каркасі виробництва 
фабрики «НСТ Альянс». Матрац встановлюється на 
механізм піднімання. Ліжко виготовляється в трьох типо-
розмірах спального місця — шириною 160 см, 140 см 
та 80 см. 
Додаткові аксесуари: подушки «Діана», «Рив’єра»; при-
ліжкова тумба «Лугано Л», «Лугано С»; пуфи «Каміла», 
«Каміла 2», «Банкетка 2».

Габаритні розміри Спальне місце

210 х 80 / 150 / 170 х 90 см 200 х 80 / 140 / 160 см

«Каміла 2»

«Каміла 2»

«Банкетка 2»

«Каміла»

«Каміла»
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42 32
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45 36

42 32
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45 36
42 32

«Каміла 2»

«Банкетка 2»

«Каміла»
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Меблі для спальної кімнати. Ліжка

Лугано Ліжко і приліжкова тумба



«Лугано С» «Лугано Л»

Тумба приліжкова  
«Лугано»

«Ванесса Л» (ДСП)
«Ванесса С» (скло)

Тумби до ліжка

Увага! Матрац не входить до вартості ліжка і замовляється окремо.
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Лугано
Двоспальне ліжко «Лугано» — класичне. Узголів’я 

ліжка пом’якшене, обтягнуте обивною тканиною 
з рельєфним геометричним малюнком у вигляді 
квадратів.

На ліжко встановлюються матраци серії «ДК» 
на дерев’яному каркасі виробництва фабрики 
«НСТ Альянс». Матрац встановлюється на механізм під-
німання з газовим амортизатором.

 
Додаткові аксесуари: подушки «Діана», «Рив’єра»; при-
ліжкова тумба «Лугано Л», «Лугано С»; пуфи «Каміла», 
«Каміла 2», «Банкетка 2».

Габаритні розміри Спальне місце

210 х 170 х 115 см 200 х 160 см
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Меблі для спальної кімнати. Ліжка

Лугано 2 Ліжко і приліжкова тумба



Тумба приліжкова  
«Лугано»

Увага! Матрац не входить до вартості ліжка і замовляється окремо.
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Лугано 2

210

11
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50

17
0
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210

«Лугано 2» «Лугано 2С»

Двоспальне ліжко «Лугано 2» — класичне. Узголів’я 
ліжка пом’якшене, обтягнуте обивною тканиною з 
рельєфним геометричним малюнком у вигляді квадра-
тів, оздоблене гудзиками (модель «Лугано 2») і скляними 
гудзиками з імітацією стразів («Лугано 2С»).

На ліжко встановлюються матраци серії «ДК» 
на дерев’яному каркасі виробництва фабрики 
«НСТ Альянс». Матрац встановлюється на механізм під-
німання з газовим амортизатором. 
Додаткові аксесуари: подушки «Діана», «Рив’єра»; при-
ліжкова тумба «Лугано Л», «Лугано С»; пуфи «Каміла», 
«Каміла 2», «Банкетка 2».

Габаритні розміри Спальне місце

210 х 170 х 115 см 200 х 160 см

36
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Меблі для спальної кімнати. Ліжка

Ванесса Ліжко і приліжкова тумба



«Лугано С» «Лугано Л»

Тумби до ліжка

«Ванесса Л» (ДСП)
«Ванесса С» (скло)

Тумба приліжкова  
«Ванесса»

Увага! Матрац не входить до вартості ліжка і замовляється окремо.

69

Ванесса
Двоспальне ліжко «Ванесса» — чудовий вибір. 

Узголів’я ліжка пом’якшене, а боковини, оздоблені обив-
ною тканиною, приємні на дотик і практичні. Не зважаючи 
на досить значні габарити (220 х 174 см) його легко 
доставити навіть вузькими сходами і зібрати, дякуючи 
розбірній конструкції каркаса. 
До комплекту ліжка входять дві подушки «Ванесса».

На ліжко «Ванесса» встановлюються матраци серії 
«ДК» виробництва фабрики «НСТ Альянс». Матрац 
встановлюється на механізм піднімання з газовим амор-
тизатором. 
Додаткові аксесуари: подушки «Діана», «Рив’єра»; пуфи 
«Каміла», «Каміла 2».

Габаритні розміри Спальне місце

220 х 174 х 96 см 200 х 160 см
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Меблі для спальної кімнати. Ліжка

Діана Ліжко
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Діана / Діана 2
Двоспальне ліжко «Діана» — місце для Ваших фан-

тазій і справжнього відпочинку. М’які, оббиті тканиною 
боковини та узголів’я ліжка приємні на дотик і практичні 
у використанні.

Ліжко «Діана» легко збирається та розбирається 
завдяки продуманим конструктивним рішенням і може 
витримувати значні навантаження. Рамний каркас 
металевий, несучі елементи — ламелі букові. На ліжко 
встановлюється матрас двосторонньої м’якості.

Ліжко «Діана 2» відрізняється наявністю вели-
кої ніші для ковдр та простирадл. На ліжко «Діана 2» 

встановлюється матрац серії «ДК» на дерев’яному кар-
касі, виробництва фабрики «НСТ Альянс», обтягнений 
матрацною жакардовою тканиною. Матрац встановлю-
ється на механізм піднімання. 
Додаткові аксесуари: подушки «Діана», «Рив’єра»; при-
ліжкові тумби «Лугано Л», «Лугано С»; пуфи «Каміла», 
«Каміла 2». 
 
Увага! Матрац не входить до вартості ліжка і замовляється окремо.

Габаритні розміри Спальне місце

Діана 210 х 178 х 95 см 200 х 160 см

Діана 2 203 х 178 х 95 см 200 х 160 см
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«Діана»

«Діана 2»

«Діана 2»
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Меблі для спальної кімнати. Ліжка

Рів’єра Ліжко
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Рів’єра / Рів’єра М
Двоспальне ліжко «Рив’єра» — затишний куточок 

у вашому помешканні. Узголів’я ліжка м’яке, обтягнуте 
тканиною. Каркас виконано з ламінованого ДСП, твер-
дих порід дерева і обладнано механізмом піднімання. В 
простору нішу під ліжком можна заховати навіть дуже 
великі ковдри та простирадла.

На двоспальне ліжко «Рив’єра» встановлюється 
матрац «ДК Лідер» на дерев’яному каркасі виробництва 
фабрики «НСТ Альянс», обтягнений матрацною жакар-
довою тканиною (модель: «Рів’єра М») або обивочною 
тканиною (модель: «Рів’єра»). Матрац входить до комп-
лектації ліжка і встановлюється на механізм піднімання.

 

Додаткові аксесуари: подушки «Діана», «Рив’єра»; при-
ліжкові тумби «Лугано Л», «Лугано С», пуфи «Каміла», 
«Каміла 2».

Габаритні розміри Спальне місце

216 х 160 х 102  см 200 х 160 см
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Меблі для спальної кімнати. Ліжка

Фантазія Ліжко
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Фантазія
Двоспальне ліжко «Фантазія» подарує Вам 

комфорт і затишок. Узголів’я ліжка пом’якшене, а боко-
вини, оздоблені обивною тканиною, приємні на дотик і 
практичні у використанні.

Двоспальне ліжко «Фантазія» виготовляється в двох 
типорозмірах спального місця — 160 см та 140 см.

На ліжко встановлюється матрац «ДК Лідер» 
на дерев’яному каркасі, виробництва фабри-
ки «НСТ Альянс», обтягнений матрацною жакардовою 
тканиною (модель: «Фантазія М») або обивочною тка-
ниною (модель: «Фантазія»). Матрац встановлюється на 
механізм піднімання та входить до комплектації ліжка.

 

Додаткові аксесуари: подушки «Діана», «Рив’єра»; при-
ліжкові тумби «Лугано Л», «Лугано С», пуфи «Каміла», 
«Каміла 2».

Габаритні розміри Спальне місце

203 х 156 / 176 х 108  см 200 х 140 / 160 см
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Меблі для кухні

Палермо Р
Габаритні розміри Спальне місце Глибина сидіння

137 х 187 х 85 см 180 х 110 см 62 / 50 см

Гостьове спальне місце. Є скриня для кухонного приладдя.
Можливе виготовлення подушок які знімаються (на «велкро»).
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Палермо
Габаритні розміри Лавка Глибина сидіння

137 х 135 / 170 / 180 х 85 см 150 х 53 х 85 см 50 см

Є скриня для кухонного приладдя.

Лавка
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Меблі для кухні

Фокус
Габаритні розміри Глибина сидіння

135 х 175 х 95 см 42 см

Є скриня для кухонного приладдя.
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Турін Н-2
Габаритні розміри Глибина сидіння

135 х 170 х 85 см 43 см

Є скриня для кухонного приладдя.
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Меблі для кухні

Турін 2
Габаритні розміри Глибина сидіння

135 х 170 х 85 см 43 см

Є скриня для кухонного приладдя.
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Турін
Габаритні розміри Глибина сидіння

135 х 170 х 85 см 43 см

Є скриня для кухонного приладдя.



1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

Іванна (стор. 4)

Спейс (стор. 10)

Люсі (стор. 8)

Люсі еко (стор. 9)

Лада (стор. 12)

Фараон (стор. 14)

Одіссей (стор. 16)

Атлантик (стор. 18)

Експромт (стор. 20)
Іванна 2 (стор. 6)

Максимус (стор. 22)

Брідж (стор. 26)

Оззі (стор. 28)

Віраж кут (стор. 30)

Бонус ДЛ кут (стор. 32)

Бонус Л (стор. 36)

Маестро кут (стор. 38)

Консул кут (стор. 40)

Аспект (стор. 42)

Фаворит кут (стор. 41)

Аспект кут (стор. 43)

Міраж Д (стор. 44)

Невада (стор. 45)Бонус диван (стор. 34)
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Комбінації розкроїв

Безкаркасні дивани

Дивани на металевому каркасі

Дивани на дерев’яному каркасі



1 2

1 2

1 2 3

1 2 3

1 2 1 2

1 2

1 2

Манчестер (стор. 46) Еш (стор. 54) Каміла (стор. 62) Палермо Р (стор. 76)

Ванесса (стор. 68)

Фокус (стор. 78)

Діана (стор. 70)

Турін Н-2 (стор. 79)

Рів’єра (стор. 72)

Турін 2 (стор. 80

Фантазія (стор. 74)

Турін (стор. 81)

Лугано, Лугано 2 (стор. 64, 66)

Палермо (стор. 77)

Лайт (стор. 55)

Дует (стор. 56)

Комфорт (стор. 57)

Гудзон / Гудзон М (стор. 58)

Гном / Гном М (стор. 59)    Гном М (стор. 59)

Колібрі (стор. 60)

Магнолія (стор. 61)

Міраж БП (стор. 47)

Соло (стор. 48)

Вероніка (стор. 49)

Бостон (стор. 50)

Олімп (стор. 51)

Марс (стор. 52)

Танго (стор. 53)
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Ліжка Кухонні меблі

перша основна тканина

друга допоміжна тканина

третя допоміжна тканина

ламінована ДСП

натуральна деревина

Умовні позначення матеріалів

Ламелі букові

Войлок

Пінополіуретан (ППУ)

Пружинний блок

Пружина типу «змійка»

версія 1 / версія 2

Комбінації розкроїв



М’які меблі
Оновлені моделі сезону

Фабрика залишає за собою право вносити зміни в дизайн та 
конструкцію меблів, які представлені в каталогу, з метою подаль-
шого їх вдосконалення, без попереднього повідомлення клієнтів.




