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Про нас

«Сокме» виробляє меблі (ЛДСП і МДФ) з 2000 року, і є одним з лідерів меблевої 
промисловості не тільки в Україні але і в країнах СНД, 
а також Східній та Західній Європі.

У 2014 році, фабрика почала здійснювати закордонні постачання, та станом на
2020 рік, «Сокме» є найбільшим експортером корпусних меблів в Україні.
Основними постачальниками є HETTICH, GTV, HAFELE, Polkemic, Sorbes, Interprint,
KRONOSPAN, HRANIPEX та інші.

Компанія має більше ніж 8 000 кв.м. сучасних виробничих потужностей і понад 
40 000 кв.м. складів. Всі продукти нашої продукції сертифіковані та пройшли 
санітарно-гігієнічну експертизу. 
Успішно виконавши всі вимоги до FSC сертифікації, у 2018 році компанія «Сокме» 
отримала відповідний сертифікат (FSC-С135028).

Виробництво меблів відбувається на високоякісному німецькому та італійському 
обладнанні (HOLZMA, HOMAG, BURKLE, ALTENDORF, BIESSE, MORBIDELLI, VITAP, SCM 
GROUP та інші).

«Сокме» засновано у 2000 році. 
Старт — 12 працівників та 4 види продукції.
Сьогодні — 600 працівників та більше ніж 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.

«Сокме» - це надійні і якісні меблі, завжди вигідна ціна, потужне виробництво,
високий рівень професіоналізму.
Ми вдосконалюємось кожен день для Вашого комфорту.

About us

«Sokme» has been producing furniture (chipboard and MDF) since 2000 year and is one 
of the leaders in the furniture industry not only in Ukraine but also in the 
Eastern and Western Europe.

In 2014, the factory began to supply foreign supplies, and as of 2020, Sokme is the 
largest exporter of cabinet furniture in Ukraine. The main suppliers are HETTICH, GTV, 
HAFELE, Polkemic, Sorbes, Interprint, KRONOSPAN, HRANIPEX and others.

The company has over 8 000 sq.m. of modern production facilities and over 40 000 sq.m 
warehouses. All products of our products are certified and passed sanitary-hygienic 
examination.

Successfully fulfilled all the requirements for FSC certification, 
in 2018 the company «Sokme» received a certificate (FSC-С135028).

Furniture production takes place on high-quality German and Italian equipment 
(HOLZMA, HOMAG, BURKLE, ALTENDORF, BIESSE, MORBIDELLI, VITAP, SCM GROUP and 
others).

«Sokme» was founded in 2000. Start — 12 employees and 4 types of products. 
Today — 600 employees and more than 100 models. Making furniture, studying the 
demand and introducing the latest technologies is our specialization. 
All furniture in the catalog is the result of our specialists 
or the development of European designers.

«Sokme» is a reliable and high-quality furniture, always a favorable price, 
powerful production, a high level of professionalism. 
We are improving every day for Your comfort.

Україна, Львівська область, Сокальський район
80040 смт.Жвирка, вул.Лесі Українки, 32

З питань придбання: +38 (03257) 7-43-30, 7-43-65
Служба технічної підтримки: +38 (03257) 7-46-57
e-mail: cokme@cokme.com.ua 

Ukraine, Lviv region, Sokal district
80040 Zhvyrka, Lesi Ukraynky str, 32

Sales Department +00 38 (03257) 7-43-30, 7-43-65
Technical Support +00 38 (03257) 7-46-57
e-mail: cokme@cokme.com.ua 



КОЛЬОРИ
Colours

Дуб Сонома/
Sonoma oak

Латте/
Latte

Білий/
White

Венге темне/
Dark wenge 

Дуб крафт сірий/
Grey craft oak

Венге магія/
Wenge magic

Дуб Артісан/
Artisan oak

Мадагаскар/Нельсон /
Madagascar/Nelson

Піно ауреліо/
Pino aurelio

Горіх класичний/
Classic walnut

Дуб крафт білий/
White craft oak

Дуб вотан/
Wotan oak

Дуб крафт золо-
тий/Gold craft oak

Сірий графіт/

Grey graphite

Iндиго/
Indigo

Північне дерево/
Northern tree

Дуб родос/
Rodos oak

Дуб крафт табако/
Tobacco craft oak

Ательє світле/
Light atelier

Горіх тиснений/
Antique walnut

Ясен шимо світлий/ 
Light  shimo ash

Ясен шимо темний/
Dark shimo ash

Венге світле/
Light wenge 

Береза/
Birch

Береза полярна/
Polar birch

Жовтий/
Yellow

Лайм/
Lime

Кросслайн латте/
Crossline latte

 Дуб гранж пісочний/
Oak sand grange

Вудкон/ 
Woodcon

Бук пісочний/
Sand beech

Пельтро/
Peltro

Чорний/
Black

Дуб гранд/ 
Oak grand



Профілі стільниць / Profile of tabletops

Профіль U-28/ Profile U-28 Профіль U-38/ Profile U-38Профіль L-28/ Profile L-28

Стільниці / Tabletops

Графіт 
глянець/
Goss 
graphite

Кристал 
глянець/
Gloss
crystal

Пісок 
античний/
Ancient
sand

Пісок/
Sand

Граніт/
Granite

Дуб крафт 
білий/
White kraft 
oak

Дуб крафт 
сірий/
Gray kraft 
oak

Дуб крафт 
золотий/
Gold kraft 
oak

Освітлення / Lighting

Комплект двох, трьох або чотирьох металевих 
освітлювальних кліпс (тип 1).
Set of two, three or four metal light clips (type 1).

Підсвітка-профіль (тип 2).
Lighting-profile (type 2).

Ламелі / Bed Slats

Дуб 
сонома/
Oak sonoma

Ліжка комплектуються ламелями окремо.
Ламелі до ліжок представлені 
двох типів - з ніжками і без.
 
Bed slats completed separately.
To bed slats are of two types - with 
or without legs.

Тип 1 / Type 1 Тип 2 / Type 2

ширина/width

висота/height

глибина/depth
Доступна підсвітка.
Backlight available.
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Покращене пакування.
Improved packaging.

Загартоване скло.
Tempered glass.

Білий/
White

Ательє 
світле/
Light atelier

Умовні позначення / Conditional markings

Нова продукція.
New product.

NEW

28мм/28mm 28мм/28mm 28мм/28mm 28мм/28mm 28мм/28mm 28мм/28mm

38мм/38mm 38мм/38mm 28мм/28mm 28мм/28mm 28мм/28mm
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Kitchens
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Charlotte..........
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Bedrooms
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Hall furniture Sets
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Others
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Systems
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Sandy..............
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 Дуб гранж пісочний/
Oak sand grange

Вудкон / WoodconСистема Барі
System Bari

Дизайн комплекту Барі універсальний і вигідно доповнить, як бунтарський 
настрій в Вашому інтер’єрі так і сучасний офісний простір. 

Стиль «лофт», дарує меблям Барі характер, що підкреслить атмосферу свободи і 
демократичності. Ідеально підійде як сучасному заміському будинку, так і про-
сторій квартирі. Зі сторони технічного виконання: в системі Барі застосовуються 
надійні матеріали та кріплення, а міцні металеві ніжки дозволяють легко витри-
мати усі необхідні навантаження і забезпечують стійкість конструкції. 
Напрямні на шухлядах телескопічні, корпус виконаний в оригінальному декорі 
«вудкон», що імітує бетон нейтрального світло-сірого відтінка. 

Фасади виконані з ЛДСП, у теплому декорі «дуб гранж пісочний», що передає 
м’якість деревини. Металеві ручки в чорному кольорі практичні та підкреслюють 
лаконічність. Завдяки широкому асортименту модулів, система Барі задоволь-
нить потреби більшості житлових зон.

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП. 
Корпус - 16, 22 мм; фасад - 16 мм.
Напрямні на шухлядах телескопічні.
Покращене пакування, адаптоване для інтернет-відправлень.
Кромка: AБC 0,5/1
Ламелі: Тип 2

The design of the Bari set is universal. It will advantageously complement both a 
rebellious mood in your interior and contemporary office space. 

Loft style gives Bari furniture the character that will emphasize the atmosphere of 
freedom and democratism. It is ideal both for a contemporary country house and 
a spacious apartment. In terms of engineering: there have been used the reliable 
materials and fixings in Bari system, and durable metal legs will easily withstand all 
the necessary loads and will provide the hardness of the construction. 
Drawer slides are telescopic. The body has been performed in the original woodcon 
décor, which imitates neutral light grey concrete. 

The door fronts have been made of chipboard in warm sand «grange oak» décor, 
which transmits the softness of the wood. Practical black metal door handles 
emphasize the laconism. Thanks to a wide variety of modules, Bari system will meet 
the demands of most residential areas.

Body and fronts made of chipboard. 
Body - 16, 22 mm; fronts - 16 mm.
Drawer slides are telescopic. 
Improved packaging, adapted for online shipments.
Edge: ABS 0,5/1
Bed Slats: Type 2

Направляючі телескопічні: ДЦ
Telescopic guiding: DC

Металеві ручки:
Metal handles:

Покращене пакування
Improved packaging

Завіс:
Veil:

Металеві ніжки:
Metal legs:
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Нова продукція.
New product.

NEW

Колір фасадів/
Color of fronts

Колір фасадів і корпусу/
Color of fronts and body

Переваги / Advantages:
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Комод 4Ш/
Chest 4Dr 

794 968 445

Тумба приліжкова/ 
Bedside cabinet

544 478 445

Ліжко 160, 180/
Bed 160, 180

Шафа 4Д/  
Wardrobe 4D

1997 2190 600

Шафа 3Д/ 
Wardrobe 3D

1510 2190 600

Комод 2Д/3Ш/
Chest 2D/3Dr 

1387 919 445

Стіл журнальний/ 
Сoffee table

900 455 450

Полиця навісна/ 
Suspended shelf

1400 280 216

Пенал 2Д/1Ш/ 
Tall cabinet 2D/1Dr 

900 1340 445

Пенал 3Д/
Tall cabinet 3D 

820 2005 445

Тумба ТВ/ 
TV-element

1400 579 445

Шафа 2Д/
Wardrobe 2D

800 1905 445

Вішакова панель/
Hallwaypanel

800 797 250

Комод 2Д/1Ш/
Chest 2D/1Dr

Панель дзеркала/
Mirror panel

800 600 20

Тумба під взуття/ 
Shoe unit

800 505 445 800 1105 445

Варіанти комбінацій фасадів до шафи 4Д/
Variants of combinations facades 
to the wardrobe 4D

Variant 1 Variant 2

Variant 3 Variant 4

Variant 5 Variant 6

1867 885 2130

1667 885 2130
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Піно ауреліо/
Pino aurelio

Мадагаскар / Нельсон  
Madagascar / Nelson

Система Орегон 
System Oregon

Металеві ручки:
Metal handles:

Завіс:
Veil:          

Якщо Ви бажаєте створити сучасний та стильний інтер’єр у Вашому 
помешканні, зверніть увагу на функціональну систему Орегон. 
Дизайн системи Орегон елегантний та лаконічний. 
скандинавський стиль, в якому система виконана ніколи не вийде з моди. 

Система Орегон - це поєднання сучасних відтінків «мадагаскар / нельсон» і 
«піно ауреліо». А якісна текстура, подарує відчуття справжнього зріза дерева.

Лаконічність і елегантність форм меблів допоможуть заощадити Ваш вільний 
простір, а завдяки відсутності нав’язливих деталей інтер’єр не буде здаватись 
перевантаженим.

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП і МДФ.
Корпус - 16, 22 мм; фасад рамочний (ЛДСП і МДФ) - 25 мм.
Декоритивні елементи з МДФ.
Напрямні Квадро Хеттих на шухлядах нижнього монтажу, з дотягом.
Завіси ГТВ з дотягом.
Кромка: AБC 0,5/1

Підсвітка в комплекті з елементами: 05, 06, 07, 12.
Опційно комплектуються підсвіткою елементи: 01, 04.
Ламелі: Тип 2

If you want to make modern and fashionable interior, turn your attention to 
system Oregon. The design of system Oregon is elegant and laconic. 
scandinavian style, in which the system is designed will never go out of fashion.

System Oregon is a combination of such modern shades as 
«madagascar / nelson» and «pino aurelio».
The high–quality texture will give you the feeling of real cut of wood.

Сompactness and elegance of Oregon furniture forms will help to save your free 
space, and because of absence of the tiresome elements 
the interior will not seem to be overloaded.

Body and fronts made of chipboard and MDF.
Body - 16, 22 mm; fronts in a frame (chipboard and MDF) - 25 mm.
Decorative elements are made of MDF.
Guides on the drawers Hettich of the lower mounting with soft close.
Veil GTV with soft close.
Edge: ABS 0,5/1

LED as set in elements: 05, 06, 07, 12.
LED as option in elements: 01, 04.
Bed Slats: Type 2

Направляюча прихованого 
монтажу (з дотягом) 
Concealed mounting guide 
(soft close)

Декоративні  
елементи з МДФ:  
Decorative elements 
made of MDF:

Загартоване скло:
Tempered glass:

Доступна підсвітка.
Backlight available.

Колір фасадів і корпусу/
Color of fronts and body

Колір корпусу/
Color of the body

Переваги / Advantages:
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Шафа 3Д (16)/
Wardrobe 3D (16)

1540 2088 600

Ліжко 180 (21), 160 (20)/
Bed 180 (21), 160 (20)

2052
1852

942 2073

Тумба приліжкова (22)/ 
Bedside cabinet (22)

628 552 380

Комод 6Ш (11)/
Chest 6Dr (11)

951 1148 428

Пенал 1102 2Д/3Ш (06)/
Tall cabinet 1102 2D/3Dr (06)

1102 2092 428

Пенал 1102 1Д/3Ш (05)/
Tall cabinet 1102 1D/3Dr (05)

1102 2092 428

Пенал 696 1Д (01)/
Tall cabinet 696 1D (01) 

696 2092 428

Комод 1100 1Д/3Ш (04)/
Chest 1100 1D/3Dr (04)

1102 1342 428

Комод 1600 2Д/4Ш (09)/
Chest 1600 2D/4Dr (09)

1602 893 428

Комод 1800 2Д/4Ш (10)/
Chest 1800 2D/4Dr (10)

1802 893 428

Комод 1600 2Д/2Ш (08)/
Chest 1600 2D/2Dr (08)

1602 893 428

Тумба ТВ 1502 1Д/1Ш (02)/
TV-element 1502 1D/1Dr (02)

1502 554 501

Полиця навісна 1500 (03)/
Suspended shelf  1500 (03)

1500 280 270

Стіл журнальний 1100 (13)/
Сoffee table 1100 (13)

1100 450 800

Стіл розсувний 1800-2200 (15)/
Sliding table 1800-2200 (15)

1800-2200 765 900

Комод 1100 3Ш/1Д (12)/
Chest 1100 3Dr/1D (12)

1102 1342 428

Шафа 5Д (18)/
Wardrobe 5D (18)

2544 2088 600
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Загартоване скло:
Tempered glass:

Дуб гранд/ 
Oak grand

Система Санді - це комплекс окремих модулів однієї серії, які можна придбати 
поелементно або в комплекті. 
Виготовляється з ЛДСП в декорі «дуб гранд», що передає природну красу дере-
вини. Особливу привабливість колекції надають заокруглені фасади, розділені 
декоративними рифленими вставками з МДФ. 

В шухлядах встановлені телескопічні направляючі, на дверцятах - петлі з дотя-
гом. Широкий асортимент незалежних модулів Санді дозволяє легко 
зкомбінувати вітальню в декількох варіантах, а також кабінет, їдальню або 
передпокій.

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП і МДФ.
Корпус - 16, 22 мм; фасад (МДФ) - 18 мм.
Напрямні на шухлядах телескопічні.
Завіси з дотягом.
Кромка: AБC 0,5/2
Підсвіткою комплектується окремо.

Sandy system is a complex of separate one-series modules, which may be bought 
both piece-by-piece and as a set. 
It is made of chipboard in «grand oak» decor, which expresses the natural beauty of 
the wood. Rounded front cabinet doors divided by decorative fluted panels made of 
MDF will make the collection especially attractive. 

The drawers are equipped with telescopic drawer slides and doors – with soft close 
hinges. Wide variety of independent Sandy modules allows easy putting the pieces of 
the living room together in several different variants.  
The same goes for a study room, a dining room and the entrance hall furniture.

Body and fronts made of chipboard and MDF.
Body - 16, 22 mm; fronts (MDF) - 18 mm.
Drawer slides are telescopic. 
Veil with soft close.
Edge: ABS 0,5/2
LED as option.

Система Санді
Sandy system 

Завіс:
Veil:

Направляючі телескопічні: ДЦ
Telescopic guiding: DC

Декоративні рифлені вставки:
Decorative corrugated inserts:

Заокруглені фасади:
Rounded fronts:

Доступна підсвітка
Backlight available

Нова продукція.
New product.

NEW

Колір фасадів і корпусу
Color of fronts and body

Переваги / Advantages:
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Комод 3Д/2Ш/ 
Chest 3D/2Dr

1502 850 402

Комод 2Д/2Ш/ 
Chest 2D/2Dr

916 850 402

Шафа 4Д/ 
Wardrobe 4D

916 1919 535

Комод вітрина 4Д/ 
Chest with glass 4D

916 1312 402

Пенал вітрина 2Д/ 
Tall cabinet with 
glass 630 2D

631 1919 402

Пенал 2Д/ 
Tall cabinet 2D

631 1919 402

Тумба ТВ/ 
TV-element

1502 480 402

Полиця навісна 1501/ 
Suspended shelf 1501

1501 216 218

Полиця навісна 915/ 
Suspended shelf 915

915 216 218

Стіл кухонний/ 
The kitchen table

1600
2000

758 900

Стіл журнальний/ 
Coffee table

1140
1440

502 680

- підсвітка (тип 1) скляних полиць / lighting (type 1) of glass shelves. - світлодіодна стрічка / LED strip
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Юнацька система Айго виготовляється з високоякісних матеріалів. 
Неймовірно гарна і спокійна кольорова гама робить систему Айго універсальною 
для будь якого сучасного інтер’єру, і підійде як для хлопчиків так і для дівчаток. 

Гладкі фасади і строгі форми, зручні дерев’яні ручки в оригінальному 
дизайнерському рішенні - все це приверне увагу справжніх поціновувачів 
модних та безпечних меблів для дітей і молоді. 
Система має характер скандинавського стилю, ці меблі створять затишок 
в будь якій кімнаті. 

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП.
Корпус - 16, 22 мм; фасад - 16 мм.
Направляючі - телескопічні.
Кромка: AБC 0,5/1
Ламелі: Тип 2

Aygo Junior Furniture System is made of high-quality materials. Its pieces are unisex. 
The incredibly beautiful and restrained colours scheme makes Aygo system universal 
and suitable for any modern interior. 

Smooth front cabinet doors and rigorous forms, convenient wooden door handles in 
the original design solution will attract the attention of those who do value fancy and 
safe furniture for children and youth. 
Scandinavian style is present in the furniture system. 
Because of its convenience, the furniture will make any room comfortable.

Body and fronts made of chipboard. 
Body - 16, 22 mm; fronts - 16 mm.
Drawer slides are telescopic.
Edge: ABS 0,5/1
Bed Slats: Type 2

Система Айго 
System Aygo

Бук пісочний/
Sand beech

Білий / White Пельтро / Peltro

Дерев’яні ручки:
Wooden handles:

Завіс:
Veil:

Направляючі телескопічні: ДЦ
Telescopic guiding: DC

Нова продукція.
New product.

NEW

Колір фасадів і корпусу/
Color of fronts and body

Колір фасадів/
Color of fronts

Колір фасадів/
Color of fronts

Переваги / Advantages:
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Тумба приліжкова (13)/ 
Bedside cabinet

450 428 396

Полиця навісна 1100 (9)/ 
Suspended shelf 1100

1088 382 245

Полиця навісна 850 (8)/ 
Suspended shelf 850

831 218 240

Стелаж (5)/ 
Shelving unit

450 1920 396

Стіл робочий (10)/
Desk

1200 759 600

Комод 850 3Ш (1)/ 
Chest 850 3Dr

831 841 396

Комод 1100 3Ш (2)/ 
Chest 1100 3Dr

1088 841 396

Шафа 2Д (6)/ 
Wardrobe 2D

831 1920 535

Ліжко (12)/ 
Bed

964 750 2044

Тумба 1Д/1Ш (11)/ 
Cabinet 1D/1Dr

408 637 396

Шафа кутова (7)/ 
Corner wardrobe

820 1920 820

Шафа 2Д/1Ш (4)/ 
Wardrobe 2D/1Dr

831 1920 396

Комод 2Д/1Ш (3)/ 
Chest 2D/1Dr

831 1242 396
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 Дуб крафт золотий/ 
Oak craft goldЧорний / Black

Модульні меблі вітальні Олд Вуд — справжня знахідка для прихильників 
адаптацій у популярному стилі «лофт».

Декоративні чорні планки, здатні вигідно скорегувати висоту приміщення. 
Контраст приємної текстури деревини в декорі «дуб крафт золотий», та біле 
світло підсвітки скляних вітрин, збалансує дизайн та подарує затишок 
Вашій вітальні. 
При виготовленні корпусів та фасадів використовується якісне ЛДСП. 
Акуратні ручки чорного кольору зручні та ідеально вписуються 
в загальний характер меблів.

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП.
Корпус - 16 мм; фасад - 16 мм.
Напрямні на шухлядах телескопічні.
Покращене пакування, адаптоване для інтернет-відправлень.
Кромка: AБC 0,5
Підсвіткою комплектується окремо.

Module furniture for old wood living room — a real catch for those who are fond of 
adaptation in popular loft style.

The decorative black planks are able to advantageously correct the height of the 
room. The contrast of the pleasant wood texture in «oak gold craft» décor and white 
light of glass cabinets will balance the design and will make your living room 
even cozier. 
We use high-quality chipboards in production of bodies and fronts. Smart black 
handles are easy-to-use and match the general nature of furniture perfectly well.

Body and fronts made of chipboard. 
Body - 16 mm; fronts - 16 mm.
Drawer slides are telescopic. 
Improved packaging, adapted for online shipments.
Edge: ABS 0,5
LED as option.

Вітальня Олд Вуд 
Living room Old Wood

Завіс:
Veil:

Направляючі телескопічні: ДЦ
Telescopic guiding: DC

Металеві ручки:
Metal handles:

Покращене пакування
Improved packaging

9
0

 c
m

Доступна підсвітка
Backlight available

Загартоване скло
Tempered glass

Нова продукція.
New product.

NEW

Колір фасадів і корпусу/
Color of fronts and body

Колір фасадів/
Color of fronts

Переваги / Advantages:
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Вітрина 2Д/
Showcase 2D

614 1955 440

Тумба ТВ 2Д/ 
TV-element 2D

1402 475 440

Полиця навісна/
Suspended shelf

1156 200 176

Комод 2Д/
Chest 2D

1062 1285 440

Комод 2Д/3Ш/
Chest 2D/3Dr

1402  805 440
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Дуб крафт табако/ 
Oak tobacco craft

Північне дерево/ 
Northern tree

У даній вітальні було використано поєднання двох темних деревоподібних 
декорів. Елементи вітальні можуть бути як правосторонніми, 
так і лівосторонніми. 
Оригінальне виконання фасадів у комбінації з склом бронзового кольору 
надає даній вітальні  приємної темно-димчатої тональності. 
Додатково доступна підсвітка скляних полиць.

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП.
Корпус - 16, 22 мм; фасад - 16 мм.
Напрямні на шухлядах телескопічні.
Кромка: AБC 0,5/1
Підсвіткою комплектується окремо.

The combination of two dark wood-like decors was used in this living room. 
The elements of the living room may be both right-hand and left-hand.

The original implementation of fronts in combination with bronze glass 
gives this living room a pleasant dark-smoky tone. 
The lighting of glass shelves is optional (additionally available).

Body and fronts made of chipboard. 
Body - 16, 22 mm; fronts - 16 mm.
Drawer slides are telescopic. 
Edge: ABS 0,5/1
LED as option.

Вітальня Адель
Living room Adel

Завіс:
Veil:

Направляючі телескопічні: ДЦ
Telescopic guiding: DC

Складний фасад:
Complex facade:

Загартоване скло:
Tempered glass:

Доступна підсвітка
Backlight available

Колір фасадів і корпусу/
Color of fronts and body

Колір фасадів і корпусу/
Color of fronts and body

Переваги / Advantages:
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Пенал 1Д/ 
Tall cabinet 1D

Пенал 2Д/ 
Tall cabinet 2D

Тумба ТВ 2Д/1Ш/ 
TV-element 2D/1Dr

Шафа 2Д/ 
Wardrobe 2D

Комод 3Д/
Сhest 3D

Полиця навісна/
Suspended shelf

1290 230 188

523 1905 396 951 1675 396 900 1905 588

1379 755 396 1290 525 396



36

Сучасний дизайн, класичне поєднання білого та деревоподібного декорів 
у даній вітальні припаде до душі багатьом покупцям.

Широкий асортимент елементів дає можливість створити неперевершений, 
затишний та функціональний інтер’єр. Елементи вітальні можуть бути як 
правосторонніми, так і лівосторонніми.

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП (профіль з МДФ).
Корпус - 16 мм; фасад - 16 мм.
Напрямні на шухлядах телескопічні.
Кромка: AБC 0,5/1
Підсвіткою комплектується окремо.

The customers will love the modern design, classic combination of white and 
wood-like decors in the living room. 

A wide range of elements gives an opportunity to create an inimitable, cozy and 
functional interior. The elements of the living room may be both right-hand 
and left-hand.

Body and fronts made of chipboard (profile MDF). 
Body - 16 mm; fronts - 16 mm.
Drawer slides are telescopic. 
Edge: ABS 0,5/1
LED as option.

Вітальня Герда
Living room Gerda

Завіс:
Veil:

Направляючі телескопічні: ДЦ
Telescopic guiding: DC

Доступна підсвітка
Backlight available

Дуб велінгтон/
Oak wellington

Білий / White

Колір фасадів і корпусу/
Color of fronts and body

Переваги / Advantages:

Дуб артісан/ 
Oak artisan

Колір фасадів і корпусу
Color of fronts and body
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Шафа 2Д/ 
Wardrobe 2D

Пенал B 2Д/ 
Tall cabinet В 2D

Пенал M 2Д/ 
Tall cabinet М 2D

Комод 1Д/3Ш/ 
Chest 1D/3Dr

Тумба ТВ 2Д/2Ш/ 
TV-element 2D/2Dr

Полиця навісна/ 
Suspended shelf

901 2047 580 901 2047 370

901 1377 370 1201 749 435

1501 456 435 1350 300 216
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Дуб артісан/
Oak artisan

Вітальня Фокус виконана в сучасному стилі «лофт», яка складається з шести 
елементів. Усі елементи бездоганно поєднуються між собою, створюючи 
затишний, теплий образ сучасної вітальні.  

Елементи Фокус можуть бути задіяні і самостійно, вони стануть вдалим 
акцентом будь-якого інтер’єру, а декор «дуб артісан» додасть затишку 
та комфорту. 

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП. 
Корпус - 16, 18 мм; фасад - 16 мм.
Напрямні на шухлядах телескопічні.
Покращене пакування, адаптоване для інтернет-відправлень.
Кромка: AБC 0,5
Підсвітка в комплекті.

Living room Focus is made in a modern loft style which consist of six elements. 
All elements are perfectly combined with each other, creating a cozy, 
warm image of a modern living room. 

Focus elements  can be involved independently, they will be a good accent 
for any interior and decor «oak artisan» give more comfort in your home.

Body and fronts made of chipboard. 
Body - 16, 18 mm; fronts - 16 mm.
Drawer slides are telescopic. 
Improved packaging, adapted for online shipments.
Edge: ABS 0,5
LED inc.

Вітальня Фокус
Living room Focus

Завіс:
Veil:

Направляючі телескопічні: ДЦ
Telescopic guiding: DC

Чорна матова ручка:
Black matte handle:

Покращене пакування
Improved packaging
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Підсвітка в комплекті
Backlight included

Загартоване скло
Tempered glass

Колір фасадів і корпусу
Color of fronts and body

Переваги / Advantages:
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Пенал високий/ 
Tall cabinet

Пенал низький/
Low cabinet

Комод 4Д/1Ш/
Сhest 4D/1Dr

Тумба ТВ 2Ш/
TV-element 2Dr

Стіл журнальний/ 
Сoffee table

Полиця навісна/
Suspended shelf

1600 830 403 1100 470 652

1390 408 403 1390 221 207

869 1892 338 869 1176 338
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Дуб родос/
Oak rodos

Венге магія/ 
Wenge magic

Мінімалістичний сучасний дизайн вітальні Марк додасть Вашій вітальні 
стилю і лаконічності за рахунок своїх чітких, виразних ліній. 
А декоративні панелі з МДФ зіграють цікавий акцент своєю рельєфною 
фактурою. 
Вітальня Марк - це поєднання двох натуральних, класичних декорів 
«дуб родос» та «венге магія».

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП і МДФ.
Корпус - 16 мм; фасад - 16 мм.
Напрямні на шухлядах телескопічні.
Кромка: ABC 0,5

Minimalistic modern design of the living room Mark 
will give your home style and brevity thanks to distinct and expressive lines. 
And decorative panels of MDF will give an interesting accent thanks relief texture. 

Living room Mark is a combination of two natural, 
classic decors «rodos oak» and «wenge magic».

Body and fronts made of chipboard and MDF.
Body - 16 mm; fronts - 16 mm.
Drawer slides are telescopic. 
Edge: ABS 0,5

Вітальня Марк
Living room Mark

Завіс: ДЦ
Veil: DC

Направляючі телескопічні: ДЦ
Telescopic guiding: DC

Декоративні 
рифлені вставки з МДФ:
Decorative inserts 
grooved MDF:

Вітальня/ 
Living room

Розміри ніші ТВ/ 
Size of TV niche

2900 2060 465

1100 820

Шафа/ 
Wardrobe

Комод/ 
Chest

Комод-бар/ 
Chest-bar

900 2060 540 1500 912 370 800 1258 370

Колір фасадів/
Color of fronts

Колір корпусу/
Color of the body

Переваги / Advantages:
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Популярність серед покупців вітальні Ріо, спонукало нас до створення 
нових елементів. У даній вітальні було додано комод та шафу. 
Тепер створити завершений та досконалий дизайн простору 
Вашої кімнати стало ще легше.

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП.
Корпус - 16 мм; фасад - 16 мм.
Напрямні на шухлядах телескопічні.
Кромка: ABC 0,5

The popularity of living room Rio among the customers motived us to create new 
elements. The refore, there were added a chest of drawers and a wardrobe to 
this living room. Now it has become much easier to create a finishing and perfect 
design of Your living room.

Body and fronts made of chipboard. 
Body - 16 mm; fronts - 16 mm.
Drawer slides are telescopic. 
Edge: ABS 0,5

Вітальня Ріо
Living room Rio

Завіс: ДЦ
Veil: DC

Направляючі телескопічні: ДЦ
Telescopic guiding: DC

Латте / Latte
Дуб сонома/ 
Oak sonoma

Розміри ніші ТВ/ 
Sizes of TV niche

Вітальня/
Living room

2650 1950 465 1080 860

Комод  1200/ 
Chest 1200

1200 872 430

Шафа 900/ 
Wardrobe 900

900 1950 530

Колір фасадів/
Color of fronts

Колір фасадів і корпусу/
Color of fronts and body

Переваги / Advantages:
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Вітальня Поло
Living room Polo

Завіс: ДЦ
Veil: DC

Направляючі телескопічні: ДЦ
Telescopic guiding: DC

Дуб крафт білий/
Oak white craft

Дуб крафт сірий/
Oak grey craft

Північне дерево/ 
Northern tree

Білий / White

Вітальня/ 
Living room

Розміри ніші ТВ/ 
Sizes of TV niche

2900 2060  465 1100 860

Колір фасадів: варіант 1/
Color of fronts: option 1

Колір фасадів: варіант 2/
Color of fronts: option 2

Колір фасадів і корпусу: варіант 1/
Color of fronts and body: option 1

Колір фасадів і корпусу: варіант 2/
Color of fronts and body: option 2

Переваги / Advantages:

Вітальня Поло втілює у собі сучасний підхід до дизайну, поєднуючи приємну схід-
часту асиметричність зі значною кількістю корисного простору для зберігання не-
обхідних речей. 
Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП. 
Підсвітка в комплекті.
Корпус - 16 мм; фасад - 16 мм.
Напрямні на шухлядах телескопічні.
Кромка: AБC 0,5

The “Polo” living room embodies a modern approach to design, combining a pleasant 
stepped asymmetry with a large amount of useful space for storing the necessary 
things.
Body and fronts made of chipboard. 
LED inc.
Body - 16 mm; fronts - 16 mm.
Drawer slides are telescopic. 
Edge: ABS 0,5
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Піно ауреліо /
Pino aurelio
Дуб сонома/
Oak sonoma

Мадагаскар / Нельсон  
Madagascar / Nelson

Венге магія/
Wenge magic

Спальня Скарлет — меблева класика, що зарекомендувала себе.
Модульний комплект Скарлет знаходить прихильність серед 
цінителів таких стилів як мінімалізм і сучасна класика.

Чіткі лінії кантів, текстура темної деревини декору «венге магія», 
в поєднанні з м’яким світлим декором «дуб сонома», створюють 
відчуття легкого і водночас організованого простору.

В лінійці наших спалень, комплект Скарлет вирізняється широкою 
варіативністю елементів. Спальня складається з таких елементів: 
ліжко, тумба приліжкова, комод, дзеркало, туалетний столик, 
шафа. Ліжко, комод і шафа доступні в різних розмірах. Завдяки 
цьому, Ви зможете легко підібрати потрібну комбінацію, 
виходячи з особливостей вашого приміщення.

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП.
Корпус - 16 мм; фасад - 16 мм.
Напрямні на шухлядах телескопічні.
Кромка: AБC 0,5
Ламелі: Тип 1 

Scarlet bedroom is a proven furniture classic. The modular set finds 
favor among connoisseurs of such styles as minimalism 
and modern classics. 

Clear lines of edges, the texture of dark wood decor «wenge magic», 
combined with soft  decor «oak sonoma», create a feeling of light and 
filling of open place. 

In the line of our main bedrooms, the Scarlet set has revealed wide 
variants of all elements. The bedroom consists of the following 
elements: bed, bedside table, chest of drawers, mirror, dressing table, 
wardrobe. The bed, chest of drawers and wardrobe are available in 
different sizes. Moreover, you can easily choose the right combination 
based on the characteristics of your room.

Body and fronts made of chipboard.
Body - 16 mm; fronts - 16 mm.
Drawer slides are telescopic. 
Edge: ABS 0,5
Bed Slats: Type 1

Спальня Скарлет
Bedroom Scarlet

Завіс: ДЦ
Veil: DC

Направляючі телескопічні: ДЦ
Telescopic guiding: DC

Декоративні елементи з МДФ: 
Decorative inserts grooved MDF:

Безпечні форми:
Safe forms:

Колір фасадів і корпусу/
Color of fronts and body

Колір фасадів і корпусу/
Color of fronts and body

Переваги / Advantages:
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Шафа 4Д/
Wardrobe 4D

Шафа 3Д/
Wardrobe 3D

Стіл-туалетка/
Dressing table

Комод 2Д/3Ш 1360/
Chest 2D/3Dr 1360

Дзеркало 1340/
Mirror 1340

Ліжко 900/
Bed 900

Комод 800/
Chest  800

Тумба приліжкова/
Bedside cabinet

Ліжко 1400/
Bed 1400

Ліжко 1600/
Bed 1600

Дзеркало 800/
Mirror 800

1360 820 460500 405 360800 820 4601050 905 20501550 905 20501750 905 2050

800 590 201340 590 201220 760/
1175

4601360 2120 5751802 2120 575
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Піно ауреліо/
Pino aurelio

Мадагаскар / Нельсон 
Madagascar / Nelson

Сучасний дизайн чудово доповнить будь-який інтер’єр, а поєднання таких 
кольорів, як «піно ауреліо» та «мадагаскар» візуально збільшить простір 
та надасть йому легкості.

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП.
Корпус - 16 мм; фасад - 16 мм.
Напрямні на шухлядах телескопічні.
Кромка: AБC 0,5
Ламелі: Тип 1 

The modern design will perfectly enhance any interior, and the combination 
of such colours as «pino aurelio» and «madagascar» will visually widen the space 
and make it light. 

Body and fronts made of chipboard.
Body - 16 mm; fronts - 16 mm.
Drawer slides are telescopic. 
Edge: ABS 0,5
Bed Slats: Type 1

Спальня Сара
Bedroom Sara

Завіс: ДЦ
Veil: DC

Направляючі телескопічні: ДЦ
Telescopic guiding: DC

Декоративні елементи з МДФ: 
Decorative inserts grooved MDF:

Безпечні форми:
Safe forms:

Колір фасадів і корпусу/
Color of fronts and body

Колір фасадів і корпусу/
Color of fronts and body

Переваги / Advantages:
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Шафа 3Д/
Wardrobe 3D

Комод 1360/
Chest 1360

Дзеркало 800/ 
Mirror 800

Шафа 4Д/ 
Wardrobe 4D

Комод 800/ 
Chest 800

Тумба приліжкова/
Bedside cabinet

1802 2120 575 800 820 460 1360 2120 575

500 405 360 1360 820 460

800 590 20 1340 590 20

Дзеркало 1340/ 
Mirror 1340

Стіл-туалетка/ 
Dressing table

1220 760/
1175

460

Ліжко 90/ 
Bed 90

1050 905 20501550

Ліжко 140, 160/ 
Bed 140, 160

1750
905 2050
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Дуб крафт сірий/
Oak grey craft

Дуб крафт білий/ 
Oak white craft

Спальня Мілана виконана із оригінального поєднання декорів ЛДСП 
«дуб крафт сірий» та «дуб крафт білий».
У ліжка спальні Мілана може бути додано дві висувні шухляди на меблевих 
колесах, для більшої оптимізації життєвого простору.

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП. 
Корпус - 16 мм; фасад - 22 мм.
Напрямні на шухлядах телескопічні.
Кромка: AБC 0,5/1
Підсвіткою комплектується окремо.
Ламелі: Тип 1

Bedroom Milana presents an unexpected combination of «oak grey craft» and 
«oak white craft» chipboard decor.
To the bed in bedroom Milana there may be added two drawers on furniture 
wheels for better optimization of the housing space.

Body and fronts made of chipboard.
Body - 16 mm; fronts - 22 mm.
Drawer slides are telescopic. 
Edge: ABS 0,5/1
LED as option.
Bed Slats: Type 1

Спальня Мілана
Bedroom Milana

Завіс:
Veil:

Направляючі телескопічні: ДЦ
Telescopic guiding: DC

Доступна підсвітка.
Backlight available.

М’яке узголів’я:
Soft headboard:

Колір фасадів і корпусу/
Color of fronts and body

Колір фасадів і корпусу/
Color of fronts and body

Переваги / Advantages:
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*на зображенні присутні елементи зняті з виробництва / on the image there are elements withdrawn from production.
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Шафа 1800/
Wardrobe 1800

Комод/
Chest

Тумба приліжкова/
Bedside cabinet

Ліжко 160/
Bed 160

Шухляда до ліжка/ 
Drawer for bed

1414 212 6661822 1030 2044 504 402 350

1402 1073 465 1833 2316 620

Блок шухляд 
до шафи 1800
(додатково)/ 
Block of drawers for 
wardrobe 1800
(additional)

877 559 420

Набір полиць 
до шафи 1800
(додатково)/Set of 
shelves for wardrobe 
1800
(additional)

877 420
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Дуб вотан/
Oak wotan

Білий / White

Спальня Франческа — це сучасна спальня з неординарним дизайном.
Спальня виконана в мінімалістичному стилі, що дарує відчуття 
упорядкованості простору і чистоти форм. 

Корпус виконаний в декорі «дуб вотан» максимально наближеному до тек-
стури натуральної деревини, що дарує відчуття затишку. Фасади білого 
кольору підкреслюють текстуру деревини корпуса та надають спальні су-
часного характеру. До складу спального гарнітура Франческа входять всі 
необхідні елементи: ліжко 160, тумби приліжкові, шафи трьох і чотирьох 
дверні, два типи комодів і дзеркала відповідних розмірів. 

При потребі, для Вас шафи можуть додатково 
доукомплектовувати полицями.

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП. 
Корпус - 16 мм; фасад - 22 мм.
Напрямні на шухлядах телескопічні.
Кромка: AБC 0,5/1
Ламелі: Тип 2

The Franchesca bedroom is a modern bedroom with an extraordinary 
design. The bedroom is made in a minimalist style, which gives a feeling of 
orderliness and purity of form. 

The case is made in the decor of «oak wotan» as close as possible to the texture 
of natural wood, which gives a feeling of comfort. White facades emphasize 
the wood texture of the building and give the bedroom a modern character. 
“Franchesca” bedroom set includes all the necessary elements: bed 160, 
bedside tables, cabinets three and four doors, two types of chests of drawers 
and mirrors of appropriate sizes. 

If necessary, cabinets can be additionally 
completed with shelves for you. 

Body and fronts made of chipboard.
Body - 16 mm; fronts - 22 mm.
Drawer slides are telescopic. 
Edge: ABS 0,5/1
Bed Slats: Type 2

Спальня Франческа
Bedroom Franchesca

Завіс:
Veil:

Направляючі телескопічні: ДЦ
Telescopic guiding: DC

Колір фасадів/
Color of fronts

Колір корпусу/
Color of the body

Переваги / Advantages:
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Шафа 3Д/
Wardrobe 3D

Тумба приліжкова/

Bedside cabinet

Дзеркало 880/ 

Mirror 880

Ліжко 1600/
Bed 1600

Комод 1Д/4Ш/
Chest 1D/4Dr

Комод 4Ш/
Chest 4Dr 

Дзеркало 1370/ 
Mirror 1370

887 958 402

Набір полиць 3Д, 4Д 
(додатково)/
Set of shelves 3D, 4D 
(additionally)

968 541

1374 600 22 887 600 22 1708 894 2149

1374 958 402

Набір полиць 3Д
(додатково)/
Set of shelves 3D
(additionally)

481 541

Шафа 4Д/
Wardrobe 4D

2000 2192 583 1513 2192 583

545 511 402
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Горіх класичний/
Classic walnut

Горіх тиснений/ 
Antique walnut

Береза полярна/
Polar birch

Береза / Birch

Спальня Венера Люкс має характер витонченої 
розкоші. Використаний для декору художній мо-
тив — квіти та геометричний орнамент, оздоблений 
золотою або коричневою патиною. Меблі виконані в 
класичному стилі, з об’ємними фасадами. 

Гарнітур виконується у двох варіантах колірного 
рішення — світлий (береза/береза полярна) 
і темний (горіх тиснений/горіх класичний).

Спальня в кольорі береза - це солодка, романтична 
палітра, Ваша кімната стане осередком безтурботної 
ніжності. Виглядає урочисто, але дарує кімнаті бага-
то світла і транслює спокійну атмосферу.

Гарнітур в кольорі горіх вражає своїм глибоким від-
тінком деревини, таке забарвлення ніби поглинає всі 
проблеми, огортає турботою та дарує Вам затишок і 
рівновагу.  

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП та МДФ. 
Корпус - 16 мм; фасад - 25 мм.
Напрямні на шухлядах телескопічні.
Кромка: AБC 0,5
Ламелі: Тип 1

The Venus Suite bedroom has the character of 
refined luxury. Artistic decor - flowers and geometric 
ornaments decorated with gold or brown patina. 
The furniture is made in a classic style, with 
three-dimensional facades. 

The set is made in two color options - light 
(«birch»/«birch polar») and dark («embossed 
walnut»/«classic walnut»). 

Bedroom in the birch color - a romantic palette, 
your room will be a center of carefree tenderness. 
It looks gorgeous and gives a lot of light and a calm 
atmosphere. 

The set in the color walnut impresses with its deep 
shade of wood, this color seems to absorb all the 
problems and gives you comfort.

Body and fronts made of chipboard and MDF.
Body - 16 mm; fronts - 25 mm.
Drawer slides are telescopic. 
Edge: ABS 0,5
Bed Slats: Type 1

Спальня Венера Люкс
Bedroom Venus Lux

Завіс: ДЦ
Veil: DC

Направляючі телескопічні: ДЦ
Telescopic guiding: DC

Колір фасадів: варіант 1/
Color of fronts: option 1/

Колір фасадів: варіант 2/
Color of fronts: option 2/

Колір корпусу: варіант 1/
Color of body: option 1/

Колір корпусу: варіант 2/
Color of body: option 2/

Переваги / Advantages:

Патиновані фасади
Patinated facades
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Шафа 5Д/
Wardrobe 5D

Шафа 4Д/
Wardrobe 4D

Комод 4Ш/
Chest 4Dr

Тумба приліжкова/ 
Bedside cabinet

Дзеркало 1000/
Mirror 1000

Ліжко 1600/
Bed  1600

Комод 1400/
Chest 1400

Стіл туалетний/
Dressing table

2150 2260 560 1700 2260 560 1020 860 445 520 510 445

1000 900 48 1750 1090 2080 1420 860 445 1210 800 350

Дзеркало 700/
Mirror 700

700 740 48
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Висувний вішак: ДЦ
Retractable hanger: DC

Ясен шимо світлий/ 
Light  shimo ash

Ясен шимо темний/ 
Dark shimo ash

Передпокій Віва — гармонійне поєднання 
стилю, практичності й естетичності. Меблі в 
молочно-кавових і коричневих відтінках «ясе-
ня шимо» створює цікаве поєднання, віддаючи 
приміщенню тепло і наповнюючи його світлом. 
Текстура натуральної деревини — родзинка 
меблів. 
Система модулів дозволяє розділити комплект 
на кілька частин і заповнити простір більш 
ефективно. Передпокій чудово впишеться в 
мінімалістичний інтер’єр, візуально розширю-
ючи приміщення. 

До комплекту модулів Віва входять: велика 
шафа, полиці та кілька містких тумб, дзеркало 
з правильною формою. Шафа доповнена вису-
вним вішаком і внутрішньою полицею. Завер-
шують композицію міцні металеві гачки.

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП. 
Корпус - 16 мм; фасад - 16 мм.
Напрямні на шухлядах телескопічні.
Висувний вішак.
Кромка: AБC 0,5

The Viva Hall is a harmonious combination of 
style, practicality and aesthetics. Furniture in 
milk-coffee and brown shades of «shimo ash» 
creates an interesting combination, giving 
warmth and light room atmosphere. The texture 
of natural wood is the highlight of the furniture. 

The system of modules allows you to divide the 
kit into several parts and fill the space more 
efficiently. The hallway will perfectly fit into the 
minimalist interior, visually expanding the room. 

The set of Viva modules includes: a large closet, 
shelves and several spacious cabinets, a mirror 
with the correct shape. 
The cabinet is complemented by a pull-out 
hanger and an internal shelf. Strong metal hooks 
complete the composition.

Body and fronts made of chipboard.
Body - 16 mm; fronts - 16 mm.
Drawer slides are telescopic. 
Retractable hanger.
Edge: ABS 0,5

Передпокій Віва
Hall Set Viva

Завіс: ДЦ
Veil: DC

Направляючі телескопічні: ДЦ
Telescopic guiding: DC

Колір фасадів і корпусу/
Color of fronts and body

Колір фасадів/
Color of fronts

Шафа/
Wardrobe

Тумба+дзеркало/ 
Stand + mirror

Тумба+вішак/
 Shoe unit + coat peg

1800 2060 370600 2060 370600 2060 370

Шафа кутова/
Corner wardrobe

Стелаж  кутовий/
Corner shelving unit

700 2060 700 320 2060 370

Переваги / Advantages:
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Дуб артісан/ 
Oak artisan

Висувний вішак: ДЦ
Retractable hanger: DC

Передпокій Фокус - це втілення стилю та сучасності. 
Колір «дуб артісан» створить відчуття затишку та комфорту.

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП. 
Корпус - 16 мм; фасад - 18 мм.
Напрямні на шухлядах телескопічні.
Висувний вішак.
Покращене пакування, адаптоване для інтернет-відправлень. 
Кромка: AБC 0,5

Hall Set Focus is an embodiment of style and modernity. 
The colour «oak artisan» creates a feeling of coziness and comfort.

Body and fronts made of chipboard.
Body - 16 mm; fronts - 18 mm.
Drawer slides are telescopic. 
Retractable hanger.
Improved packaging, adapted for online shipments.
Edge: ABS 0,5

Передпокій Фокус
Hall Set Focus

Завіс: 
Veil:

Направляючі телескопічні: ДЦ
Telescopic guiding: DC

Покращене пакування
Improved packaging

9
0

 c
m

Чорна матова ручка:
Black matte handle:

Колір фасадів і корпусу
Color of fronts and body

Переваги / Advantages:
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Дзеркало/
Mirror

899 691 160

Тумба під взуття/
Shoe unit

801 450 338

Шафа 2Д/
Wardrobe 2D

651 1920 338

Вішак/
Hallwaypanel

801 1059 276

Комод 2Д/2Ш/
Chest 2D/2Dr

899 897 338

4 додаткові полиці для 
шафи 2Д/ 4 additional 
shelves for wardrobe 2D

651 1920 338
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Білий / White Дуб велінгтон/ 
Oak wellington

Висувний вішак: ДЦ
Retractable hanger: DC

Сучасний дизайн, класичне поєднання білого та деревоподібного 
декорів. Широкий асортимент елементів дає можливість створити 
функціональний інтер’єр у кімнаті будь-яких розмірів та конфігурацій. 

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП. 
Корпус - 16 мм; фасад - 16 мм.
Напрямні на шухлядах телескопічні.
Висувний вішак.
Покращене пакування, адаптоване для інтернет-відправлень. 
Кромка: AБC 0,5/1

Modern design, classic combination of white and wood-like decors. 
Wide range of elements affords an opportunity to create a functional 
interior in a room of any size and configuration.  

Body and fronts made of chipboard.
Body - 16 mm; fronts - 16 mm.
Drawer slides are telescopic. 
Retractable hanger.
Improved packaging, adapted for online shipments.
Edge: ABS 0,5/1

Передпокій Барселона
Hall Set Barcelona

Завіс: 
Veil: 

Направляючі телескопічні: ДЦ
Telescopic guiding: DC

Покращене пакування
Improved packaging

9
0

 c
m

Колір фасадів і корпусу/
Color of fronts and body

Переваги / Advantages:

Колір фасадів і корпусу
Color of fronts and body

Дуб артісан/ 
Oak artisan
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Шафа 2Д/
Wardrobe 2D

803 2026 370

Шафа кутова 2Д/
Corner wardrobe 2D

891 
x

891

2026 370

Тумба/
Stand

803 2026 370

Тумба під взуття 2Д/1Ш/ 
Shoe unit 2D/1Dr

803 1117 370

Вішак/
Coat peg

400 2026 322

Дзеркало/
Mirror

Тумба 2Д/1Ш/
Stand 2D/1Dr

803 511 370

Вішакова панель/
Hallway panel

803 550 300803 550 20
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Дуб сонома/
Oak sonoma

Венге магія/
Wenge magic

Передпокій Ніагара — зразок стилю і функціональності. 
У ньому можна легко розмістити все необхідне взуття та верхній одяг. 
Дана модель повністю доводить, що будь-який інтер’єр можна 
зробити неординарним. 

На вибір пропонуються два кольорових поєднання: 
«дуб сонома»/«венге магія» і «дуб сонома»/«білий». 
Передпокій укомплектований висувною шухлядою, 
високою шафою, полицею і міцним вішаком, а також 
місткою тумбою для взуття. 

У передпокої Ніагара шафа монтується ліворуч від дзеркала,  
в іншому вигляді даний передпокій не виконується.

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП. 
Корпус - 16 мм; фасад - 16 мм.
Напрямні на шухлядах роликові.
Кромка: AБC 0,5/1

Hall Set Niagara is an example of style and functionality.
It can easily accommodate all the necessary shoes and outerwear.
This model fully proves that any interior is possible
make extraordinary.

There are two color options to choose:
«oak sonoma»/«wenge magic» and «oak sonoma»/«white».
The hall set is equipped with a drawer,
wardrobe, shelf and sturdy hanger as well
roomy shoe unit.

In the Hall Set Niagara, shoe unit is mounted to the left of the mirror, 
otherwise this hall is not made.

Body and fronts made of chipboard.
Body - 16 mm; fronts - 16 mm.
Drawer slides are roller. 
Edge: ABS 0,5/1

Передпокій Ніагара
Hall Set Niagara

Завіс: ДЦ
Veil: DC

Направляючі роликові:
Roller guiding:

Шафа з тумбою та дзеркалом/ 
Wardrobe with stand and mirror

1130 2032 375

Тумба під взуття 3Д/
Shoe unit 3D

580 1371 265

Білий / White

Колір корпусу/
Color of the body

Колір фасадів: варіант 1/
Color of fronts: option 1

Колір фасадів: варіант 2/
Color of fronts: option 2

Переваги / Advantages:
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Венге світле/ 
Light wenge 

Венге темне/ 
Dark wenge 

Передпокій/
Hall set

1200 2005 400

Кутове закінчення/
Corner end

400 2005 400

Передпокій на розсувній системі. 
Конструкція передпокою незмінна.
Кутове закінчення може бути ліве чи праве.

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП. 
Корпус - 16 мм; фасад - 16 мм.
Напрямні на шухлядах роликові.
Висувний вішак. 
Розсувна система.
Кромка: AБC 0,5

Передпокій Лола
Hall Set Lola

Завіс: ДЦ
Veil: DC

Висувний вішак: ДЦ
Retractable hanger: DC

The Hall Set is based on a sliding door system. 
The construction of the Hall Set is invariable.
The corner end may be either left-hand or right-hand.

Body and fronts made of chipboard.
Body - 16 mm; fronts - 16 mm.
Drawer slides are roller. 
Retractable hanger.
Sliding system.
Edge: ABS 0,5

Направляючі роликові:
Roller guiding:

Колір фасадів/
Color of fronts

Колір корпусу/
Color of the body

Переваги / Advantages:
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Білий / White

Механізм 2-х рядний для взуття:
Two-row mechanism for a shoes:

Дуб крафт сірий/
Oak grey craft

Передпокій/
Hall set

1300 1980 275

Передпокій Денвер - це лаконічний, виважений 
дизайн та зручний функціонал. 
Однією з головних переваг є компактність та 
ергономіка. Передпокій чудово підійде як для 
обмеженого, так і для широкого простору.

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП. 
Корпус - 16 мм; фасад - 16 мм.
Напрямні на шухлядах роликові.
Механізм 2-х рядний для взуття Хефеле.
Кромка: AБC 2

Denver Hall Set has a concise, balanced and 
functional design. Оne of  main advantages is 
always relevant compactness and ergonomics. 
The Hall Set is perfect for both limited and wide 
space.

Body and fronts made of chipboard.
Body - 16 mm; fronts - 16 mm.
Drawer slides are roller. 
Two-row mechanism for a shoes Hafele.
Edge: ABS 2

Передпокій Денвер
Hall Set Denver

Варіант 1/Variant 1 Варіант 2/Variant 2

Направляючі роликові:
Roller guiding:

Дуб крафт сірий/
Oak grey craft

Колір корпусу/
Color of the body

Колір фасадів: варіант 1/
Color of fronts: option 1

Колір фасадів: варіант 2/
Color of fronts: option 2

Переваги / Advantages:
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   Сірий графіт/ 
  Gray graphite

Комоди Нітро
Сhests Nitro

Комоди Нітро представлено у трендовому, для сучасних меблів, стилі 
«лофт». Вигідно підкреслена краса деревоподібної текстури яка кон-
трастує з кольором «сірий графіт» та «білим». 

Стильні, акуратні чорні ручки доповнюють мінімалістичний характер 
серії комодів Нітро. Шухляди оснащені телескопічними напрямними, 
дверцята — надійним кріпленням.

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП. 
Корпус - 16 мм; фасад - 16 мм.
Напрямні на шухлядах телескопічні.
Покращене пакування, адаптоване для інтернет-відправлень.
Кромка: AБC 0,5

Nitro chests of drawers have been presented in a trendy, for contemporary 
furniture, loft style. The beauty of the wood-like texture, which forms 
a contrast to «grey graphite» and «white» has been advantageously 
emphasized. 

Stylish, neat black handles complement the minimalist character of the Nitro 
chest  series. The drawers are equipped with telescopic slides 
and the doors – with reliable fixings.

Body and fronts have been made of chipboard. 
Body - 16 mm; fronts - 16 mm.
Drawer slides are telescopic. 
Improved packaging, adapted for online shipments.
Edge: ABS 0,5

Направляючі телескопічні: ДЦ
Telescopic guiding: DC

Дуб вотан/
Oak wotan

Білий / White

Завіс: ДЦ
Veil: DC

Покращене пакування
Improved packaging

9
0

 c
m

Нова продукція.
New product.

NEW

Колір фасадів: варіант 1/
Color of fronts: option 1

Колір фасадів: варіант 2/
Color of fronts: option 2

Колір корпусу/
Color of the body

Переваги / Advantages:

Чорна матова ручка:
Black matte handle:
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Тумба ТВ 2Д/
TV-element 2D

1401 450 450

Комод 2Д/
Сhest 2D

801 800 400

Комод 1Д/3Ш/
Сhest 1D/3Dr

1201 800 400

Комод 1600 2Д/3Ш/
Сhest 1600 2D/3Dr

1601 800 400
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   Сірий графіт/ 
  Gray graphite

Комоди Нітро Софт
Сhests Nitro Soft

Дуб вотан/
Oak wotan

Білий / White

Направляючі телескопічні: ДЦ
Telescopic guiding: DC

Завіс: ДЦ
Veil: DC

Корпус і фасади Нітро виготовлені з якісного ЛДСП. 
Пропонуємо трендове рішення - фрезерований фасад, що виконує 
функцію ручок. Шухляди оснащені телескопічними напрямними, 
дверцята — надійним кріпленням. 

Комоди Нітро представлено у трендовому, для сучасних меблів, стилі 
«лофт». Вигідно підкреслена краса деревоподібної текстури яка 
контрастує з кольором «сірий графіт» та «білим». 

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП. 
Корпус - 16 мм; фасад - 16 мм.
Напрямні на шухлядах телескопічні.
Покращене пакування, адаптоване для інтернет-відправлень.
Кромка: AБC 0,5

The body and fronts were made of high-quality chipboard. 
We offer a trendy solution - a milled facade that performs the function of 
handles. The drawers are equipped with telescopic slides and the doors – 
with reliable fixings. 

Nitro chests of drawers have been presented in a trendy, for contemporary 
furniture, loft style. The beauty of the wood-like texture, which forms 
a contrast to «grey graphite» and «white» has been advantageously 
emphasized. 

Body and fronts have been made of chipboard. 
Body - 16 mm; fronts - 16 mm.
Drawer slides are telescopic. 
Improved packaging, adapted for online shipments.
Edge: ABS 0,5

Покращене пакування
Improved packaging

9
0

 c
m

Нова продукція.
New product.

NEW

Колір фасадів: варіант 1/
Color of fronts: option 1

Колір фасадів: варіант 2/
Color of fronts: option 2

Колір корпусу/
Color of the body

Переваги / Advantages:

Фасади 45°:
Fronts 45°:
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Комод 2Д/
Сhest 2D

801 800 400

Комод 1Д/3Ш/
Сhest 1D/3Dr

1201 800 400

Комод 2Д/3Ш/
Сhest 2D/3Dr

1601 800 400

Тумба ТВ 2Д/
TV-element 2D

1401 450 450
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Стіл комп’ютерний Студент 1200/
Computer desk Student 1200

1200 763 550

  Дуб сонома/
Oak sonoma

Білий / White
Комп’ютерний стіл Студент
Computer desk Student

Стіл Студент — класична модель з трьома зручними шухлядами.

Виконаний у двох варіантах: білому кольорі, світлому деревоподібному 
декорі «дуб сонома». Зручні шухляди, що розташовані у тумбі стола, 
забезпечують швидкий доступ до необхідних канцелярських приладів. 
Міцний компактний стіл із якісного ДСП.

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП. 
Корпус - 16 мм; фасад - 22 мм.
Напрямні на шухлядах роликові.
Кромка: AБC 0,5/1

Student table - a classic model with three comfortable drawers.

Made in two versions: white color, light wood - like «oak sonoma» decor.
Convenient drawers located in the table cabinet provide quick access
to the necessary stationery. 
The strong compact table is made of a qualitative chipboard.

Body and fronts have been made of chipboard. 
Body - 16 mm; fronts - 22 mm.
Drawer slides are roller. 
Edge: ABS 0,5/1

Направляючі роликові:
Roller guiding:

Колір фасадів і корпусу: варіант 1/
Color of fronts and body: option 1/

Колір фасадів і корпусу: варіант 2/
Color of fronts and body: option 2/

Переваги / Advantages:
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  Дуб сонома/
Oak sonoma

Білий / White
Стелажі Джек
Shelving units Jack

Бажаєте створити максимально функціональний простір у кімнаті?
В цьому Вам допоможуть модульні стелажі Джек закритого та 
відкритого типу. Відкрита конструкція надасть Вам декілька містких
 полиць, на які Ви можете розмістити усе найкраще: 
фото, вазони, книги чи декоративні дрібнички. 
Закрита подарує можливість розмістити побутові речі. 

Стелажі доступні у двох універсальних кольорових рішеннях: 
суцільний білий та «дуб сонома». 
Міцна і надійна конструкція стелажів, здатна витримувати 
великі навантаження.

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП. 
Корпус - 16 мм; фасад - 16 мм.
Кромка: AБC 0,5/1

Do you want to create the most functional space in the room? 
Modular shelving in two closed and open type will help you with this. 
The open design will give you several spacious shelves on which you can place all 
the best: photos, flowerpots, books or decorative trinkets. 
Closed one will give the opportunity to place household items. 

Shelves are available in two universal colors: solid white, «oak sonoma». 
Strong and reliable design of racks, able to withstand heavy loads.

Body and fronts have been made of chipboard. 
Body - 16 mm; fronts - 16 mm.
Edge: ABS 0,5/1

Завіс:
Veil:

Стелаж Джек 600/1920 2Д/
Shelving unit Jack 600/1920 2D

Стелаж Джек 600/1920/
Shelving unit Jack 600/1920

1 2

1

2

600 1920 320

Стелаж Джек 600/1152 2Д/
Shelving unit Jack 600/1152 2D

Стелаж Джек 600/1152/
Shelving unit Jack 600/1152

1 2

1

2

600 1152 320

Стелаж Джек 600/768 2Д/
Shelving unit Jack 600/768 2D

Стелаж Джек 600/768/
Shelving unit Jack 600/768 

1 2

1

2

600 768 320

Колір фасадів і корпусу: варіант 1/
Color of fronts and body: option 1/

Колір фасадів і корпусу: варіант 2/
Color of fronts and body: option 2/

Переваги / Advantages:
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  Дуб сонома/
Oak sonoma

Білий / White
Комоди Лайн
Chests Line

Комод Лайн вирізняється серед інших завдяки сучасному дизайну і 
мінімалістичному стилю. Використання комода дозволить зручно 
розміщувати та зберігати предмети інтер’єру і побуту. 

Комод являє собою конструкцію з чотирьох висувних шухляд.
Варіанти кольорів: «дуб сонома», «білий».

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП. 
Корпус - 16 мм; фасад - 22 мм.
Напрямні на шухлядах роликові.
Кромка: AБC 0,5/1

The Line dresser stands out among others due to its modern design and 
minimalist style. 
The chest of drawers is a design of four drawers, will allow you 
comfortable place for household items. 
Color options: «oak sonoma», «white».

Body and fronts have been made of chipboard. 
Body - 16 mm; fronts - 22 mm.
Drawer slides are roller. 
Edge: ABS 0,5/1

Комод 800 4Ш/
Сhest 800 4Dr

800 1030 480

Направляючі роликові:
Roller guiding:

Колір фасадів і корпусу: варіант 1/
Color of fronts and body: option 1/

Колір фасадів і корпусу: варіант 2/
Color of fronts and body: option 2/

Переваги / Advantages:
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Переваги / Advantages:

Кросслайн латте/ 
Crossline latte

Комп’ютерний cтіл 
Кросслайн/ Computer 
desk Crossline

1200 2020 595

Комп’ютерний стіл Кросслайн
Computer desk Crossline

Комп’ютерний стіл Кросслайн — елегантна, мінімалістична модель у 
світлих тонах. Гармонійно вписується у дизайн спальні, дитячої, 
кабінету або офісу. Завдяки ергономічній побудові стола, віднині, 
знайдеться місце для всього: комп’ютерного обладнання, канцелярського 
приладдя, книжок та особистих дрібниць. 

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП. 
Корпус - 16 мм; фасад - 16 мм.
Напрямні на шухлядах телескопічні.
Кромка: AБC 0,5

Computer desk Cross-line - is an elegant, minimalist model in light
tons. Harmoniously fits into the design of the bedroom, nursery or office.
The ergonomic construction of the table gives enough place for everything: 
computer equipment, office supplies, books and personal items.

Body and fronts made of chipboard.
Body - 16 mm; fronts - 16 mm.
Drawer slides are telescopic. 
Edge: ABS 0,5

Направляючі 
телескопічні: ДЦ
Telescopic guiding: DC

Завіс: ДЦ
Veil: DC

Латте/ Latte

Колір фасадів/
Color of fronts

Колір фасадів і корпусу/
Color of fronts and body



101

  Дуб сонома/
Oak sonoma

Кухонний куточок Роман/
Kitchen area Roman

1500 800 1200

Стіл розсувний/
Sliding table

900 766 600

Стілець/
Chair

350 450 350

Корпус та фасади виготовлені із ЛДСП.
Стіл поворотно-розкладного типу. 
Кухонний куточок Роман має додаткову приховану 
нішу для зберігання речей під сидінням.

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП. 
Корпус - 16 мм.
Кромка: AБC 0,5/1
Продається виключно комплектом.

Кухонний куточок Роман
Kitchen area Roman

Завіс:
Veil:

Нова продукція.
New product.

NEW

Покращене пакування
Improved packaging

9
0

 c
m

Колір корпусу/
Color of body

Саванна нова 
(Антрацит 06)/ 

Savannah nova 
(Antracite 06)

Колір оббивки/
Upholstery color

Body and fronts are made of chipboard.
Table swivel-folding type.
The kitchen area Roman has an additional hidden niche 
for storing things under the seat.

Body made of chipboard.
Body - 16 mm.
Edge: ABS 0,5/1
Sold exclusively as a set.

Переваги / Advantages:
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Переваги / Advantages:

Направляючі телескопічні: ДС
Telescopic guiding: DC

Завіс:
Veil:

Кухня Софт
Kitchen Soft

Кухня Софт - наша пропозиція прихильницям елегантних білих меблів в стилі 
«мінімалізм». Ваш кухонний простір, стане родзинкою в інтер’єрі Вашого будинку 
і порадує господарів доступною ціною. 

Дизайнери розробили велику кількість модульних елементів, що допоможуть 
задовільнити Ваші потреби і побажання. Корпуси кухні виконані з ЛДСП, 
в приємному, деревоподібному декорі «дуб вотан», високої якості. 
Стільниці комплектуються та продаються окремо. Якісні кріплення, телескопічні 
напрямні, роблять кухню Софт зручною та надійною в єксплуатації. 

Білі фасади, можуть похвалитися трендовим дизайнерським рішенням 
оформлення і функції відкривання. Фігурне заглиблення виконує функцію ручки, 
що є надзвичайно практичним в експлуатації. У поєднанні з ефектними, 
матованими, скляними вітринами утворюється единий стильний комплекс, 
який здатен підкорити серце найвибагливішої господині.

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП. 
Корпус - 16 мм; фасад - 16 мм.
Напрямні на шухлядах телескопічні.
Покращене пакування, адаптоване для інтернет-відправлень.
Кромка: AБC 0,5 та софт ПВХ 0,5
Цоколь в комплекті до кожного модуля.

Kitchen Soft is for those who like white minimalism elegant furniture.
Your kitchen space will become a highlight  in your house and will make its owners 
glad because of the affordable price. The designers have developed a wide range of 
module elements that will help to meet your needs and wishes. 

The front doors of the kitchen are made of chipboard, in a pleasant to the eye and 
high-quality wood like «wotan oak» decor.
Tabletops are completed and sold separately. High-quality fixings, telescopic drawer 
slides make this kitchen comfortable and reliable in operation. 

White front doors are characterized by trendy design solution in decoration and 
opening options. Figured deepening performs a function of a door handle, which is 
extremely practical in operation. In combination with effective, matted, glass cabinets 
there is created a unified style complex able to steal way to the heart of the most 
demanding mistress.

Body and fronts made of chipboard.
Body - 16 mm; fronts - 16 mm.
Drawer slides are telescopic. 
Improved packaging, adapted for online shipments.
Edge: ABS 0,5 and soft PVC 0,5
Base included with each module.

Дуб вотан/
Oak wotan

Білий / White

Нова продукція.
New product.

NEW

Покращене пакування
Improved packaging

9
0
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Загартоване скло
Tempered glass

Фасади 45°:
Fronts 45°:

Колір фасадів/
Color of fronts

Колір корпусу/
Color of the body



103



104



105

Верхні елементи / Upper elements:

30В / 
30UC

300 728 305

40В / 
40UC

400 728 305

50В / 
50UC

500 728 305

60В / 
60UC

600 728 305

60Вит / 
60UC for the 
cooker hood

600 360 305

80ВВ / 
80UDC

800 728 305

80ВВС / 
80UDDDC

800 728 305

КВ 60х60 / 
UCC 60х60

600 728 600

Нижні елементи / Lower elements:

30Н / 
30LC

300 815 465

40Н / 
40LC

400 815 465

40НШ / 
40LCDr

400 815 465

50Н / 
50LC

500 815 465

60Дух / 
60LOC

600 815 530

60НПенал /
60Lower base cabinet

600 2134 560

60Н/60НМ/ 
60LC

600 815 465

80Н/80НМ/ 
80LC

800 815 465

КН 100х60 / 
LCC 100х60

900 815 499

*Стільниці комплектуються та продаються окремо. / Tabletops are completed and sold separately.

Цоколь торцевий/
Base

520 950
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Дуб сонома/
Oak sonoma

Латте / Latte

Завіс:
Veil:

Кухня Аліна
Kitchen Alina

Стільниці комплектуються та продаються окремо.

Кухня Аліна - це модульна система кухні, яка 
дозволяє самостійно обирати кількість необхідних елементів та їх розмір. 
Кухня Аліна - це надійність та функціональність. 
Вже декілька років кухня Аліна перебуває серед 
лідерів продажу та радує своїх власників.

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП. 
Корпус - 16 мм; фасад - 16 мм.
Напрямні на шухлядах роликові.
Покращене пакування, адаптоване для інтернет-відправлень.
Кромка: ABC 0,5/1

Tabletops are completed and sold separately.

Kitchen Alina is a modular kitchen system that allows 
you to choose the number of necessary elements and their size. 
Kitchen Alina is reliability and functionality. For several years, 
kitchen Alina is a leader in sales and pleases owners.

Body and fronts made of chipboard.
Body - 16 mm; fronts - 16 mm.
Drawer slides are roller. 
Improved packaging, adapted for online shipments.
Edge: ABS 0,5/1

Покращене пакування
Improved packaging

9
0

 c
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Направляючі роликові:
Roller guiding:

Колір фасадів/
Color of fronts

Колір фасадів і корпусу/
Color of fronts and body

Переваги / Advantages:
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30ВКЗ/
30 UECC

30В/
30UC

40В/
40UC

50В/
50UC

50ВВ/
50UDC

50Вит/
50UC for the 
cooker hood

60В/
60UC

60Вит/
60 UC for the 
cooker hood

60ВВ/
60UDC

80ВВ/
80UDC

80ВВС/
80 UDDDC

КВ 60х60/
UCC 60х60

60Н Пенал/
60 lower base 
cabinet

30НКЗ/
30 LECC

30Н/
30LC

40Н/
40LC

40НШ/
40LCDr

50Н/
50LC

60Н/
60LC

60НДух/
60LOC

60НМ/60LC for 
the kitchen sink

60НШ/ 
60 LCDr

80Н/ 
80LC

80НМ/80LC for
the kitchen sink

КН 100х60/
LCC 100х60

285

718

285

300

718

305

400

718

305

500

718

305

500

718

305

600

718

305

500

360

305

600

360

305

600

2133

540

600

718

305

800

718

305

800

718

305

600

718

600

300

850

510/
600

300

850

445/
600

400

850

445/
600

400

850

445/
600

500

850

445/
600

600

850

445/
600

600

850

445/
600

600

850

445/
600

800

850

445/
600

600

850

445/
600

600

850

445/
600

1000

850

445/
600

Фасад посудомийної 
машини / Front for the 
dishwashing machine

594

716

Цоколь торцевий/
Base

599

95

Елементи / Elements:

NEW

NEW
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Завіс:
Veil:

Покращене пакування
Improved packaging

9
0

 c
m

Загартоване скло
Tempered glass

Кухня Шарлотта 
Kitchen Charlotte

Кухня Шарлотта включає такі елементи, як кухонний стіл (2 типів), барну стійку та 
стіл приставний. А для того щоб Ваша кухня мала завершений вигляд, ми додали 
верхні та нижні декоративні торцеві панелі. Великий асортимент корпусів, який 
включає в себе, як стандартні елементи, так і нестандартні, що робить можливим 
обмеблювати кухню будь-якої площі та розміру. 

Білий та кольорові декори використовуються для виготовлення фасадів верхніх 

елементів, фасадів типу А та В для пеналів, а також цоколів,  усіх відкритих елементів 

та декоративної вставки для кухонного стола. Білий - універсальний декор. 

З даного декору виготовляються корпуси, всі види фасадів, 

відкриті елементи кухні та цоколі.

Дані декори використовуються для виготовлення фасадів нижніх елементів, фасадів 

пеналів, а також стільниць, декоративних торцевих панелей, кухонного стола, стола 

приставного та барної стійки.

Корпус і фасади виготовлено з ЛДСП. 
Корпус - 16 мм; фасад - 28 мм.
Напрямні на шухлядах телескопічні.
Покращене пакування, адаптоване для інтернет-відправлень.
Кромка: ABC 0,5/1

Charlotte kitchen includes the following elements: a kitchen table (2 types), bar counter 

and an side-table. To make it possible for your kitchen to have a finished look, we added the 

upper and lower decorative side panels. Large assortment of frames, which includes both 

standard elements and non-standard, which makes it possible to equip the kitchen of any 

area and size.

White and colour decors are used to make fronts for upper elements, fronts of type A and B 

for lower base cabinets, as well as bases, all open elements and decorative insert 

for the kitchen table. White is the universally decor. This decor is used to produce frames, 

all types of fronts, open kitchen elements and bases.

These decors are used to produce frames, lower elements lower base cabinets fronts, as 

well as tabletops, decorative side panels, a kitchen table, a side-table and a bar counter.

Body and fronts made of chipboard.
Body - 16 mm; fronts - 28 mm.
Drawer slides are telescopic. 
Improved packaging, adapted for online shipments.
Edge: ABS 0,5/1

Металеві хромовані ручки:
Metal chrome handles:

Переваги / Advantages:
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Цоколі / Bases

Цоколі комплектуються силіконовим профілем, що запобігає 

попаданню вологи і бруду під нього.

Bases are completed with silicone profile, which makes the 
moisture and dirt ingress under it impossible.

Верхні елементи / Upper elements

жовтий / yellow

лайм / lime

білий / white

сірий графіт / 

grey graphite

індиго / indigo

латте / latte

Нижні елементи / Lower elements

дуб  крафт білий / 

white craft oak

дуб крафт золотий /

gold craft oak

дуб крафт сірий /

grey craft oak

дуб сонома / 

sonoma oak

ательє світле /

light atelier

дуб велінгтон /

wellington oak

білий / white
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Кухня Шарлотта 
Kitchen Charlotte Індиго / Indigo

Білий / white
Дуб крафт сірий/ 

Oak grey craft

Жовтий / Yellow Лайм / Lime

 Сірий графіт/ 
Grey graphite

Латте / Latte

Колір нижніх фасадів/
Color of lower fronts

Колір верхніх фасадів/
Color of upper fronts
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Кухня Шарлотта 
Kitchen Charlotte Індиго / Indigo

Білий / whiteЖовтий / Yellow Лайм / Lime

 Сірий графіт/ 
Grey graphite

Латте / Latte

Колір верхніх фасадів/
Color of upper fronts

Дуб  крафт білий/ 
Oak white craft

Колір нижніх фасадів/
Color of lower fronts
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Кухня Шарлотта 
Kitchen Charlotte Індиго / Indigo

Білий / white
Дуб крафт золотий/ 

Oak gold craft

Жовтий / Yellow Лайм / Lime

 Сірий графіт/ 
Grey graphite

Латте / Latte

Колір нижніх фасадів/
Color of lower fronts

Колір верхніх фасадів/
Color of upper fronts
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Кухня Шарлотта 
Kitchen Charlotte Індиго / Indigo

Білий / white

Білий / White

Жовтий / Yellow Лайм / Lime

 Сірий графіт/ 
Grey graphite

Латте / Latte

Колір нижніх фасадів/
Color of lower fronts

Колір верхніх фасадів/
Color of upper fronts
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Кухня Шарлотта 
Kitchen Charlotte Індиго / Indigo

Білий / whiteЖовтий / Yellow Лайм / Lime

 Сірий графіт/ 
Grey graphite

Латте / Latte

Колір нижніх фасадів/
Color of lower fronts

Колір верхніх фасадів/
Color of upper fronts

Дуб 
велінгтон

-
Oak 

wellington

Ательє 
світле

-
Light

atelier

Дуб 
сонома

-
Oak 

sonoma
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80,60В/
80,60UC

80,60ВС/
80,60UDDC

80,60ВВ/
80,60UDC

80,60ВВС/
80,60UDDDC

50,40,30В/
50,40,30UC

50ВВ/
50UDC

80,60Вм/
80,60UCm

80,60,50 ВВ/450/
80,60,50 UDC/450

80,60,50 В/450/
80,60,50 UC/450

КВ 60х60/
UCC 60х60

20В/
20UC

30ВКЗ/
30UECC

Торцева панель верхня/ 
Upper side panel

800,600

718

305

800,600

718

305

800,600

718

305

800,600

718

305

800,600

718

305

500,
400,300

718

305

500

718

305

800,600,500

450

305

800,600,500

450

305

600

718

600

200

718

305

300

718

305

28

718

305

(додаткове регулювання 
висоти за допомогою ніжок)/
(additional height adjustment 
with the help of a legs)

Стіл 1600х900/
Table 1600х900

Стіл 1300х700/
Table 1300х700

Стіл приставний/
Side-table

Барна стійка/
Bar counter

1600

760

900

1300

760

700

1500

878

550

1460

1082 (820)

908 (600)

Верхні елементи / Upper elements:

Додатковi елементи/ Additional elements
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** висота вказана без урахування стільниці
* розмір елементів вказана з урахуванням стільниці

* size of the elements is indicated with  consideration of the tabletop
**the height is indicated without considering the tabletop

80,60Н/
80,60 LC

800,600

820**

600*

80,60НМ/80,60 LC 
for the kitchen sink

800,600

820**

600*

80,60,50,40НШ/
80,60,50,40 LCDr

800,600

820**

600*

60Дух/60L 
oven cabinet

800,600

820**

600*

50,40,30Н/
50,40,30LC

500,400,
300

820**

600*

КН 100х60/
LCC 100х60

1000

820**

600*

20Н/20LC

200

820**

600*

Фасад посудомийної 
машини 60,45/ Front 
for the dish washing 
machine 60,45

16

714

597,447

Торцева панель нижня/
Lower side panel

28

820

595

30НКЗ/30LECC

300

820**

600*

Цоколь комплектується та продається окремо (довжина 2м/п)/ 
Separately complete with base (lenght 2m)

Стільниці комплектуються та продаються окремо. / 
Tabletops are completed and sold separately.

Нижні елементи / Lower elements:

В

60Н Пенал В1/
60 Lower base 
cabinet В1

С

Front  А 597х714 mm. 

Front В 597х597 mm. 

Front of lower base cabinets 
of type B with a handle is 
optional, which allows either 
to leave a niche open or build 
in some equipment.

Front С 597х274 mm. 

600

2134

560

АА

В

А

60Н Пенал В/ 
60 Lower base 
cabinet В 

Фасад А 597х714 мм. 

Фасад В 597х597 мм. 

Фасад пеналів типу В з 
ручкою  є опційним, що до-
зволяє залишити відкритою 
нішу або вбудувати техніку.

Фасад С 597х274 мм. 

600

2134

560
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Kitchen Sofia
Кухня Софія

Металеві хромовані ручки:
Metal chrome handles:

Переваги / Advantages:

Система кухонних гарнітурів Софія з широким асортиментом елементів ефективно 

заповнить будь-який  кухонний простір. Існуючі сьогодні варіанти кольорів фасадів, 

здатні втілити найсміливіше дизайнерське рішення. Така кухня відповідає вимогам  

кожного споживача. Тепер Ви вирішуєте, якою має бути Ваша кухня. Натхненні успіхом 

кухні Софія, а також враховуючи Ваші побажання до сучасних кольорів та стилів. Не 

втомлюємося стверджувати, що саме Ваші побажання, Ваші смаки і Ваші уявлення про 

те, як повинна сьогодні виглядати сучасна кухня послугували для нас вірним орієнти-

ром при створенні системи кухонних гарнітурів Софія.

Корпус виготовлено з ЛДСП. Фасади виготовлено з МДФ. 
Корпус - 16 мм; фасад - 16 мм.
Напрямні на шухлядах телескопічні.
Кромка: ABC 0,5

The system of kitchen Sofia sets with a wide range of elements will effectively fill any 

kitchen space. The available today variants of front colours are able to put into life the 

boldest designer’s solutions. Such kitchen satisfies the requirements of any customer.  

Now You are to decide what kind of kitchen you would like to have. 

Being inspired by kitchen Sofia success, as well as taking into consideration your wishes 

regarding modern colours and styles. We do not get tired aver that your wishes, 

your tastes and your ideas concerning the way the modern kitchen must look 

have been the right landmark for us when creating the system of kitchen Sofia sets.

Body made of chipboard. Fronts made of MDF.
Body - 16 mm; fronts - 16 mm.
Drawer slides are telescopic. 
Edge: ABS 0,5

Завіс: ДЦ
Veil: DC

Направляючі телескопічні: ДЦ
Telescopic guiding: DC

Фігурні фасади
Figured facades

Заокруглені фасади
Rounded fronts 

Супермат/ Super matteГлянець/ Gloss

сірий/greyшоколад/chocolate

білий/whiteсахара/sahara

капучіно/сappuccinoшоколад/chocolate

білий/whiteсахара/sahara

Престиж/Prestige

фіолет/violet бордо/bordeaux оранж/orange

салат/ light greenсірий/grey

Люкс/Lux
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nKitchen Sofia Lux
Кухня Софія Люкс

Колір фасадів/
Color of fronts

Колір корпусу/
Color of the body

Корпус даної кухні виготовлений із ДСП, 
а фасади із МДФ глянець. Вітрини фасадів 
комплекуються матовим склом. 

The frame of the kitchen is made of chipboard, and the 
fronts are mаde of Gloss MDF. The glass fronts
are completed with matte glass.
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The frame of the kitchen is made of chipboard, 
and the fronts are mаde of Gloss MDF. The glass 
fronts are completed with matte glass

Корпус даної кухні виготовлений із ДСП, а фасади 
із МДФ глянець. Вітрини фасадів комплекуються 
матовим склом. 
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*на зображенні присутні елементи зняті з виробництва/ on the image there are elements withdrawn from production.

Kitchen Sofia Prestige gloss
Кухня Софія Престиж глянець

Колір фасадів/
Color of fronts

Ваніль
-

Vanilla

Колір корпусу/
Color of the body
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*на зображенні присутні елементи зняті з виробництва/ on the image there are elements withdrawn from production.
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148 *на зображенні присутні елементи зняті з виробництва/ on the image there are elements withdrawn from production.
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The frame of the kitchen is made of chipboard, and the 
fronts are mаde of super matte MDF. The glass fronts 
are completed with matte glass.

Корпус даної кухні виготовлений із ДСП, а 
фасади із МДФ супермат. Вітрини фасадів 
комплекуються матовим склом. 
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Kitchen Sofia Prestige super matte
Кухня Софія Престиж супермат

Колір фасадів/
Color of fronts

Ваніль
-

Vanilla

Колір корпусу/
Color of the body

*
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*на зображенні присутні елементи зняті з виробництва/ on the image there are elements withdrawn from production.



152
*на зображенні присутні елементи зняті з виробництва/on the image there are elements withdrawn from production. *
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*на зображенні присутні елементи зняті з виробництва/on the image there are elements withdrawn from production.



Додатково комплектується 
цоколем (довжиною 2м/п)/

Complete with base
(lenght 2m)

Нижні елементи/Lower elements

Elements
Розміри, мм.

Sizes, mm. Elements
Розміри, мм.

Sizes, mm.

Kargo

LC

LCDr

LCDr

LC

НМ
LC 

for the 
kitchen 

sink

LOC

LECC

LECCD

Кут 
низ
LCC

Кут 
низ
LCC

LC

Wall pier inter-section (width of wall pier 50mm)

Countertop of bar counter 
L500 when completing 
kitchen cabinet: 150LC 
Bar/850; 150 LDC Bar/850

lower 
base 

cabinet

lower 
base 

cabinet

LC Bar

LDC Bar

6
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6
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 c

a
b
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t 
B

1

150НБ/850
150LC 

Bar/850
L440

150НБ/850
150LC 

Bar/850
L440

Cover 
of bar 

counter

Обов’язкова ком-
плектація пілястрою/
Obligatory equipment 
with wall pier

20Н 
карго/ 

20LC 
kargo 
L464

30LC 40LC 50LC

30LCDr 40LCDr 50LCDr 60LCDr

80LCDr

60LC 80LC

60Нм
60LC 
for the 
kitchen 

sink 
L464

80Нм
80LC 
for the 
kitchen 

sink 
L464

60НДух/

60LOC

L530

30НКЗ/
30LECC

L510

30
НКЗД/

30
LECCD
L510

КН90°/

LCC90°

L750

КН 
85х85/

LCC
85x85
L750

950Н/

LC950

L464

/ /

/ / /

/ / / /

/

/

/

/

/

/ /

/

/

/ /

/

/

/ /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

5

Верхні елементи/Upper elements

Elements
Розміри, мм.

Sizes, mm.

UC

UC

UDC

UC

UCm

UCSh

UDC

UDCm

UDDC

UDDDC

Вит
UC for 

the cooker 
hood

UCС

UEСC

20UC

30UC 40UC 50UC

40UDC 50UDC

60UC 80UC

60UCm 60UCm

60UCSh 80UCSh

80UDC

60UDCm 80UDCm

80UDDC

80
UDDDC

L305

КВ 
55х55
UCC

55x55
L305

60Вит
60UC for 

the cooker 
hood 
L305

50Вит
50UC for 

the cooker 
hood 
L305

30 UECC
L285

/

/

/ / /

/ /

/ /

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ /

/

/ /

/

/ /

/

/

/ /

/

/

80Вм/

h
 3

6
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Україна, Львівська область, Сокальський район

80040 смт.Жвирка, вул.Лесі Українки, 32

З питань придбання: +38 (03257) 7-43-30, 7-43-65

Служба технічної підтримки: +38 (03257) 7-46-57

e-mail: cokme@cokme.com.ua 

Ukraine, Lviv region, Sokal district

80040 Zhvyrka, Lesi Ukraynky str, 32

Sales Department +38 (03257) 7-43-30, 7-43-65

Technical Support +38 (03257) 7-46-57

e-mail: cokme@cokme.com.ua 


