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Кухня оздоблена піля-
страми - чудове дизайнер-
ське рішення. Пілястри ро-
блять приміщення більш 
повітряним, красивим і 
цікавим. Інтер’єр з ними 
виглядає більш гармоніч-
ним і набуває неповтор-
ного обліку. Пілястри па-
стельних і теплих відтінків 
ідеально впишуться в кла-
сичний інтер’єр і зроблять 
його ще більш шикарним. 
Багато хто вважає, що цей 
декоративний елемент 
може бути тільки білого 
кольору. Проте це не так - 
пілястри можна підібрати 
в абсолютно любий колір, 
все залежить від вашої 
фантазії і побажання.

Кухня

Білий

Шамоні світлийАнтарктида

Бетон

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Елегант 

Кераміка дужка  

Кераміка пряма 

Кухня
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Грамотно розроблена кух-
ня з якісною фурнітурою 
і продуманим внутрішнім 
наповненням - це ком-
форт і зручність для тих, 
хто цінує практичність та 
стильний дизайн. А фар-
бовані  класичні фасади 
в патині «Діамант» забез-
печуватимуть позитивне 
сприйняття, затишок та 
гарний настрій присутніх.
Ця кухня є гармонією ком-
форту і зручності.  Особ-
ливе значення в оформ-
ленні мають, звичайно, 
карнизи. Саме вони від-
повідають за візуальне 
наповнення і є найбільш 
примітним атрибутом.

Кухня

Венге магія

Симфонія Бетон

Вапняк кремовий

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Елегант кнопка   

Кераміка дужка 

Елегант
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Багато господинь цінують 
в кухонному облаштуван-
ні функціональність: всі 
предмети повинні бути 
в максимальній досяж-
ності. Коли доводиться 
пересуватися по всій кух-
ні в пошуках каструлі або 
пляшки, губляться доро-
гоцінний час і сили. Тому 
прекрасним доповнен-
ням будь-якого гарнітура 
стають винні полички для 
кухні - спеціальна кон-
струкція, призначена для 
зберігання пляшок .
Така кухня припаде до 
душі всім господиням. 
Винні полички дозволять 
зручно зберігати пляшки 
в безпеці.

Кухня

Родос темний

Шамоні світлийАнтарктида

Мармур світлий

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Кераміка пряма  

Кераміка дужка

Кераміка кнопка
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Класична кухня в сучасній 
інтерпретації це особли-
вий компроміс в інтер’єрі: 
елегантний і комфортний. 
Тут досконалі класичні 
концепції об’єднані з 
нейтральними відтінками 
сучасного стилю.
Кухня, милуватися якою  
можна нескінченно, на-
стільки вона заворожує 
м’якістю кольорів та ори-
гінальним виглядом.
Дизайн кухні розкішний, 
зручний і буде актуаль-
ним протягом багатьох 
років, що відкидає ремонт 
на найближче десятиліт-
тя. 

Кухня

Сірий

Білий Антарктида

Бетон

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Кнопка   

Пряма чорна 

Пряма
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Кухня з патиною заворо-
жує неповторною аурою і 
шармом. Виглядає надзви-
чайно красиво і дуже еле-
гантно.   
Патиновані елементи - 
надають інтер’єру уро-
чистість і відчуття свята. 
Це ідеальне рішення для 
оформлення інтер’єру. 
Стильні меблі для кухні 
дозволять створити зати-
шок і комфорт.
Витончений, лаконічний і 
стильний дизайн фасадів 
світлого відтінку здатний 
стати головною прикра-
сою будь-якого кухонного 
простору, а також його не-
від’ємною частиною. Така 
кухня не набридне навіть 
під час тривалої експлуа-
тації. 

Кухня

Білий

Шамоні світлийАнтарктида

Алахамбра

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Кераміка пряма  

Пряма чорна

3 Д
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Кухня в стилі неокласика 
- дивовижне поєднання 
минулого і сьогодення; 
ретропідходу до форму-
вання простору і комфор-
ту з майбутнім - новітніми 
технологічними тенден-
ціями. Такий дизайн кухні 
зазвичай відносять до 
«золотої середини» між 
традиціями і прагненнями 
прогресу. Неокласика - це 
розкіш , благородна стри-
маність і абсолютна прак-
тичність в дусі сучасності.
Погляд, буквально ковзає 
по затишним рисам роз-
кішної кухні, яка дарує 
відчуття естетичної насо-
лоди.

Кухня

Сірий

Крем Мармур світлий

Мармур лосось

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Релінг   

Елегант 

Каприз
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Ви мрієте про комфорт 
та затишок? Тоді ця кухня 
саме для Вас. З нею про-
цес приготування їжі ста-
не максимально швидким 
і комфортним. 
Шухляди для спецій - іде-
альне рішення для ство-
рення сучасного і функ-
ціонального інтер’єру. З 
ними творити кулінарні 
шедеври стане набагато 
простіше.
Придбавши таку кухню, 
Ви отримаєте не тільки 
естетичне задоволення, а 
й практичну помічницю у 
Вашій затишній оселі.

Кухня

Білий

КремАнтарктида

Сонома

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Кераміка пряма  

Каприз

Пряма
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Балясини - невід’ємний 
елемент цієї чудової кух-
ні,  який  робить кухонний 
простір дуже яскравим  
та оригінальним. Шляхет-
ний і аристократичний 
дизайн даної моделі зро-
бить інтер’єр кухні вашого 
будинку або квартири ре-
спектабельним, стильним 
і одночасно дуже затиш-
ним. Правильні класичні 
лінії відрізняються диво-
вижною витонченістю і 
втілюють кращі традиції 
меблевих майстрів мину-
лого.

Кухня

Білий

Родос світлий Алахамбра

Вапняк кремовий

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Керамика кнопка   

Кераміка дужка 

Кераміка пряма
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Вітражі є чудовим до-
повненням цієї бездо-
ганної кухні.  Вітражі в ін-
тер’єрі вже давно стали 
родзинкою, яку викори-
стовують для того, щоб 
підкреслити стиль обста-
новки та витонченість ди-
зайну. Скло з малюнком 
стає акцентом, що привер-
тає увагу і передає настрій 
господарів.
У будь-якому стилі вони 
знаходять застосування, 
адже використовуються 
різні сюжети та візерунки. 

Кухня

Шамоні темний

СономаМармур лосось

Вапняк кремовий

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Кераміка дужка  

Каприз кнопка

Кераміка кнопка
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Дана модель являє собою 
збалансоване поєднання 
зрозумілих геометричних 
форм і світлих тонів, які 
візуально полегшують 
загальний вигляд кухні. 
Місткі вітрини і збільшені 
по висоті шафи-пенали 
доповнюють затишний і 
функціональний дизайн 
приміщення. Кухні з вітри-
нами відмінно вигляда-
ють, вони надають всьому 
приміщенню безсумнів-
ний шарм та створюють 
атмосферу тепла і затиш-
ку. Завдяки правильному 
поєднанню матеріалів,  
така кухня задовільнить  
самого вимогливого по-
купця.

Кухня

Білий

Сірий Антарктида

Бетон

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

3 Д  

Релінг

Кнопка

Рекомендовані 
ручки   
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Глухі матові фасади, прямі 
лінії і чорний матовий 
відтінок. Подібні риси 
привернуть увагу тих, хто 
хотів би бачити в своєму 
інтер’єрі стиль хай-тек. 
Лаконічна кухня немов 
зливається з приміщен-
ням. Такого ефекту вда-
лося досягти за рахунок 
шаф до стелі.
Без зазору кухня виглядає 
монолітно і не сприй-
мається як навішані на 
стіну коробки. Не буде 
стояти питання з маску-
ванням вентиляційної 
труби від витяжки. Не 
буде накопичуватися мот-
лох, пил і жир.

Кухня

Сонома

Родос темнийСонома

Вапняк кремовий

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці
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Простота і прямоліній-
ність сучасного інтер’єру 
вимагає відмовитися від 
надмірності аксесуарів і 
дрібного деталювання.
Особливо це стосується 
фасадної частини гар-
нітурів, чия єдність повер-
хонь забезпечує лаконіч-
ність і сучасність інтер’єру. 
При цьому відсутність візу-
ального перевантаження, 
що забезпечує кухня без 
ручок, дозволяє реалізу-
вати різні види сучасного 
дизайну. Крім того, така 
кухня проста в прибиран-
ні, не вимагає дотримання 
особливої обережності, 
щоб не зачепити і не зла-
мати виступаючі її частини. 
Застосовані при цьому 
сучасні механізми забезпе-
чують зручність відкриття 
і закриття дверцят шаф. 
Фасади без ручок роблять 
пересування на кухні 
більш комфортним. 
Для кутової кухні фаса-
ди без ручок хороші тим, 
що повністю виключають 
пошкодження суміжних 
поверхонь при відкри-
ванні однієї з кутових шаф.

Кухня

Крем

Сірий Алахамбра

Сонома

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Кухня
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Стиль модерн у сучасно-
му інтер`єрі - це гармоніч-
не поєднання функціо-
нальності, лаконічності та 
елегантності. «Модерн» 
- де все «працює» на го-
сподаря цінуючого особи-
стий час та простір. Кухня 
чорного кольору роз-
кішна та ексклюзивна як 
дорогий автомобіль, таєм-
нича і загадкова, як чорні 
діаманти, «граціозна» як 
пантера, вона поза моди 
і трендів. Унікальні ручки 
«кнопки» , стануть шедев-
ром для неповторного 
інтер’єру. Чорна кухня- 
сміливий вибір непересіч-
них особистостей, які 
чітко знають, чого хочуть, 
вміють ставити цілі і 
досягати їх.

Кухня

Білий

СірийАнтарктида

Бетон

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Кнопка   

Пряма чорна   

Релінг   

Кухня
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Інтер’єри зі скляними 
фасадами виглядають 
елегантно, витончено, не-
вагомо. У таких приміщен-
нях багато повітря і світла. 
Приголомшливий зов-
нішній вигляд кухонь зі 
скляними фасадами – це 
не єдина причина, з якої 
вибирають цей матеріал. 
Він дуже практичний.
Скляні фасади завжди 
вигідно виглядають, не 
забруднюють атмосферу 
шкідливими речовинами, 
не бояться вологи і висо-
ких температур. Ще один 
плюс – простота в догляді. 
Скляні поверхні гігієнічні, 
вони не вбирають бруд, 
а для догляду за ними 
застосовують звичайну 
побутову хімію.

Кухня

Венге магія

Крем Бетон

Мармур світлий

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Кнопка   

Пряма   

Релінг
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Дизайн кухні під дерево 
популярний у багатьох 
інтер’єрних стилях. При-
родна краса натурального 
матеріалу і його майстер-
них імітацій привносить в 
атмосферу  затишні нотки 
і тепло домашнього вог-
нища.
Цікавим рішенням для 
такої кухні стає стінова 
панель. Декоративна па-
нель на кухні, з точки зору 
дизайну, грає вирішальну 
роль. Дерев’яна тексту-
ра  допоможе поєднати в 
єдине ціле стільницю і ча-
стину стіни між нижнім і 
верхнім ярусом гарнітура.
Панель органічно впи-
сується в інтер’єр кухні.

Кухня

Шамоні світлий

СономаСонома

Вапняк кремовий

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Пряма чорна   

Пряма   

3 Д
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Дерево та cофт у багатьох 
асоціюється з респекта-
бельністю і солідністю.Такі 
гарнітури унікальні завдя-
ки красі природних фарб і 
неповторною структурою 
сучасних матеріалів. У 
цьому модельному ряді 
вдалося відмовитися від 
традиційного підходу,зро-
бивши кухню не тільки 
місцем приготування їжі, 
але і комфортною зоною 
для відкритого спілкуван-
ня. Кухня втілює собою 
легкий синтез великого 
функціонального набору 
і затишної атмосфери,і 
все це відбивається в 
кожному елементі ме-
блів. Кухня для людей, які 
хочуть поєднати сучасний 
дизайн, практичність та 
затишок.  

Кухня

Родос темний

Симфонія Бетон

Сонома

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

 3 Д   

Пряма чорна   

Релінг
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Надати незвичайний зов-
нішній вигляд кухонним 
меблям для інтер’єрів у 
стилі конструктивізм, хай-
тек або техно допоможуть 
саме пластикові фасади.  
Кухні з пластиковим по-
криттям, є самим ідеаль-
ним варіантом. Вона поєд-
нує в собі відмінну якість, 
і практичне використан-
ня. Пластик – самий міц-
ний, надійний, екологічно 
безпечний тип покриття. 
Пластикове покриття від-
мінно переносить високі 
температури, пар і вологу, 
згодом не вицвітає і має 
високий рівень блиску.
 

Кухня

Білий

КремВапняк кремовий

Бетон

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Пряма чорна   

Пряма   

Релінг
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Серед нових трендів ди-
зайн кухні без навісних 
шаф набуває все більшої 
популярності. При пра-
вильному підході до ор-
ганізації робочого про-
стору, можна настільки 
ефективно його оптимізу-
вати, що кухня без на-
вісних шаф забезпечить 
власника кращими умо-
вами використання, ніж 
стандартні двоярусні.
З кухнею без верхніх шаф 
зменшується візуальне на-
вантаження, спрощується 
процес підбору колірного 
виконання фасадів. Пена-
ли можна розмістити як 
уздовж суміжних стін, так і 
навпроти один одного. 

Кухня

Родос темний

Родос світлий Бетон

Сонома

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Пряма   

Пряма чорна   

Релінг
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Кухні з радіусними фа-
садами виглядають нез-
вично і дуже зручні під 
час експлуатації. Плавні 
оточуючі форми створять 
особливу естетику і під-
креслять стильний смак 
господарів. Кухня легко 
інтегрується  в будь-який 
простір. Незважаючи на 
нестандартні форми, вони 
прекрасно поєднуються 
з будь якою вбудованою 
побутовою технікою.

 

Кухня

Білий

Родос світлийАлахамбра

Антарктида

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Кнопка   

3 Д  

Релінг
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Кухня софт в тандемі з 
деревом відрізняється 
лаконічними формами, 
сучасним європейським 
дизайном і продуманими 
до дрібниць деталями. 
Кожна зона розроблена 
для Вашого комфорту, 
її функціональність за-
довільнить найвибаг-
ливіші смаки.
Мінімалізм в інтер’єрі 
кухні відмінно доповню-
ють лаконічні фасади без 
ручок. Такий дизайн до-
сить популярний серед 
покупців.
Оригінальний вигляд кух-
ні софт без ручок - це за-
слуга світових дизайнерів 
і шанувальників мінімаліз-
му на кухні. Тепер простір 
виглядає, немов косміч-
ний корабель. Гладко, 
лаконічно, врівноважено, 
функціонально і без зай-
вих деталей.
Прогресивні дизайнери 
вважають, що за цими ла-
конічними і практичними 
кухонними шафами - май-
бутнє.

Кухня

Білий

Сірий Бетон

Сонома

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці
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Кухня з модною гори-
зонтальною текстурою, 
що створює візуальний і 
тактильний ефекти нату-
ральної деревини. Гори-
зонтальна форма шафок- 
це нове концептуальне 
рішення для створення 
сучасного інтер’єру кух-
ні. Нестандартна форма і 
чітка геометрія ліній ство-
рюють цілісність і лаконіч-
ність дизайну виробу, що 
забезпечує функціональ-
ність інтер’єру, дозволяє 
оптимально використову-
вати простір. 
Суворість і лаконічність 
геометричних ліній, під-
тримувані хорошими і те-
плими матеріалами, нада-
ють  цій кухні статусності.

 

Кухня

Сонома

Шамоні темнийАлахамбра

Антарктида

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Кнопка   

Пряма чорна   

Релінг



24

Стиль «лофт» - це відмо-
ва від рамок, поєднання 
свободи і творчості, са-
мовираження і комфорту. 
«Максимум повітря і міні-
мум перегородок» - ось 
і все визначення стилю 
лофт в декількох словах. 
Цей стиль в поєднанні з 
класичним фрезеруван-
ням особливо до душі 
підійде натурам творчим, 
вільним, хто прагне до 
самовираження - як свого 
внутрішнього «Я», так і 
зовнішнього оточення.
За рахунок таких кон-
трастних сполучень і 
сміливих рішень народ-
жується нестандартний 
затишок.

Кухня

Білий

Венге магія Антарктида

Мармур лосось

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Пряма   

Пряма чорна   

 3 Д
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Лофт любить фактурні 
контрасти. Сміливі колір-
ні рішення для любителів 
ризику і нестримної ди-
наміки, цінителям яскра-
вих і сміливих дизайнерсь-
ких ідей, шанувальникам 
нетрадиційних планувань 
і оригінального змішання 
кольору. Ви такі? Тоді ця 
кухня для вас.
Кухня в стилі лофт - ідеаль-
не рішення для всіх, хто 
втомився від стандартів, 
шаблонів. 
У чомусь зухвала, трохи 
грубувата, але неодмінно 
яскрава, смілива і стильна 
обстановка дозволить під-
бадьоритися за чашкою 
кави вранці і насолодити-
ся вечерею після насиче-
ного дня.
 

Кухня

Білий

КремАлахамбра

Бетон

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Кнопка   

3 Д  

Пряма чорна



26

Кухня зачаровує своєю 
ніжністю і жіночністю.
На такій кухні ви будете 
кожен день насолоджу-
ватися гармонією і затиш-
ком.
Така кухня дуже комфорт-
на та стильна. Зробити її 
такою допоміг грамотно 
продуманий дизайн ін-
тер’єру. Ніжні кольори 
допомагають створити 
особливу атмосферу. 
В такій кухні  Ви готува-
тимете кулінарні шедев-
ри і в хорошому настрої 
проходитимуть сімейні 
сніданки, обіди та вечері.

Кухня

Білий

Сірий Антарктида

Мармур світлий

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Кнопка   

Релінг   

 3 Д
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Шанувальники сучасних 
інтер’єрних стилів давно 
звернули увагу на те, як 
цікаво і модно виглядають 
фасади в алюмінієвій рам-
ці для кухні. У «царстві го-
сподинь дому» вони здат-
ні повністю розкрити свій 
потенціал.
Фасади з алюмінієвою ра-
мою, здатні вписатися в усі 
сучасні стилі, гармонійно 
поєднуються з хромова-
ними поверхнями побуто-
вої техніки.
Сріблясті рамкові профілі 
підходять таким стилям, 
як техно, модерн, хай-тек, 
футуризм. Такі фасади для 
кухні можна вписати в 
любий сучасний інтер’єр, 
якщо виконати в дусі цьо-
го стилю весь гарнітур.

Кухня

Венге магія

СірийВапняк кремовий

Сонома

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Пряма   

3 Д  

Пряма чорна
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Саме фасади створюють 
обличчя вашої кухні. Ори-
гінальним рішенням стане 
вибір кухні з фрезеруван-
ням, яке підкреслить ін-
дивідуальність господаря.
Кухня з фрезеруванням 
дозволить насолоджува-
тися кулінарною творчі-
стю. Фасади створюють 
атмосферу легкості, так 
необхідної для готуван-
ня. Безліч шаф і поличок 
допоможуть розмістити 
всіляке кухонне приладдя 
та інші кухонні атрибути.
Вишукана фурнітура не 
тільки дозволить швидко 
і з комфортом відкривати 
шухляди і шафи, а й чу-
дово прикрасить фасад 
кухні. 

Кухня

Родос світлий

Родос темний Мармур світлий

Сонома

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Кнопка   

Елегант  

Кераміка дужка



29

Кухня в якій поєдну-
ються елегантність і 
свобода. Вона проста і 
сучасна. Зручна у викори-
станні. Стриманий стиль, 
чіткі межі, що визначають 
сучасну кухню, надійні і мі-
цні матеріали - прекрасне 
поєднання для створення 
максимально індивідуалі-
зованих рішень. Ця кухня  
дозволяє зробити домаш-
ню атмосферу ще більш 
затишною та святковою,  а 
простота супроводжуєть-
ся величезною універ-
сальністю.

Кухня

Білий

СірийАнтарктида

Бетон

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Релінг   

3 Д  

Пряма чорна
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Основний елемент цієї 
бездоганної кухні є 
«острів». Це багатофунк-
ціональний варіант ку-
хонного столу, рекомен-
дований до застосування 
в приміщеннях, що мають 
досить простору.
У приготуванні їжі, сім’я 
матиме можливість без-
перешкодно пересувати-
ся між мийкою, плитою 
і холодильником. Такий 
елемент інтер’єру є дуже 
зручним, саме його на-
явність збільшить ком-
фортність і  допоможе 
розширити функціональ-
ність всього приміщення.

Кухня

Сірий

Симфонія Мармур лосось

Бетон

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Кнопка   

Пряма чорна  

3 Д
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Така кухня виглядає не 
тільки яскраво та ори-
гінально, але і дуже вишу-
каною. За допомогою фре-
зерування з вильотами 45° 
на поверхні лицьової ча-
стини шаф, забезпечуєть-
ся акуратний  і витонче-
ний зовнішній вигляд, не 
перевантажуючи погляд 
зайвими деталями.
Такі фасади органічно впи-
суються в будь який сучас-
ний інтер’єр та не просто 
доповнюють цю кухню, 
але і роблять її унікаль-
ною та прекрасною. 
Гладкі поверхні фасадів 
роблять кухню не просто 
місцем для приготування 
і прийому їжі, але і примі-
щенням для приємної 
розмови.
 

Кухня

Білий

КремВапняк кремовий

Мармур світлий

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Релінг   

Кнопка 

Пряма
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Чудова кухня в кращих 
традиціях лофту. Але, 
незважаючи на прина-
лежність до яскравого 
і сучасного стилю, вона 
сподобається також і 
прихильникам класики в 
інтер’єрі.
Тепла палітра кольрів 
розбавляється прямими, 
суворими лініями, присут-
ністю холодного металу 
і скла. Ця сучасна кухня 
спроектована з урахуван-
ням усіх сучасних  тен-
денцій у стилі лофт. В ході 
приготування їжі хоро-
ший настрій гарантовано.

Кухня

Родос темний

Симфонія Сонома

Бетон

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Пряма   

Пряма чорна  

3 Д
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Особливістю фасадів є 
фрезерування у вигляді 
горизонтальних смуг. Ця 
кухня, розроблена і виго-
товлена спеціально для 
того, щоб стати частиною 
вашого життя. Сучасні 
горизонтальні лінії  сим-
волізують нескінченний 
рух життя. З появою такої 
кухні, ваше життя стане 
зовсім іншим:  
-Насиченим 
-Динамічним 
-Успішним 
-Справжнім

Кухня

Родос світлий

Шамоні світлийАлахамбра

Бетон

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Релінг   

Кнопка 

Пряма
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Гармонійна кухня з вітри-
нами - це стриманість, 
благородство, натураль-
ність, чарівність домаш-
нього затишку із злегка 
відчутною аристократич-
ною грацією. В такому 
усталеному, непорушно-
му і в усі часи сучасному 
антуражі, немає місця  
надмірній яскравості, 
блиску та химерності.
Вітрини - чудове рішен-
ня, яке створює упоряд-
кований інтер’єр, що не 
терпить метушні та хаосу. 
У ньому кожній речі від-
водиться своє постійне 
місце, а всі непотрібні 
деталі просто приховані 
від погляду.

Кухня

Венге магія

Шамоні темний Мармур лосось

Антарктида

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Пряма   

Пряма чорна  

3 Д
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Шикарний зовнішній ви-
гляд цій кухні придають 
радіусні фасади. Вони ви-
глядають  незвично, і тому 
- багато та стильно. Кухня 
з радіусними фасадами 
доречна в будь-якому  ку-
хонному просторі, причо-
му незалежно від площі 
кухні. Закруглені фасади 
дозволяють ефективно 
використовувати простір 
в кутку і підвищують функ-
ціональність кухні. До-
бре виглядає поєднання 
радіусних і прямих дета-
лей. 
Саме така кухня дозволить 
зробити Ваш інтер’єр кра-
щим, сучаснішим, прак-
тичним, красивим і найго-
ловніше - безпечним.

Кухня

Білий

СірийМармур лосось

Антарктида

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Релінг   

Кнопка 

3 Д
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Підвісні меблі - просто 
знахідка для кухонь неве-
ликих за площею, за ра-
хунок кріплення шаф до 
стіни і простору від під-
логи до нижнього ящика 
немає відчуття тяжкості 
і громіздкості. У процесі 
готування можна підійти 
до стільниці впритул, не 
впираючись ногами в цо-
коль. Особливо хочеться 
відзначити процес при-
бирання на такій кухні. 
Нерідко трапляються такі 
моменти, як пролиття 
чого-небудь під час при-
готування їжі, завдяки 
даній конструкції рідина 
не контактує з меблями, 
а протерти підлогу під 
ящиками не складе ніяких 
труднощів.

Кухня

Венге магія

Шамоні світлий Бетон

Алахамбра

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Пряма   

Пряма чорна  

Релінг
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Головним елементом цієї 
кухні є ніша для улюблено-
го вина. Цей оригінальний 
винахід сучасних дизай-
нерів є відмінним місцем 
для зберігання винних за-
пасів.
Основна функція полягає 
у розміщенні пляшок в та-
кому положенні, щоб мож-
на було їх легко і зручно 
розглядати та рівно вста-
новлювати, захистивши 
від перекидання. Таким 
чином забезпечується до-
тримання правила збері-
гання вина у пляшках.
Таке доречне розташуван-
ня не тільки досить есте-
тично і красиво, але і за-
безпечує швидкий доступ 
до жаданого напою.

Кухня

Родос світлий

СірийСонома

Антарктида

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Елегант   

Каприз

Кераміка пряма
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Глянцеві фасади завжди 
виглядають  дуже стиль-
но, додають елегантності 
і виглядають креативно. 
Дана кухня є яскравим 
прикладом стилю та 
сучасних технологій. 
Прекрасно прикрашає 
інтер’єр і передає смак 
господаря будинку. Блис-
куча кухня впишеться як 
в сучасний, так і в класич-
ний інтер’єр. Такі образи 
добре сприймаються 
навіть самими прогресив-
ними домовласниками.

Кухня

Білий

Крем Алахамбра

Вапняк кремовий

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Кнопка   

Пряма чорна  

Релінг
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Купівля кухні з глянцеви-
ми фасадами повинна ста-
ти однією з перших ідей в 
вашому списку для онов-
лення кухонного дизайну. 
Її легко утримувати в чи-
стоті, протираючи поверх-
ні вологою серветкою. Фа-
сади будуть відображати 
навколишні предмети і 
кольори, дуже посилюю-
чи виразність оформлен-
ня. Така кухня гарантує 
неймовірний блиск і при-
вабливість інтер’єру.

Кухня

Венге магія

СірийВапняк кремовий

Мармур лосось

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

3 Д  

Релінг

Пряма чорна
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Якщо вам потрібна порція 
елегантності, кухня в один 
колір буде найкращим ви-
бором. Вона буде чудово 
виглядати, не вимагаючи 
додаткового освітлення 
або контрастних акцентів. 
Ключем до роботи з од-
ним тоном є наявність 
інших предметів, які на 
один або кілька тонів світ-
ліше або темніше.
Це виглядає дуже до-
бре, приємно, одночас-
но затишно і елегантно. 
Поверхні прекрасно себе 
ведуть в експлуатації. На 
такій кухні хочеться готу-
вати.

Кухня

Білий

Крем Алахамбра

Антарктида

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

Кнопка   

Пряма 

Релінг
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Білий глянець - сильний 
відтінок. Він надає кухні 
елегантністі і вишуканості, 
а в поєднанні з дерев’яни-
ми елементами декору ви-
глядає просто розкішно. 
Фасади з поєднанням різ-
них фактур є кухонним 
трендом цього сезону. 
Дана кухня, завдяки стри-
маному дизайну і спокій-
ній колірній гаммі, ніколи 
не втратить своєї актуаль-
ності. Глянцева поверхня 
чудово відбиває сонячне 
світло, роблячи кімнату 
світліше. У невеликому 
приміщенні білий колір 
незамінний, а в поєднанні 
з деревом додасть затиш-
ку та комфорту.

Кухня

Шамоні світлий

Родос світлийСонома

Мармур лосось

Рекомендовані 
декори  

Рекомендоване 
ДСП 

Рекомендовані 
стільниці

Рекомендовані 
ручки   

3 Д  

Релінг

Пряма
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В-701
Шафа верхня
без фасада
1 вставна поличка
Висота - 720 мм
Ширина - 200 / 300 
400 / 500 / 600мм 
Глибина - 300 мм         

В-709
Шафа верхня
1 вставна поличка
Висота - 720 мм
Ширина -  
500 / 600 / 800 мм 
Глибина - 320 мм         

В-713
Шафа верхня
з вогнутими
фасадами
без полички
Висота - 720 мм
Ширина -  
500 / 600 / 800 мм 
Глибина - 320 мм         

В-717
Шафа верхня
кутова
1 вставна поличка
Висота - 720 мм
Ширина - 750 мм 
Глибина - 320 мм         

В-901
Шафа верхня
2 вставні полички
без фасада
Висота - 900 мм
Ширина - 200 / 300 / 400
500 / 600 мм 
Глибина - 300 мм         

В-902
Шафа верхня
радіусна(закінчення)

2 фіксовані полички
без фасада
Висота - 900 мм
Ширина - 300 мм 
Глибина - 300 мм         

В-903
Шафа верхня
діагональна(закінчення)

2 фіксовані полички
Висота - 900 мм
Ширина - 300 мм 
Глибина - 320 мм         

В-714
Шафа верхня
кутова 
діагональна
1 фіксована
поличка
Висота - 720 мм
Ширина - 
600 х 600 мм 
Глибина - 320 мм         

В-715
Шафа верхня
кутова 
з вогнутим
фасадом
1 фіксована
поличка
Висота - 720 мм
Ширина - 
600 х 600 мм 
Глибина - 320 мм         

В-716
Шафа верхня
кутова 
з вогнутим
фасадом
1 фіксована
поличка
Висота - 720 мм
Ширина - 
600 х 600 мм 
Глибина - 320 мм         

В-710
Шафа верхня
1 вставна поличка
Ніша - 180 мм
Висота - 720 мм
Ширина -  
500 / 600 / 800 мм 
Глибина - 320 мм         

В-711
Шафа верхня
без полички
Висота - 720 мм
Ширина -  
500 / 600 / 800 мм 
Глибина - 320 мм         

В-712
Шафа верхня
з радіусними 
фасадами
без полички
Висота - 720 мм
Ширина -  
500 / 600 / 800 мм 
Глибина - 320 мм         

В-705
Шафа верхня
без фасада
1 вставна поличка
Ніша - 180 мм
Висота - 720 мм
Ширина - 300 мм 
Глибина - 320 мм         

В-706
Шафа верхня
1 вставна поличка
Висота - 720 мм
Ширина - 300 / 400
/ 500 / 600 мм
Глибина - 320 мм         

В-707
Шафа верхня
1 вставна поличка
Ніша - 180 мм
Висота - 720 мм
Ширина - 300 / 400
/ 500 / 600 мм
Глибина - 320 мм         

В-708
Шафа верхня
без полички
Ніша - 360 мм
Висота - 720 мм
Ширина - 500 
/ 600 мм
Глибина - 320 мм 
(дно 350 мм)         

В-702
Шафа верхня
радіусна(закінчення)

без фасада
1 фіксована поличка
Висота - 720 мм
Ширина - 300 мм 
Глибина - 300 мм         

В-703
Шафа верхня
діагональна
(закінчення)

1 фіксована поличка
Висота - 720 мм
Ширина - 300 мм 
Глибина - 320 мм         

В-704
Шафа верхня
радіусна(закінчення)

1 фіксована поличка
Висота - 720 мм
Ширина - 300 мм 
Глибина - 320 мм         

Всі модулі можуть бути вітринами



43

В-708
Шафа верхня
без полички
Ніша - 360 мм
Висота - 720 мм
Ширина - 500 
/ 600 мм
Глибина - 320 мм 
(дно 350 мм)         

В-904
Шафа верхня
радіусна(закінчення)

2 фіксовані полички
Висота - 900 мм
Ширина - 300 мм 
Глибина - 320 мм         

В-908
Шафа верхня
без полички
Ніша - 360 мм
Висота - 900 мм
Ширина - 500 / 600 мм 
Глибина - 320 мм
(дно 350 мм)         

В-912
Шафа верхня
без полички
Висота - 900 мм
Ширина - 500 / 600
800 мм 
Глибина - 320 мм
     

В-916
Шафа верхня
кутова діагональна
1 фіксована поличка
Ніша - 180 мм
Висота - 900 мм
Ширина - 600х600 мм 
Глибина - 320 мм
     

В-917
Шафа верхня
кутова
2 вставні полички
Висота - 900 мм
Ширина - 750 мм 
Глибина - 320 мм
     

В-361
Шафа верхня
без полички
Висота - 360 мм
Ширина - 500 /
600 / 800 мм 
Глибина - 320 мм
     

В-362
Шафа верхня
з радіусним
фасадом
без полички
Висота - 360 мм
Ширина - 500 /
600 / 800 мм 
Глибина - 320 мм
     

В-571
Шафа верхня
без полички
Висота - 570 мм
Ширина - 500 /
600 мм 
Глибина - 320 мм
     

В-180
Шафа 
підвісна
Висота - 180 мм
Ширина - 300 /400
600 / 800 / мм 
Глибина - 300 мм
     

В-181
Шафа 
підвісна
Висота - 180 мм
Ширина - 300 /400
600 / 800 / мм 
Глибина - 320 мм
     

В-913
Шафа верхня
1 вставна поличка
Висота нижнього
фасаду - 360 мм
Висота - 900 мм
Ширина - 500 / 600
800 мм 
Глибина - 320 мм
     

В-914
Шафа верхня
кутова діагональна
2 фіксовані полички
Висота - 900 мм
Ширина - 600х
600мм 
Глибина - 320 мм
     

В-915
Шафа верхня
кутова з вогнутим
фасадом
2 фіксовані 
полички
Висота - 900 мм
Ширина - 600х
600мм 
Глибина - 320 мм
     

В-905 
Шафа верхня
радіусна(закінчення)

1 фіксована поличка
Ніша - 180 мм
Висота - 900 мм
Ширина - 300 мм 
Глибина - 320 мм         

В-909
Шафа верхня
2 вставні полички
Висота - 900 мм
Ширина - 500/600
/800 мм 
Глибина - 320 мм         

В-910
Шафа верхня
1 вставна поличка
Ніша - 180 мм
Висота - 900 мм
Ширина - 500 
600 / 800 мм 
Глибина - 320 мм         

В-911
Шафа верхня
без полички
Ніша - 180 мм
Висота - 900 мм
Ширина - 500 
600 / 800 мм 
Глибина - 320 мм         

В-906
Шафа верхня
2 вставні полички
Висота - 900 мм
Ширина - 300 / 400 
500 / 600 мм 
Глибина - 320 мм         

В-907
Шафа верхня
1 вставна поличка
Ніша - 180 мм
Висота - 900 мм
Ширина - 300 / 400 
500 / 600 мм 
Глибина - 320 мм         

Всі модулі можуть бути вітринами

В-572
Шафа верхня
без полички
Висота - 570 мм
Ширина - 500 /
600 мм 
Глибина - 600 мм
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Б-131
Буфет
2 вставні полички
1 шухляда висотою
180 мм
Висота - 1320 мм
Ширина - 300 / 400 
500 / 600 мм 
Глибина - 320 мм         

Н-809
Шафа нижня
1 вставна поличка
Висота - 820 мм
Ширина -  500 / 
600 / 800 мм 
Глибина - 470 мм         

Н-810
Шафа нижня
1 вставна поличка
1шухляда висотою
140 мм
Висота - 820 мм
Ширина - 300 / 400
500 / 600 мм 
Глибина - 470 мм       

Н-811
Шафа нижня
1 вставна
поличка
1 шухляда 
висотою  140 мм
Висота - 820 мм
Ширина - 
500 / 600 мм 
Глибина - 470 мм         

Н-812
Шафа нижня
1 вставна
поличка
2 шухляди 
висотою  140 мм
Висота - 820 мм
Ширина - 800 мм 
Глибина - 470 мм         

Н-813
Шафа нижня
2 шухляди 
висотою 360 мм
Висота - 820 мм
Ширина - 300 / 400
500 / 600 / 800 мм 
Глибина - 470 мм         

Н-814
Шафа нижня
1 шухляда 
висотою 360 мм
Ніша - 360 мм
Висота - 820 мм
Ширина - 300 / 400
500 / 600 / 800 мм 
Глибина - 470 мм         

Н-815
Шафа нижня
3 шухляди 
висотою: 360, 240,
120 мм
Висота - 820 мм
Ширина - 300 / 400
500 / 600 мм 
Глибина - 470 мм         

Н-806
Шафа нижня
радіусна(закінчення)

1 фіксована поличка
Висота - 820 мм
Ширина - 300 мм 
Глибина - 570 мм         

Н-805
Шафа нижня
діагональна
(закінчення)

1 фіксована поличка
Висота - 820 мм
Ширина - 300 мм 
Глибина - 570 мм         

Н-807
Шафа нижня
під карго
Висота - 820 мм
Ширина -  
150 / 200 / 300 мм 
Глибина - 520 мм         

Н-808
Шафа нижня
1 вставна поличка
Висота - 820 мм
Ширина - 300 / 400 
500 / 600 мм 
Глибина - 470 мм         

H-801
Шафа нижня
без фасада
2 вставні полички
Висота - 820 мм
Ширина - 200 / 300
400 / 500 / 600мм 
Глибина - 450 мм         

Н-802
Шафа нижня
радіусна(закінчення)

без фасада
1 фіксована поличка
Висота - 820 мм
Ширина - 300 мм
Глибина - 550 мм         

Н-803
Шафа нижня
радіусна(під барну стійку)

без фасада
2 фіксовані полички
Висота - 820 мм
Ширина - 550 мм
Глибина - 300 мм         

Н-804
Шафа нижня
радіусна(під барну стійку)

2 фіксовані полички
Висота - 820 мм
Ширина - 595 мм
Глибина - 320 мм 
       

Б-132
Буфет
2 вставні полички
Висота - 1320 мм
Ширина - 300 / 400 
500 / 600 мм 
Глибина - 320 мм         

Б-151
Буфет
3 вставні полички
1 шухляда висотою 
180 мм
Висота - 1500 мм
Ширина - 300 / 400 
500 / 600 мм 
Глибина - 320 мм         

Б-152
Буфет
3 вставні полички
Висота - 1500 мм
Ширина - 300 / 400
500 / 600 мм 
Глибина - 320 мм         

Всі модулі можуть бути вітринами
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Н-812
Шафа нижня
1 вставна
поличка
2 шухляди 
висотою  140 мм
Висота - 820 мм
Ширина - 800 мм 
Глибина - 470 мм         

Н-816
Шафа нижня
4 шухляди 
висотою: 3х140,
284 мм
Висота - 820 мм
Ширина - 300 / 400
500 / 600 мм 
Глибина - 470 мм         

Н-817
Шафа нижня
4 шухляди 
висотою по 180 мм
Висота - 820 мм
Ширина - 300 / 400
500 / 600 мм 
Глибина - 470 мм         

Н-818
Шафа нижня
1 шухляда 
висотою 114 мм
Ніша - 600 мм
Висота - 820 мм
Ширина - 600 мм 
Глибина - 470 мм         

Н-819
Шафа нижня
2 шухляди 
висотою 360, 180 мм
Ніша - 600 мм
Висота - 1240 мм
Ширина - 600 мм 
Глибина - 570 мм         

Н-820
Шафа нижня
кутова 
діагональна
1 фіксована поличка
Висота - 820 мм
Ширина - 
800х800 мм 
Глибина - 470 мм         

Н-821
Шафа нижня
кутова з 
вогнутим фасадом
1 фіксована поличка
Висота - 820 мм
Ширина -  800х800 мм 
Глибина - 470 мм         

Н-822
Шафа нижня
кутова
1 фіксована 
поличка
Висота - 820 мм
Ширина -  800х
800 мм 
Глибина - 470 мм         

Н-823
Шафа нижня
кутова
1 вставна 
поличка
Висота - 820 мм
Ширина -  900 мм 
Глибина - 470 мм         

НМ-824
Шафа нижня
під мийку
без полички
Висота - 820 мм
Ширина -  500 / 600 мм 
Глибина - 470 мм         

НМ-825
Шафа нижня
під мийку
без полички
Висота - 820 мм
Ширина -  500 / 600
800 мм 
Глибина - 470 мм         

Н-151
Буфет нижній
3 вставні полички
Висота - 1500 мм
Ширина -  300 / 400
600 мм 
Глибина - 550 мм         

ПД-213
Пенал
1 вставна поличка
2 шухляди 180, 360 мм
Ніша - 360 , 600 мм
Висота - 2140 мм
Ширина - 600 мм 
Глибина - 570 мм         

П-214
Пенал
3 вставні полички
Висота - 2140 мм
Ширина - 300 / 400 / 500
600 мм 
Глибина - 570 мм         

П-215
Пенал
3 вставні полички
Висота - 2140 мм
Ширина - 300 / 400 / 500
600 мм 
Глибина - 570 мм         

Н-152
Буфет нижній
3 вставні полички
1 шухляда висотою
140 мм
Висота - 1500 мм
Ширина -  300 / 400
600 мм 
Глибина - 550 мм         

ПД-211
Пенал
2 вставні полички
Ніша - 600 мм
Висота - 2140 мм
Ширина - 600 мм 
Глибина - 570 мм         

ПД-212
Пенал
1 вставна поличка
2 шухляди 2х360 мм
Ніша - 600 мм
Висота - 2140 мм
Ширина - 600 мм 
Глибина - 570 мм         

НМ-826
Шафа нижня
під мийку
без полички
Висота - 820 мм
Ширина -  900 мм 
Глибина - 470 мм         

НМ-827
Шафа нижня
кутова
діагональна 
під мийку
без полички
Висота - 820 мм
Ширина -  800х
800 мм 
Глибина - 470 мм         

ПММ
Фасад під
посудомийку
без полички
Висота - 720 мм
Ширина - 450/600 мм 
        

Всі модулі можуть бути вітринами
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Всі модулі можуть бути вітринами

П-217
Пенал
2 вставні полички
2 шухляди 2 х 360 мм
Висота - 2140 мм
Ширина - 300 / 400  
500 / 600 мм 
Глибина - 570 мм         

П-218
Пенал
6 вставних поличок
Висота - 2140 мм
Ширина - 600 / 800 мм 
Глибина - 570 мм         

П-219
Пенал
6 вставних поличок
Висота - 2140 мм
Ширина - 600 / 800 мм 
Глибина - 570 мм         

ПД-231
Пенал
2 вставні полички
Ніша - 600 мм
Висота - 2320 мм
Ширина - 600 мм 
Глибина - 570 мм         

ПД-232
Пенал
1 вставна поличка
2 шухляди 2х360 мм
Ніша - 600 мм
Висота - 2320 мм
Ширина - 600 мм 
Глибина - 570 мм         

П-236
Пенал
3 вставні полички
Висота - 2320 мм
Ширина - 300 / 400 
500 / 600 мм 
Глибина - 570 мм         

П-237
Пенал
2 вставні полички
2 шухляди 2х360 мм
Висота - 2320 мм
Ширина - 300 / 400 
500 / 600 мм 
Глибина - 570 мм         

П-238
Пенал
8 вставних поличкок
Висота - 2320 мм
Ширина - 600 / 800 мм 
Глибина - 570 мм         

П-239
Пенал
8 вставних поличкок
Висота - 2320 мм
Ширина - 600 / 800 мм 
Глибина - 570 мм         

ПД-233
Пенал
1 вставна поличка
2 шухляди 360, 180 мм
Ніша - 360, 600 мм
Висота - 2320 мм
Ширина - 600 мм 
Глибина - 570 мм         

П-234
Пенал
4 вставні полички
Висота - 2320 мм
Ширина - 300 / 400 / 500
600 мм 
Глибина - 570 мм         

П-235
Пенал
2 вставні полички
Висота - 2320 мм
Ширина - 300 / 400 / 500
600 мм 
Глибина - 570 мм         

П-216
Пенал
3 вставні полички
Висота - 2140 мм
Ширина - 300 / 400 / 500
600 мм 
Глибина - 570 мм         
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Ф-1
Фасад
Висота - 50 мм
Ширина - 50 мм 
Вітрина - так
Радіус - так         

Ф-5
Фасад
Висота - 230 мм
Ширина - 300 мм 
Вітрина - так
Радіус - так         

Ф-6
Фасад
Висота - 280 мм
Ширина - 280 мм 
Вітрина - так
Радіус - так         

Ф-7
Фасад
Висота - 250 мм
Ширина - 300 мм 
Вітрина - так
Радіус - так         

Ф-8
Фасад
Висота - 230 мм
Ширина - 300 мм 
Вітрина - так
Радіус - так         

Ф-9
Фасад
Висота - 200 мм
Ширина - 100 мм 
Вітрина - так
Радіус - так         

П-1
Фасад
Висота - 240 мм
Ширина - 180 мм 
Вітрина - так
Радіус - так         

П-2
Фасад
Висота - 240 мм
Ширина - 180 мм 
Вітрина - так
Радіус - так         

П-3
Фасад
Висота - 240 мм
Ширина - 300 мм 
Вітрина - так
Радіус - так         

П-4
Фасад
Висота - 240 мм
Ширина - 300 мм 
Вітрина - так
Радіус - так         

П-8
Фасад
Висота - 240 мм
Ширина - 300 мм 
Вітрина - так
Радіус - так         

П-9
Фасад
Висота - 240 мм
Ширина - 300 мм 
Вітрина - так
Радіус - так         

П-10
Фасад
Висота - 240 мм
Ширина - 300 мм 
Вітрина - так
Радіус - так         

П-11
Фасад
Висота - 150 мм
Ширина - 150 мм 
Вітрина - так
Радіус - так         

П-5
Фасад
Висота - 300 мм
Ширина - 300 мм 
Вітрина - так
Радіус - так         

П-6
Фасад
Висота - 240 мм
Ширина - 300 мм 
Вітрина - так
Радіус - так         

П-7
Фасад
Висота - 240 мм
Ширина - 300 мм 
Вітрина - так
Радіус - так         

Ф-2
Фасад
Висота - 140 мм
Ширина - 140 мм 
Вітрина - так
Радіус - так         

Ф-3
Фасад
Висота - 220 мм
Ширина - 300 мм 
Вітрина - так
Радіус - так         

Ф-4
Фасад
Висота - 220 мм
Ширина - 300 мм 
Вітрина - так
Радіус - так         

П-12
Фасад
Висота - 150 мм
Ширина - 150 мм 
Вітрина - так
Радіус - так         

П-13
Фасад
Висота - 150 мм
Ширина - 150 мм 
Вітрина - так
Радіус - так         

П-14
Фасад
Висота - 300 мм
Ширина - 300 мм 
Вітрина - так
Радіус - так         

УВАГА!

В каталозі представлені  стандартні фрезерування 

з характеристиками можливого виготовлення 

мінімальної висоти, ширини, вітрини та радіуса. 

За фрезерування з назвою «П» до вартості 

додається додаткова націнка.      

В-1
Вітрина
Висота - 200 мм
Ширина - 200 мм 
Радіус - так         

В-2
Вітрина
Висота - 250 мм
Ширина - 250 мм 
Радіус - ні         

В-3
Вітрина
Висота - 250 мм
Ширина - 250 мм 
Радіус - ні         
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УВАГА!
Максимальний розмір фасадів з ришітками 1300х700мм

Художнє матування на склі

Вітражі
Х-1

FK-1

FK-7 FK-8 FK-9 FK-10

FK-2 FK-3 FK-4 FK-5 FK-6

Х-2 Х-3 Х-4 Х-5 Х-6

Р-1
Ришітка    

Р-2
Ришітка    

Р-3
Ришітка    

Срібло

Срібло мат

Золото мат

Золото
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Дужка
Міжосьова відстань
96 мм         

Кераміка пряма
Міжосьова відстань
96 мм         

Кераміка дужка
Міжосьова відстань
96 мм         

Кераміка
кнопка
Одне свердління         

Елегант
кнопка
Одне свердління         

Каприз 
кнопка
Одне свердління         

Каприз
Міжосьова відстань
96 мм         

Елегант
Міжосьова відстань
96 мм         

Релінг
Міжосьова відстань
128 мм         

Пряма
Міжосьова відстань 
128 мм         

Пряма чорна
Міжосьова відстань
128 мм         

3 Д
Міжосьова відстань
128 мм         

Кнопка
Міжосьова відстань
32 мм         

Колекція МОДЕРН

Колекція КЛАСИКА

Складське ДСП 16мм Swisspan

Складські стільниці 28мм

Складські стільниці 38мм

Білий Родос
cвітлий

Алахамбра

Мармур лосось Бетон Вапняк Сонома

Антарктида Мармур світлий Бетон Вапняк Сонома

Родос 
темний

Венге 
Магія

Симфонія СономаКрем Сірий Шамоні 
світлий

Шамоні 
темний
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Декоративні планки МДФ

Пілястри МДФ

Цоколь МДФ Карнизи МДФ

Бутилочниці МДФ

Балясини

К-1 К-2

П-1 П-2 П-3 П-4 П-5 Б-1

Б-2

Ц-1

Ц-2

Ц-3

Ц-4

Довжина від 100мм до 2600мм

Висота 70/120 мм, довжина 2500мм

Внутрішній радіус R-300

Зовнішній радіус R-300

Ширина від 50мм до 100мм (стандарт 50мм)

Висота від 250мм, до 2600мм

Довжина від 250мм до 2600мм

Ширина від 50мм, до 150мм (стандарт 50мм)

Ширина від 50мм до 150мм

К-3 К-4


