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Комплекти для вітальні

Зображення Короткий опис Артикул Перелік виробів у комплекті

Комплект для вітальні "Дарсі"

59202341 600х500х400 3

59202342 600х379х400 1

59202343 Кришка на тумби, слива 2400х372х40 1

59202344 Комплект упорів зі скла (2 шт.) 8х330х200 1

59202345 Шафа навісна, ваніль/слива глянець 600х370х900 1

59202346 Шафа-вітрина навісна, ваніль/слива глянець 600х370х900 1

59202347 Полиця скляна 1200 мм, слива 1200х180х180 1

59202348 Полиця скляна 900 мм, слива 900х180х180 1

59202366 Комплект підсвічування для шафи-вітрини 1

Комплект для вітальні "Дрім"

60990459 600х500х400 3

60990460 600х379х400 1

60990461 Кришка на тумби, шпон горіх 2400х372х40 1

60990462 Комплект упорів зі скла (2 шт.) 8х330х200 1

60990463 Шафа навісна, білий/білий лак матовий 600х370х900 1

60990464 Шафа-вітрина навісна, білий/білий лак матовий 600х370х900 1

60990465 Полиця скляна 1200 мм, шпон горіх 1200х180х180 1

60990466 Полиця скляна 900 мм, шпон горіх 900х180х180 1

59202366 Комплект підсвічування для шафи-вітрини 1

Габаритні 
розміри, мм

Кіл-ть в 
комплекті, 

шт

- матеріали: ЛДСП ваніль (16мм), ЛДСП слива 
угорська (18мм), скло (4 і 6 мм);
- лакофарбове покриття на фасадах — глянцевий 
лак;
- всі скляні елементи укріплені прозорою 
протиударною плівкою;
- направляючі - телескопічні, повного висування;
- ручка алюмінієва;
- фурнітура - Європа.
!!! Комплект підсвічування замовляти опціонально 
(стрічка LED - світло біле, холодне).

Тумба під ТВ з високою задньою стінкою, 
ваніль/слива глянець
Тумба під ТВ з розсувним фасадом, ваніль/слива 
глянець

- матеріали: натуральний шпон "Горіх 
Американський", ЛДСП білий (16мм), МДФ (16мм), 
скло (4 і 6 мм);
- лакофарбове покриття на фасадах - полумат 
(RAL 9016);
- всі скляні елементи укріплені прозорою 
протиударною плівкою;
- направляючі - телескопічні, повного висування;
- ручка алюмінієва;
- фурнітура - Європа.
!!! Комплект підсвічування замовляти опціонально 
(стрічка LED - світло біле, холодне).

Тумба під ТВ з високою задньою стінкою, 
білий/білий лак матовий
Тумба під ТВ з висувною шухлядою, білий/білий лак 
матовий
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Комплекти для вітальні

Зображення Короткий опис Артикул Перелік виробів у комплекті Габаритні 
розміри, мм

Кіл-ть в 
комплекті, 

шт

Комплект для вітальні "Дарлін"

59202287 600х370х1500 1

59202288 Тумба з 2-ма шухлядами, білий/білий лак матовий 900х500х410 2

59202289 1200х370х360 1

60990465 Полиця скляна 1200 мм, шпон горіх 1200х180х180 2

53300987 1

Комплект для вітальні "Дженні"

60990460 600х379х400 1

53301159 600х379х400 2

59202283 Кришка на тумби, шпон горіх 1800х372х40 1

59202284 600х370х1500 1

59202285 300х370х1500 1

59202286 600х370х360 2

60990466 Полиця скляна 900 мм, шпон горіх 900х180х180 2

53300988 Комплект підсвічування для шафи-вітрини 1

- матеріали: натуральний шпон "Горіх 
Американський", ЛДСП білий (16мм), МДФ (16мм), 
скло (4 і 6 мм);
- лакофарбове покриття на фасадах - полумат 
(RAL 9016);
- всі скляні елементи укріплені прозорою 
протиударною плівкою;
- направляючі - телескопічні, повного висування;
- ручка алюмінієва;
- фурнітура - Європа.
!!! Комплект підсвічування замовляти опціонально 
(стрічка LED - світло біле, холодне).

Шафа зі скляними вставками, білий/білий лак 
матовий

Шафа навісна з відкидним фасадом, білий/шпон 
горіх

Комплект підсвічування для шафи зі скляними 
вставками

- матеріали: натуральний шпон "Горіх 
Американський", ЛДСП білий (16мм), МДФ (16мм), 
скло (4 і 6 мм);
- лакофарбове покриття на фасадах - полумат 
(RAL 9016);
- всі скляні елементи укріплені прозорою 
протиударною плівкою;
- направляючі - телескопічні, повного висування;
- ручка алюмінієва;
- фурнітура - Європа.
!!! Комплект підсвічування замовляти опціонально 
(стрічка LED - світло біле, холодне).

Тумба під ТВ з висувною шухлядою, білий/білий лак 
матовий

Тумба ТВ з розсувним фасадом, білий/білий лак 
матовий

Шафа з полицями, білий/білий лак матовий вставка 
шпон горіх

Шафа-вітрина зі скляними полицями, білий/білий 
лак матовий

Шафа навісна з відкидним фасадом, білий/білий лак 
матовий
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Комплекти для вітальні

Зображення Короткий опис Артикул Перелік виробів у комплекті Габаритні 
розміри, мм

Кіл-ть в 
комплекті, 

шт

Комплект для вітальні "Дороті"

59202308 Кришка тумби Г-подібна, колір шпон явір 2390х410х550 1

59202309 Панель пристінна, колір графіт 2120х18х700 1

59202307 Полиця скло (додатково до тумби) 590х410х6 1

59202312 Полиця скляна на панелі, шпон явір 1200х180х180 1

59202306 Тумба з шухлядою, графіт/графіт лак глянцевий 600х550х410 3

59202310 Шафа-вітрина навісна, графіт/графіт лак глянець 600х370х730 3

59202311 16х370х700 1

53300990 Комплект підсвічування для шафи-вітрини 1

Комплект для вітальні "Дакота"

59202295 600х500х400 2

59202297 700х370х1450 1

59202301 350х370х1200 1

59202303 350х370х1200 1

59202299 Полиці навісні з задньою стінкою, горіх ліон 950х180х1300 1

53300989 Комплект підсвічування для шафи-вітрини 1

- матеріали: натуральний шпон "явора", ЛДСП 
графіт (18мм), МДФ (16мм), скло (4 і 6 мм);
- лакофарбове покриття на фасадах - полумат 
(RAL 7022);
- всі скляні елементи укріплені прозорою 
протиударною плівкою;
- направляючі - телескопічні, повного висування;
- ручка алюмінієва;
- фурнітура - Європа.
!!! Комплект підсвічування замовляти опціонально 
(стрічка LED - світло біле, холодне).

Комплект декор. боковин для навісних шаф, 
графіт/графіт лак глянець

- матеріали: ЛДСП горіх Ліон (16мм), МДФ (16мм), 
скло (4 і 6 мм);
- лакофарбове покриття на фасадах - глянець 
(RAL 8025);
- всі скляні елементи укріплені прозорою 
протиударною плівкою;
- направляючі - телескопічні, повного висування;
- ручка алюмінієва;
- фурнітура - Європа.
!!! Комплект підсвічування замовляти опціонально 
(стрічка LED - світло біле, холодне).

Тумба під ТВ, горіх ліон/молочний шоколад лак 
глянц

Вітрина низька, горіх ліон/молочний шоколад лак 
глянц

Шафа-вітрина навісна, горіх ліон/молочний шоколад 
лак глянець

Шафа навісна, горіх ліон/молочний шоколад лак 
глянц
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