
Комод низький Комод високий Дзеркало

58918864 58918865 58918866 58918868

612*436*h328 1611*436*h573 712*436*h808 1109*h621

58918867 53301253

1109*436*h808

58918931 58918930 58918929 58918928

53301236 53301237 53301238 53301239

53301340 53301338 53301339 58918939

53301213 53301214 53301215 53301216

1212*600*h2208 1212*600*h2208 1212*600*h22081212*600*h2208

2154*1324*h1000 
(спальне місце 1200*2000)

2154*1524*h1000 
(спальне місце 1400*2000)

2154*1724*h1000 
(спальне місце 1600*2000)

2154*1924*h1000 
(спальне місце 1800*2000)

Шафа
(2 дзеркальні фасади)

Шафа 
(2 фасади чорне скло)

Шафа 
(2 фасади сіре скло)

Шафа 
(2 шпоновані фасади)

2154*1324*h1000 
(спальне місце 1200*2000)

2154*1524*h1000 
(спальне місце 1400*2000)

2154*1724*h1000 
(спальне місце 1600*2000)

2154*1924*h1000 
(спальне місце 1800*2000)

Ліжко Olivia lite
зі стаціонарним каркасом

Ліжко Olivia lite
зі стаціонарним каркасом

Ліжко Olivia lite
зі стаціонарним каркасом

Ліжко Olivia lite
зі стаціонарним каркасом

2154*1324*h1000 
(спальне місце 1200*2000)

2154*1524*h1000 
(спальне місце 1400*2000)

2154*1724*h1000 
(спальне місце 1600*2000)

2154*1924*h1000 
(спальне місце 1800*2000)

Ліжко 
зі стаціонарним каркасом

Ліжко 
зі стаціонарним каркасом

Ліжко 
зі стаціонарним каркасом

Ліжко 
зі стаціонарним каркасом

440*440*h480

Ліжко 
з підйомним механізмом

Ліжко 
з підйомним механізмом

Ліжко 
з підйомним механізмом

Ліжко 
з підйомним механізмом

Меблі для спальні ОЛІВІЯ / OLIVIA

Тумба приліжкова

Косметичний стіл
Пуф 
до косметичного столу



53301217 53301218 53301219 53301220

53301221 53301222 53301223 53301224

1762*600*h2208 1762*600*h2208

Шафа 
(3 фасади сіре скло)

53301225 53301226 53301227 53301228

1762*600*h2208 1762*600*h2208 1762*600*h2208 1762*600*h2208

53301229 53301230 53301231 53301232

2312*600*h2208 2312*600*h2208 2312*600*h2208 2312*600*h2208

53301233 53301234 53301235

2312*600*h2208 2312*600*h2208 2312*600*h2208

Матеріали:

* фасади: 

* узголів'я ліжок, пуф – м'які, оббивка екошкіра (категорія В по каталогу тканин компанії "Енран");

* фурнітура: 

1212*600*h2208 1212*600*h2208

Шафа 
(2 дзеркальні та 

2 шпоновані фасади)

Шафа 
(2 чорне скло та

2 дзеркальні фасади)

Шафа 
(2 сіре скло та 

2 дзеркальні фасади)

Шафа 
(3 шпоновані фасади)

Шафа 
(2 дзеркальні та 

1 шпонований фасади)

Шафа 
(1 дзеркальний та 

2 шпоновані фасади)

Шафа 
(4 дзеркальні фасади)

1212*600*h2208 1212*600*h2208 1212*600*h2208

* корпус виробів (радіусні боковини, царги ліжок, обклад шаф) – МДФ товщиною 56 мм фанерована натуральним тангентальним шпоном "горіх

   Американський". Лакофарбове покриття – шовковисто-матове з проявленням природної текстури деревини (відкрита пора);

* верхня кришка – ЛДСП товщиною 16 мм зі склом (6 мм), пофарбованим в чорний (RAL 9005) або сірий (RAL 7015) колір;

ЛДСП товщиною 16 мм зі склом (4 мм), пофарбованим в чорний (RAL 9005) або сірий (RAL 7015) колір; 

ЛДСП товщиною 18 мм фанерована натуральним тангентальним шпоном "горіх Американський";

ЛДСП товщиною 16 мм із дзеркалом (4 мм);

* внутрішні каркаси шухляд, полиці та задні стінки — ЛДСП товщиною 16 мм чорного/сірого кольору (виробництво Kronospan, Україна);

напрямні прихованого монтажу часткового висування з доводчиком (виробництво Samet, Туреччина);

петлі з доводчиком (виробництво Samet, Туреччина);

ручки профільні врізні (виробництво Gamet, Польща).

Ліжка комплектуються посиленим металевим каркасом стаціонарним або з підйомним механізмом із амортизаторами 1200N 

(використовуються букові ламелі, відстань між ламелями  40 мм). e
n

ra
n

.u
a

Шафа 
(4 фасади чорне скло)

Шафа 
(4 фасади сіре скло)

Шафа 
(4 шпоновані фасади)

Шафа 
(1 шпонований та 

1 дзеркальний фасади)

Шафа 
(2 дзеркальні фасади)

Шафа 
(2 фасади чорне скло)

Шафа 
(2 фасади сіре скло)

Шафа 
(2 шпоновані фасади)

Шафа 
(1 шпонований та 

1 дзеркальний фасади)

Шафа 
(3 дзеркальні фасади)

Шафа 
(3 фасади чорне скло)

1212*600*h2208


