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Головна перевага меблів, виконаних по 
індивідуальному проекту це мо    жливість 
втілити ідеї замовника в за думаній фор
мі. Наше завдання полягає в тому, щоб 
меблі відповідали розробленому проек
ту й ідеально вписувалися по розмірах, 
відповідно до особливостей приміщення. 
Тісне співробітництво із ви     робниками, що 
за ре комендували себе на ринку, дозво
ляє підібрати ідеальні сполучення ціни  
і якості. Ми оснащені найсучаснішим 
устаткуванням, що дає нам можливість 
іти в ногу із часом, і постійно стежимо  
за новими тенденціями меблевої інду
стрії. Повірте, нам є, що запропонувати!

КухНя в стилі МодерН

Характерним для стилю модерн є про
думаність усіх деталей, раціональність  
в організації простору, мінімалізм та фу н
кціональність. Виходячи з цих вимог, під
бираються меблі, кольорова гамма, техні
ка і влаштовується інтер’єр. Стиль модерн 
підійде для кухонь невеликих розмірів  
і для кухонь із великою площею. Це досяга
ється за допомогою розставляння меблів.  

Кухні вашої мрії!
Кухня – це не тільки шухляди, що плавно закриваються, енергозберігаюча побутова 
техніка та якісна стільниця. Насправді хороша кухня – це затишок вашої  сім’ї.
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Для маленьких кухонь в стилі модерн 
меблі розміщуються в ряд або вишико
вуються Гподібною формою. Острівну 
кухню, кухню в два ряди або Пподібну 
облаштовуються тільки у великих при
міщеннях.

Стиль модерн – це стиль, який увібрав  
в себе кращі риси з усіх напрямів. Його 
ще вважають перехідним етапом між 
класикою та хайтеком. Кухня в цьому 
стилі може мати як класичні прямі фор
ми, так і м’яко згладжені, зігнуті або ок
ругленні фасади. Чіткі лінії не лише ство
рюють відчуття істинного стилю модерн, 
але і допомагають зорово збільшити про
стір. Фасади (дверки, накладки шухляд, 
вітрини) найчастіше виготовляються  
з використанням пластика, плівки, акри
лу, лаку та емалі. Самі ж поверхні мають 
бути гладкими та блискучими. А матеріа
ли, які найчастіше використовуються при 
виготовленні конструкційних елементів 
меблів кухні – ДСП, ДВП, МДФ.
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КласичНий стиль КухНі

Переваги кухні в класичному стилі в тому, 
що вона ніколи не виходить з моди, і че
рез свою стриманість та ненав’язливість 
піддається тривалому використанню. 
Оскільки оформлення кухні має на ува
зі продуманість усіх деталей інтер’єру 
і дозволяє раціонально організувати 
приміщення. Меблі кухні виконуються  
з натурального дерева твердих та м’яких 
порід, МДФ та ДСП. Що стосується кольо
рової гамми меблів, то вона може бути 
світлою або оформленою в коричневих 
тонах. Класичний стиль кухні частіше за
стосовується для великих приміщень, але 
для маленької кухні вихід теж є. Головне 

– вибирати кухонний гарнітур без великої 
кількості різьблення, «історичних» обро
бок, масивних карнизів та іншого декору. 
Цим Ви позбавитеся від «зашумленості» 
без того маленького приміщення. 
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Світильники над кухонними шафами,  
за скляними дверцятами всередині шаф 
або під шафами – вбудоване кухонне 
освітлення зробить більш затишним  
та функціональним, додасть їй функціо
нальності. Це відмінний засіб надати кух
ні завершеного вигляду і перетворити її  
в більш безпечне місце. 
А ручки дверцят та шухляд стануть остан
нім штрихом нової кухні, або допоможуть 
освіжити стару. В нас ви знайдете з однією 
і двома точками кріплення, від самих 
сучасних до класичних, від нержавіючої 
сталі до цинкових та пластикових. На
певно щось ідеально підійде саме для 
вашої кухні.



92

вітальні з традиціями
Ваша вітальня – місце, де ви можете розповісти про себе. ви зможете похизуватись 
тим, що зробили самі, і місцями, де побували. В цьому вам допоможуть наші меблі

У невеликих квартирах вітальня часто су
міщає функції загальної кімнати, місця 
для прийому гостей і кімнати відпочин
ку. Тому залежно від того, яке вона на
вантаження буде нести у вашому будин
ку, варто планувати для неї обстановку 
і вибирати меблі. У традиційному розу
мінні вітальня повинна включати м’які 
меблі, представлені у вигляді дивана та 
двох крісел, і звичайно це меблева стін
ка. Але часи, коли цей набір вважався 
єдино правильним і обов’язковим для 
виконання пройшли. Сучасне меблеве 
виробництво дозволяє зробити її інтер’єр 
унікальним, враховуючи особливості пла
нування квартири і індивідуальні перева
ги господарів. На сьогоднішній день існує 
безліч варіантів вибору комплектації, і не 
існує обмежень у виборі стилю. Будьяку 
вітальню можна оформити неповторно, 
щоб вона відповідала основним своїм 
призначенням
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оБлаШтуйте столову 
ЗоНу та МісЦе для ЗБері-
ГаННя речей

Для того щоб встановити з їжею здоро
ві відносини, необхідна окрема столова 
зона. Нехай не ціла кімната, а хоча б ча
стина вітальні, адже правильно органі
зований обідній простір поєднує людей, 
підводить їх до вдумливого прийому їжі, 
вчить не поєднувати їжу з іншими занят
тями, а отже, культивує корисні звички. 
Серванти, що представляють собою сучас
ну версію традиційного буфета із закрити
ми й заскленими полками. Якщо в кухні 
зазвичай тримають посуд на кожен день, 
то у вітальні вставляють на загальний ог
ляд гарні, нерідко колекційні сервізи, різні 
сувеніри, родинні реліквії – усе, що може 
прикрасити кімнату й вразити уяву гостей. 
Стелаж може виконувати функцію вітрини, 
але основне його призначення – зберіган
ня книг. Завдяки її конструкції він служить 
ідеальним засобом для зонування.
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Міцний сон – запорука не лише здоров’я, а і усіх інших сфер 
життєдіяльності. Правильно облаштована спальня і хороший 
матрац – ось що потрібно для хорошого відпочинку. Перед 
початком вибору меблів для спальні потрібно подумати, які 
меблі доставляла б гармонію в кімнаті, була практична і не 
займала багато місця. Потрібно пам’ятати, що спальня – це 
інтимне місце в квартирі, куди не дужето пускають сторонніх. 
Обстановка цієї кімнати, меблі в спальні, оформлення в за
гальному говорять багато про господаря. Тому, спальня повин
на бути такою, щоб людина забувала в ній про зовнішній світ  
і розслаблялася. Найкращим рішенням для спальні вважаються 
відтінки світлих тонів: наприклад білого, що нагадують топлене 
молоко, або м’який сірий, такий, що наближається до кольору 
льняного полотна. 

2

створіть спальню 
для своєї мрії
Не варто мучитися від безсоння лише тому, що ви не в захва
ті від своєї спальні. Затишна, приваблива до себе спальня –  
мрія будьякої господарки. Адже саме там ми проводимо тре
тину всього життя.
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Щоб день був гарний, необхідно в першу 
чергу добре виспатись. З нашими міц
ними й зручними ліжками ви зможете 
щодня прокидатися з посмішкою. У ба
гатьох є приємні особливості конструк
ції: наприклад, убудоване місце для збе
рігання білизни або висота ліжка, що 
довзоляє розмістити під нею ящик для 
зберігання. У нас є все, що потрібно для 
створення стильного й зручного спаль
ного місця. Для якісного здорового сну 
тіло повинне перебувати в ергономіч
ному положенні, а його вага рівномірно 
розподілятися по всій поверхні матрацу. 
Ламелі дозволяють відчути всі його пе
реваги. У той же час вони забезпечують 
циркуляцію повітря й підтримують ма
трац сухим, таким чином, продовжуючи 
строк його служби й заощаджуючи гро
ші, адже вам не доведеться міняти його 
кожні кілька років.

ЗвідКи Беруться 
солодНі сНи?
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Дитяча кімната – це особистий простір вашої дитини, в якому 
все має бути зручним. Саме тому вибору меблів для дитячої 
приділяється особлива увага. Дитяча кімната унікальна тим, 
що, на відміну від інших кімнат у будинку, вона багатофунк
ціональна. Це і спальня, і гардеробна, і кабінет, і вітальня,  
і, звичайно ж, місце для веселих ігор. Тому меблі, деталі інтер’єру 
і їх розстановка повинні бути продумані так, щоб вмістити все 
необхідне і при цьому залишити досить багато вільного місця. 
У стандартному варіанті в дитячій кімнаті повинні бути ліжко 
(набагато краще, ніж диван), письмовий стіл, шафа, ящики для 
іграшок і полиці для книг. Якщо є можливість красиво і вільно 
розставити все необхідне по кімнаті – це чудово. Потрібно про
стежити за тим, щоб меблі для дитячої були якісними. 

для самих 
важливих людей 
на землі
Не варто мучитися від безсоння лише тому, що ви не в захва
ті від своєї спальні. Затишна, приваблива до себе спальня –  
мрія будьякої господарки. Адже саме там ми проводимо тре
тину всього життя.
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При створенні кожного товару для дітей, 
який ви знайдете у нас, ми намагалися 
дивитися на світ очима дитини. Ось чому 
на наші мобілі найзручніше. Серед ди
тячих меблів немає жодного предмета, 
який би не можна було перетворити на 
високу гору, космічний корабель чи під
водний човен.

Ми знаємо, що самі діти в запалі гри ніко
ли не замислюються про безпеку  тому 
ми робимо це за них. Наші товари для ді
тей відповідають найсуворішим стандар
там безпеки. І наші власні вимоги іноді 
бувають навіть ще більш суворими. Адже 
у нас діє політика нульової толерантності 
по відношенню до загрозам здоров’ю або 
безпеці дитини, які можуть виникати при 
використанні наших товарів.

Ми НіКоли 
Не подоросліШаєМо

Ми Завжди паМ’ятаєМо 
про БеЗпеКу
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Окрім екологічності і безпеки вона має 
бути досить функціональною. При цьо
му кількість меблів для дитячої кімнати 
повинна знаходиться в розумних межах. 
Все ж велику частину часу дитя проводить 
в грі і для неї має бути досить вільного 
простору. На першому етапі дитяті сповна 
може бути досить ліжка, шафа для одягу, 
ящиків або стелажів для іграшок. Надалі, 
до цього мінімального набору може 
додатися стіл для малювання (приго
тування шкільних уроків), книжкова 
шафа і спеціальний стіл для комп’ютера. 
Вимоги до дитячої кімнати міняються  
у міру дорослішання дитяти. І якщо доро
слі люди можуть обставити свої кімнати 
на багато років, то у дитяти зміна конфігу
рації обстановки може відбуватися мало 
не щороку. Тому, облаштувавши дитячу, 
розумно набувати меблів, здібних до 
трансформації. 

ФуНКЦіоНальНість
дитячої КіМНати
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Колірна гамма кімнати, де дитя знахо
диться тривалий час, впливає на його 
настрій, емоційний стан, в якійсь мірі 
на формування характеру. Якщо дитя 
відвідує дошкільний заклад або школу, 
де проводить час вельми активно, то 
колірна гамма дитячої кімнати має бути 
швидше заспокійливій і сприяючій пев
ній релаксації. Виходячи з цього, колірна 
гамма дитячої не має бути дуже яскравою 
і експресивною. Це можуть бути рожеві, 
оливкові, абрикосові тони. Яскраво черво
них, та чорних тоннів слід уникати, оскіль
ки вони є досить серйозними подраз
никами. Забарвлення дитячої кімнати 
візуально не має бути дуже контрастним  
і важким для зору. Малюнки на стінах 
можуть тішити око батьків, але на думку 
психологів дітям вони досить швидкий 
приїдаються і їм хочеться чогось нового. 
Тому зміна картинок і фотографій піде 
лише на користь.

БатьКаМ На ЗаМітКу
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У той же час мінімалізм теж не дуже 
корисний для дитячої психіки. Те, що з 
точки зору дорослої людини може бути 
стильним і раціональним, для дитяти 
може виявитися одноманітним і тужли
вим. Такий стиль дитячої кімнати може 
підійти дітям старшого шкільного віку. 
Адже те, що цікаво дитяті в 7 років, вже 
не актуально в 10, а то, що актуально 
в 10, вже не цікавить в 14. Не зайвим 
буде звернути увагу і на правильність 
освітлення. У дитячій кімнаті фахівці 
радять мати як верхнє освітлення, так і 
точкове, а так само декілька локальних 
підсвічувань, що дозволяють створити 
освітлення в тій частині кімнати, яка в 
даний момент найбільш актуальна. 
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Настав час 
вказати речам 
на їх місце
Вибираючи меблі в прихожу, найчастіше виникають труднощі, 
пов’язані з невеликими розмірами цих кімнат. З огляду на пла
нування, ми запропонуємо різні варіанти, серед яких покупець 
вибере саме те, що потрібно йому.

Прихожа – перша кімната, куди потрапляєте ви або гості при 
вході в квартиру. Перед оформленням дизайну потрібно чітко 
уявляти, що означає само слово дизайн. І так, спочатку трохи 
теорії. Дизайн інтер’єру – це внутрішнє оформлення кімнати, 
приміщення. При оформлення кімнати, потрібно в першу чергу 
виходити з того, що усі дизайнерські рішення мають бути вам 
приємні, комфортні, затишні. Таку гармонію можна досягти 
тільки чітким поєднанням усіх елементів прихожої. В міських 
квартирах як правило довгий, вузький коридор, але дизайнер
ські прийоми дозволяють приховати ці недоліки. Непогане 
дизайнерське рішення – це використання скляних дверей. По
трібно враховувати те, що видима через такі двері частина іншої 
кімнати як би вписуватиметься в дизайн прихожої.
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ШаФа-Купе, Це еКоНоМія 
З у Квартирі

Ми пропонуємо найпопулярніші моделі, 
виготовлені з високоякісних матеріалів 
по сучасних технологіях. Для прикраси й 
декорації використовується інтер’єрний 
ультрафіолетовий друк, непрозоре скло, 
тканини й навіть шкіра. Сама заміна роз
сувних дверей виконується досить легко. 
При чому головне – це бажання, а стиль 
можна купити в будьякий зручний час.

віШалКа для речей

Цей предмет інтер’єра допоможе не тіль
ки акуратно повісити верхній одяг, головні 
убори та інші аксесуари, але й грає нема
ловажну декоративну роль при оформ
ленні приміщення. Вішалки для при
хожої стануть оптимальним варіантом 
для квартир, якщо для верхнього одягу 
у квартирі є містка шафа, а в прихожій 
будуть висіти тільки сезонні речі. На гач
ках можна спокійно розмістити ваш одяг.
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