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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з високоякісного фарбованого МДФ

• Модель випускається у розмірах: 700 мм, 900 мм, 1100 мм

• Можливі кольори меблів: білий, графіт, бісмарк, капучино, рубін, золото та срібло;

• Модель доповнюється (правим/лівим) універсальним пеналом

• Висувні ящики оснащені механізмами прихованого монтажу з адаптивними 
амортизаторами, що забезпечують надійну плавну роботу, а також м’яке та 
безшумне закривання

• Петлі на дверцятах із системою швидкого зняття дверей без інструменту та 
механізмом амортизації для плавного закривання

• Модель комплектується на ваш вибір: стільницею з мармуру або кварцового каменю 
з раковиною; умивальником зі скла або акрилового каменю, а також скляною або з 
акрилового каменю стільницею з настільною раковиною

• Тумба може комплектуватися набором ніжок. Висота ніжок 360 мм, 490 мм або 600 
мм;

• Вологостійке дзеркало у рамі у двох розмірах

• Фурнітура хром або золото

Можливі кольори меблів:
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• Фасад та бічні частини меблів виготовлені з високоякісного фарбованого МДФ; за бажанням 
фасад можна декорувати поталью («золото» або «срібло» на вибір)

• Модель випускається в розмірах 910 мм, 1170 мм та 1650 мм

• Виконання в 4 глянцевих кольорах: білий, чорний та капучино

• Висувні ящики оснащені механізмами прихованого монтажу з адаптивними амортизаторами, 
які забезпечують надійну плавну роботу, а також м’яке і безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без інструменту та механізмом 
амортизації для плавного закривання

• Модель комплектується стільницею з мармуру або кварцового каменю з умивальником

• Вологостійке дзеркало в рамі;

• Можливі кольори дзеркала: античне золото, срібло, білий і чорний
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• Корпус меблів виготовлений з високоякісного фарбованого МДФ

• Фасад – фарбований МДФ з можливістю декорування поталью                    
( «золото» або «срібло»)

• Модель випускається в розмірах: 900 мм та 1050 мм

• Виконання в білому матовому кольорі

• Модель комплектується стільницею з мармуру або кварцового        
каменю з умивальником

• Висувні ящики оснащені механізмами                                          
прихованого монтажу з адаптивними                                   
амортизаторами, які забезпечують                                                        
надійну плавну роботу, а також м’яке і                                              
безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого                                               
зняття дверей без інструменту та                                                           
механізмом амортизації для плавного                                                  
закривання

• Вологостійке дзеркало в рамі
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• Корпус меблів виготовлений з високоякісного 
фарбованого МДФ

• Фасад – фарбований МДФ з можливістю 
декорування поталью ( «золото» або «срібло»)

• Модель випускається в розмірі 1200 мм

• Виконання в білому матовому кольорі

• Модель комплектується стільницею з 
мармуру або кварцового каменю з 
умивальником

• Меблі доповнюються пеналом

• Висувні ящики оснащені механізмами 
прихованого монтажу з адаптивними 
амортизаторами, які забезпечують надійну 
плавну роботу, а також м’яке і безшумне 
закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого 
зняття дверей без інструменту та механізмом 
амортизації для плавного закривання

• Вологостійке дзеркало в рамі
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• Фасад та бічні частини меблів виготовлені з 
високоякісного фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах 900 мм та 1200 мм

• Виконання в білому або чорному кольорі

• Декорування: золото або срібло

• Модель комплектується стільницею з мармуру або 
кварцового каменю з умивальником

• Меблі можна доповнити пеналом;

• Висувні ящики оснащені механізмами прихованого 
монтажу з адаптивними амортизаторами, які 
забезпечують надійну плавну роботу, а також м’яке і 
безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття 
дверей без інструменту та механізмом амортизації 
для плавного закривання

• Вологостійке дзеркало в рамі

• Фурнітура: золото та хром
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• Фасад та бічні частини меблів виготовлені з 
високоякісного фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах 1050 мм та 1600 мм

• Виконання в наступних кольорах: біла, чорна, венге, а 
також золото та срібло (декорується поталью)

• Висувні ящики оснащені механізмами прихованого 
монтажу з адаптивними амортизаторами, які 
забезпечують надійну плавну роботу, а також м’яке і 
безшумне закривання

• Модель комплектується стільницею з мармуру або 
кварцового каменю з умивальником

• Фурнітура: золото або хром

• Вологостійке дзеркало в рамі
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• Корпус меблів виготовлений з високоякісного 
фарбованого МДФ

• Виконання в білому, чорному та колір капучіно

• Модель доповнюється (правим / лівим) пристінним 
пеналом

• Висувні ящики оснащені механізмами прихованого 
монтажу з адаптивними амортизаторами, які 
забезпечують надійну плавну роботу, а також м’яке 
і безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття 
дверей без інструменту та механізмом амортизації 
для плавного закривання

• Модель комплектується стільницею з мармуру або 
кварцового каменю з умивальником

• Фурнітура хром або золото

• Вологостійке дзеркало в рамі

Можливі кольори меблів:
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• Корпус меблів виготовлений з високоякісного фарбованого МДФ

• Фасад – фарбований МДФ з можливістю декорування поталью 
(«золото» або «срібло»)

• Тумба можлива в двох виконаннях – підвісна та на ніжках.       
Висота ніжок 120 мм

• Модель випускається в розмірах: 900 мм, 1200 мм, 1500 мм та     
1600 мм

• Виконання в 2 глянцевих кольорах: білий та чорний

• Модель доповнена двома видами пеналів

• Комплект меблів можна укомплектувати комодом

• Модель можливо укомплектувати настільної раковиною в кольорі 
Золото або Срібло, скляним умивальником або стільницею зі скла з 
умивальником

• Вологостійке дзеркало в рамі

• Можливі кольори дзеркала: античне золото, срібло, білий і чорний
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з високоякісного 
фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах: 800 мм, 1200 мм і 1600 мм

• Виконання в 2 глянцевих кольорах: білий та чорний

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з адаптивними 
амортизаторами, які забезпечують надійну плавну роботу, а 
також м’яке та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без 
інструменту та механізмом амортизації для плавного закривання

• Умивальник зі скла

• Модель можливо укомплектувати скляною стільницею або 
стільницею зі штучного каменю та доповнити настільним 
умивальником

• Настільний умивальник може бути декорований золотом або 
сріблом

• Вологостійке дзеркало в рамі
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з високо-
якісного фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірі 1200 мм та 1400 мм

• Виконання в 3 глянцевих кольорах: білому, капучино 
та графіт

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з 
адаптивними амортизаторами, які забезпечують 
надійну плавну роботу, а також м’яке та безшумне 
закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття 
дверей без інструменту та механізмом амортизації 
для плавного закривання

• Модель комплектується стільницею з мармуру або 
кварцового каменю з умивальником

• Тумба може укомплектувати набором ніжок. Висота 
ніжок 300 мм

• Вологостійке дзеркало в рамі або з LED-підсвіткою

• Фурнітура: золото та хром
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Можливі кольори меблів:

• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з високоякісного 
фарбованого МДФ

• Широкий модельний та розмірний ряд: 900 мм, 1100 мм, 1300 мм, 1600 мм

• Велика розмаїтість колірних рішень в матовому виконанні

• Модель можна доповнити лівим / правим підвісним пеналом

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з адаптивними 
амортизаторами, які забезпечують надійну плавну роботу, а також м’яке 
та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без інструменту 
та механізмом амортизації для плавного закривання

• Модель можна укомплектувати умивальником зі скла або акрилового 
каменю, а також скляної або з акрилового каменю стільницею з 
настільною раковиною

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED підсвічуванням

• Комплект меблів можна укомплектувати дзеркальним шафою
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з високоякісного фарбованого 
МДФ

• Модель випускається у розмірах 600 мм, 800 мм, 1000 мм, 1400 мм, 1600 мм

• Тумба розроблена у двох варіантах 1- висувні ящики 2- розпашні дверцята

• Доступно у стандартних глянцевих кольорах: білий, чорний, графіт, 
бісмарк, капучино, а також можливо у матовому виконанні

• Модель доповнюється підвісними пеналами у двох розмірах, скляні полиці, 
можливо з кошиком для білизни

• Висувні ящики мають металеві стінки та механізми з адаптивними 
амортизаторами, які забезпечують надійну плавну роботу, а також м’яке 
та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах із системою швидкого зняття дверей без інструменту 
та механізмом амортизації для плавного закривання

• Варіанти комплектації тумби – умивальник зі штучного каменю, а також 
стільниця зі скла або акрилового каменю з настільними умивальниками

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED підсвічуванням

• Меблі можна доповнити дзеркальною шафою з LED підсвічуванням.
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• Корпус та бічні частини меблів виготовлені з високоякісного фарбованого 
МДФ та вологостійкого ДСП

• Фасади виконані з алюмінієвого профілю зі скляними вставками

• Колір скляних вставок – білий, графіт та бронза

• Широкий модельний та розмірний ряд: 800 мм, 900 мм, 1000 мм, 1100 мм, 1200 
мм, 1300 мм, 1400 мм, 1500 мм и 1600 мм

• Велика розмаїтість колірних рішень в матовому виконанні

• Додаткова опція: LED підсвічування тумби для варіантів №1 та №4

• Модель доповнена кількома варіантами пеналів

• Можливість встановлення тумби та пеналів на металеві ніжки у колір тумби 
або ніжки з нержавіючої сталі

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з адаптивними 
амортизаторами, які забезпечують надійну плавну роботу, а також м’яке та 
безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без інструменту та 
механізмом амортизації для плавного закривання

• Тумба з умивальником або стільницею зі скла або акрилового каменю

• Комплект меблів можна доповнити комодом, а також стільницею зі скла або 
акрилового каменю

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED підсвічуванням,

• Меблі можна доповнити дзеркальною шафою з LED підсвічуванням 29



Можливі кольори меблів:
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Можливі кольори меблів:

• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з високоякісного фарбованого 
МДФ

• Модель випускається в розмірах: 800 мм, 900 мм, 1000 мм, 1100 мм, 1200 
мм, 1300 мм, 1400 мм та 1500 мм

• Виконання в 4 глянцевих кольорах: білий, графіт, капучино, бісмарк

• Модель доповнена двома видами пеналів

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з адаптивними 
амортизаторами, які забезпечують надійну плавну роботу, а також м’яке 
та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без інструменту 
та механізмом амортизації для плавного закривання

• Модель можна укомплектувати умивальником зі скла або акрилового 
каменю

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED підсвічуванням

• Комплект меблів можна укомплектувати дзеркальним шафою
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з 
високоякісного фарбованого МДФ

• Широкий модельний та розмірний ряд: 800 мм, 900 мм, 
1000 мм, 1100 мм, 1200 мм, 1300 мм, 1520 мм, 1600 мм та 
1620 мм

• Розмаїтість колірних рішень в матовому виконанні

• Додаткова опція: LED підсвічування тумби для варіантів 
№1, №3, №5, №6, №8 та №9

• Модель доповнена широким асортиментом пеналів

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з 
адаптивними амортизаторами, які забезпечують 
надійну роботу, а також м’яке та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей 
без інструменту та механізмом амортизації для 
плавного закривання

• Комплект меблів можна укомплектувати умивальником 
зі скла або акрилового каменю, а також стільницею з 
акрилового каменю з умивальником

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з 
LED підсвічуванням

• Меблі можна доповнити дзеркальною шафою з LED 
підсвічуванням 35



Можливі кольори меблів:
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з високоякісного 
фарбованого МДФ

• Поверхня фасадів покрита склом

• Модель випускається в розмірах 800мм, 1200мм, 1600мм

• Виконання в 3 глянцевих кольорах: білий, чорний та капучино

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з 
адаптивними амортизаторами, які забезпечують надійну 
плавну роботу, а також м’яке та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без 
інструменту та механізмом амортизації для плавного 
закривання

• Модель комплектується стільницею зі скла та доповнюється 
умивальником

• Тумба може бути як на ніжках так і без. Висота ніжок 225 мм

• Вологостійке дзеркало зі срібною амальгамою

Можливі кольори меблів:
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• Фасадні і бічні частини меблів виготовлені з високоякісного 
фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах 700 мм та 1000 мм

• Виконання в 3 глянцевих кольорах: білий, чорний і капучино, так само 
можливо декорування поталью ( “золото” або “срібло”)

• Модель доповнюється універсальним (правим / лівим) підвісним 
пеналом

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з адаптивними 
амортизаторами, які забезпечують надійну плавну роботу, а також 
м’яке та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без 
інструменту та механізмом амортизації для плавного закривання

• Тумба може укомплектувати набором ніжок (2 шт або 4 шт в комплекті) 
Висота ніжок 370 мм

• Умивальник зі штучного каменю

• Ручки з елементами Swarovski

• Вологостійке дзеркало зі срібною амальгамою

Можливі кольори меблів:
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з високоякісного 
фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірі 900 мм

• Виконання в 3 глянцевих кольорах: білий, чорний і капучино

• Фурнітура: золото або хром

• Модель доповнюється пеналом

• Висувні ящики оснащені механізмами прихованого монтажу з 
адаптивними амортизаторами, які забезпечують надійну плавну 
роботу, а також м’яке і безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без 
інструменту та механізмом амортизації для плавного закривання

• Умивальник зі скла

• Тумба може бути як на ніжках так і без. Висота ніжок 320 мм

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED 
підсвічуванням
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з 
високоякісного фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах: 750 мм, 900 мм, 1100 мм, 
1200 мм

• Виконання в 4 глянцевих кольорах: білий, чорний, капучино 
та бісмарк

• Модель можна укомплектувати стільницею зі скла та 
доповнити умивальником

• Комплект меблів можна доповнити підвісним пеналом та 
пуфом

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з 
адаптивними амортизаторами, які забезпечують надійну 
плавну роботу, а також м’яке та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей 
без інструменту та механізмом амортизації для плавного 
закривання

• Тумба може бути як на ніжках так і без.                         
Висота ніжок 310 мм

• Вологостійке дзеркало зі світильником або вологостійке 
дзеркало з LED підсвічуванням
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з 
високоякісного фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірі 700 мм та 900 мм

• Виконання в 3 глянцевих кольорах: білий, чорний та 
капучино

• Фурнітура: золото або хром

• Модель доповнюється універсальним пеналом, великим 
настінним дзеркалом 1900х830 мм та комодом в розмірі 
700 мм та 900 мм 

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з 
адаптивними амортизаторами, які забезпечують надійну 
плавну роботу, а також м’яке та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей 
без інструменту та механізмом амортизації для плавного 
закривання

• Умивальник зі скла

• Вологостійке дзеркало

• Тумба може бути як на ніжках так і без.                       
Висота ніжок 310 мм

• До даної моделі умивальника рекомендуємо сифон 
Click-Clack №1 в кольорі хром або золото 47
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з високоякісного 
фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах 900 мм і 1200 мм

• Виконання в 3 глянцевих кольорах: білий, чорний та бісмарк

• Модель доповнюється підвісним пеналом

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з адаптивними 
амортизаторами, які забезпечують надійну плавну роботу,м’яке та 
безшумне закривання

• Верхній висувний ящик укомплектований органайзером 

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без 
інструменту та механізмом амортизації для плавного закривання

• Умивальник зі скла

• Модель можна укомплектувати стільницею зі скла або штучного 
каменю та доповнити умивальником

• Тумба може бути як на ніжках так і без. Висота ніжок 300 мм;

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED 
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з високоякісного 
фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірі 1000 мм

• Виконання в 2 глянцевих кольорах: білий та чорний

• Модель доповнюється підвісним пеналом

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з адаптивними 
амортизаторами, які забезпечують надійну плавну роботу, а також 
м’яке та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без 
інструменту та механізмом амортизації для плавного закривання

• Умивальник зі скла

• Модель можна укомплектувати стільницею зі скла або штучного 
каменю та доповнити умивальником

• Тумба може бути як на ніжках так і без. Висота ніжок 330 мм

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED 
підсвічуванням

Можливий колір ручок і фурнітури : хром та золото
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• Фасадні і бічні частини меблів виготовлені з високоякісного 
фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах 700 та 1000 мм

• Виконання в 3 глянцевих кольорах: білий, чорний, капучино

• Модель доповнюється універсальним (правим / лівим) підвісним 
пеналом

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з адаптивними 
амортизаторами, які забезпечують надійну плавну роботу, а 
також м’яке та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без 
інструменту та механізмом амортизації для плавного закривання

• Умивальник зі штучного каменю

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED 
підсвічуванням
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з високоякісного 
фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах: 930 мм та 1130 мм

• Виконання в 4 глянцевих кольорах: білий, графіт, капучино та рубін

• Модель доповнена широким асортиментом пеналів з можливістю 
зміни їх наповнення

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з адаптивними 
амортизаторами, які забезпечують надійну плавну роботу, а також 
м’яке та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без 
інструменту та механізмом амортизації для плавного закривання

• Модель можна укомплектувати умивальником зі скла або акрилового 
каменю

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED 
підсвічуванням

Можливі кольори меблів:
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з високоякісного 
фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах: 800 мм, 1130 мм та 1460 мм

• Виконання в 4 глянцевих кольорах: білий, графіт, капучино та 
рубін

• Комплект меблів доповнений широким асортиментом пеналів

• Висувні ящики оснащені механізмами прихованого монтажу з 
адаптивними амортизаторами, які забезпечують надійну 
плавну роботу, а також м’яке і безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без 
інструменту та механізмом амортизації для плавного 
закривання

• Модель можна укомплектувати умивальником зі скла або 
акрилового каменю

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED 
підсвічуваннямм

• Комплект  можна укомплектувати дзеркальним шафою

Можливі кольори меблів:
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з високоякісного 
фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах: 700 мм, 800мм, 900 мм, 1100 
та 1300 мм

• Виконання в 4 глянцевих кольорах: білий,  графіт, бісмарк і 
горіх

• Модель доповнена широким асортиментом пеналів з 
можливістю зміни їх наповнення

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з 
адаптивними амортизаторами, які забезпечують надійну 
плавну роботу, а також м’яке та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без 
інструменту та механізмом амортизації для плавного 
закривання

• Модель можна укомплектувати умивальником зі скла або 
акрилового каменю

• Додаткова опція: LED підсвічування тумби (можливо тільки в 
комплектації з раковиною з акрилового каменю)

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED 
підсвічуванням 

• Комплект меблів можна укомплектувати дзеркальною шафою 59
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з високоякісного фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах: 700 мм, 900 мм, 1100 мм

• Виконання в 3 глянцевих кольорах: білий,  графіт, бісмарк

• Модель доповнена широким асортиментом пеналів 

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з адаптивними 
амортизаторами, які забезпечують надійну плавну роботу, а також м’яке та 
безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без інструменту та 
механізмом амортизації для плавного закривання

• Модель можна укомплектувати умивальником зі скла                                            
або акрилового каменю

• Додаткова опція: LED підсвічування тумби

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом                                                    
з LED підсвічуванням

• Комплект меблів можна укомплектувати дзеркальним                                    
шафою

Possible colors of furniture:
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з 
високоякісного фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах: 700 мм, 800 мм, 900 мм, 
1000 мм, 1100 мм

• Виконання в 5 глянсових кольорах: білий, графит, капучино, 
ваніль та горіх

• Модель доповнена двома видами пеналів з можливістю 
зміни їх наповнення

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з 
адаптивними амортизаторами, які забезпечують надійну 
плавну роботу, а також м’яке та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без 
інструменту та механізмом амортизації для плавного 
закривання

• Тумбу можна укомплектувати умивальником зі скла або 
акрилового каменя

• Можливість установки меблів як на ніжках так і без них

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED 
підсвічуванням
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з 
високоякісного фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах: 800 мм, 900 мм, 1000 мм, 
1200 мм, 1300 мм, 1400 мм, 1500 мм, 1600 мм та 1800 мм

• Виконання в 4 глянцевих кольорах: білий, графіт, капучино 
та бісмарк

• Модель доповнена пеналом із системою відкривання 
дверцят шляхом натискання на дверцята

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з 
адаптивними амортизаторами, які забезпечують надійну 
плавну роботу, а також м’яке та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без 
інструменту та механізмом амортизації для плавного 
закривання

• Модель можна укомплектувати умивальником зі скла або 
акрилового каменю

• Модель можна укомплектувати скляною стільницею або 
стільницею з акрилового каменю та доповнити настільним 
умивальником

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED 
підсвічуванням
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з високоя-
кісного фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах 900 мм, 1100 мм та 
1600 мм

• Виконання в 6 глянцевих кольорах: білий, чорний, графіт, 
віолет, капучино та бісмарк

• Модель доповнюється універсальним (правим / лівим) 
підвісним пеналом

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з 
адаптивними амортизаторами, які забезпечують 
надійну плавну роботу, а також м’яке та безшумне 
закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей 
без інструменту та механізмом амортизації для плавно-
го закривання

• Модель можна укомплектувати умивальником зі скла 
або акрилового каменю, а також скляною або з акрило-
вого каменю стільницею з настільною раковиною

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з 
LED підсвічуванням 

• Комплект меблів можна укомплектувати дзеркальним 
шафою 68
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з 
високоякісного фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах 700мм, 900мм, 1100мм

• Виконання в 5 глянцевих кольорах: білий, чорний, графіт, 
капучино та бісмарк

• Модель доповнюється універсальним (правим / лівим) 
підвісним пеналом

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з 
адаптивними амортизаторами, які забезпечують надійну 
плавну роботу, а також м’яке та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей 
без інструменту та механізмом амортизації для плавного 
закривання

• Модель можна укомплектувати умивальником зі скла або 
акрилового каменю, а також скляною або з акрилового 
каменю стільницею з настільною раковиною

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED 
підсвічуванням

• Комплект меблів можна укомплектувати дзеркальним 
шафою
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з високоякісного фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах: 700 мм, 900 мм, 1100 мм, 1200 мм та 1300 мм

• Виконання в 5 глянцевих кольорах: білий, чорний, графіт, капучино та бісмарк

• Модель доповнюється двома видами підвісних пеналів: великий пенал 1630 мм з 
кошиком або без кошика для білизни та малий пенал 1200 мм

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з адаптивними 
амортизаторами, які забезпечують надійну плавну роботу, а також м’яке та 
безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без інструменту та 
механізмом амортизації для плавного закривання

• Умивальник зі скла

• Модель можна укомплектувати стільницею зі штучного каменю та доповнити 
умивальником

• Меблі доступна до замовлення з ручками та без, за   вашим бажанням

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED підсвічуванням

• Вологостійке дзеркало зі світильником або дзеркальну шафку з LED 
підсвічуванням
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з високоякісного 
фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах: 700 мм, 900 мм, 1100 мм, 1200 мм та 
1300 мм

• Виконання в 4 глянцевих кольорах: білий, чорний, графіт та капучино

• Модель доповнюється двома видами підвісних пеналів: великий пенал 
1630 мм з кошиком або без кошика для білизни та малий пенал 1200 мм

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з адаптивними 
амортизаторами, які забезпечують надійну плавну роботу, а також м’яке 
та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без інструменту 
та механізмом амортизації для плавного закривання

• Умивальник зі скла

• Модель можна укомплектувати стільницею зі штучного каменю та 
доповнити умивальником

• Меблі доступна до замовлення з ручками та без, за   вашим бажанням

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED підсвічуванням

• Вологостійке дзеркало зі світильником або дзеркальну шафку з LED 
підсвічуванням

• До даної моделі умивальника рекомендуємо сифон Click-Clack №1 в 
кольорі хром 76
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з високоякісного 
фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах 700мм, 800мм, 900мм, 1000мм, 
1100мм та 1200мм

• Виконання в 4 глянцевих кольорах: білий, капучино, баклажан, ваніль

• Модель доповнюється універсальним (правим / лівим) підвісним 
пеналом в двох розмірах та підвісною тумбою

• Пенал висотою 1600 мм може укомплектувати кошиком для білизни

• Умивальник зі скла

• Модель можна укомплектувати стільницею зі штучного каменю та 
доповнити умивальником

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED 
підсвічуванням

• Комплект меблів можна укомплектувати дзеркальним шафою
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з високоякісного 
фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах: 600 мм, 800 мм, 1000 мм, 1200 мм

• Виконання в 4 глянцевих кольорах: білий, чорний, капучино, графіт

• Модель можна укомплектувати умивальником зі штучного каменю

• Комплект меблів можна доповнити універсальним підвісним 
пеналом

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з адаптивними 
амортизаторами, які забезпечують надійну плавну роботу, а також 
м’яке та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без 
інструменту та механізмом амортизації для плавного закривання

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED 
підсвічуванням

• Комплект меблів можна укомплектувати дзеркальним шафою

Можливі кольори меблів:
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з високоякісного 
фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах: 600 мм, 800 мм, 1000 мм, 1200 мм

• Виконання в 4 глянцевих кольорах: білий, чорний, капучино, графіт

• Модель можна укомплектувати умивальником зі штучного каменю

• Комплект меблів можна доповнити універсальним підвісним пеналом

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з адаптивними 
амортизаторами, які забезпечують надійну плавну роботу, а також 
м’яке та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без 
інструменту та механізмом амортизації для плавного закривання

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED 
підсвічуванням

• Комплект меблів можна укомплектувати дзеркальним шафою

Можливі кольори меблів:
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з високоякісного фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах 600 мм, 800 мм, 1000 мм та 1200 мм

• Виконання в 6 глянцевих кольорах: баклажан, рожевий, графіт, рубін, капучино 
та білий

• Модель доповнюється підвісним пеналом

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з адаптивними 
амортизаторами, які забезпечують надійну плавну роботу, а також м’яке та 
безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без інструменту та 
механізмом амортизації для плавного закривання

• Умивальник зі штучного каменю

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED підсвічуванням

• Комплект меблів можна укомплектувати дзеркальним шафою
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з 
високоякісного фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах: 800 мм, 900 мм, 1000 мм, 
1100 мм, 1200 мм, 1520 мм та 1620 мм;

• Виконання в 5 глянцевих кольорах: білий, чорний, капучино,  
кармін та бісмарк

• Модель доповнюється двома видами підвісних пеналів: 
великий пенал 1600 мм та малий пенал 750 мм

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з 
адаптивними амортизаторами, які забезпечують надійну 
плавну роботу, а також м’яке та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей 
без інструменту та механізмом амортизації для плавного 
закривання

• Умивальник зі скла або штучного каменю

• Модель можна укомплектувати скляною стільницею або 
стільницею зі штучного каменю та доповнити 
умивальником

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED 
підсвічуванням

• Вологостійке дзеркало зі світильником або дзеркальну 
шафку з LED підсвічуванням 87
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• Фасадні і бічні частини меблів виготовлені з високоякісного 
фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах 900 мм, 1200 мм та 1500 мм

• Виконання в білому матовому кольорі

• Модель доповнюється універсальним (правим / лівим) підвісним 
пеналом

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з адаптивними 
амортизаторами, які забезпечують надійну плавну роботу, а також 
м’яке та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без інструменту 
та механізмом амортизації для плавного закривання

• Модель можна укомплектувати стільницею зі скла або штучного 
каменю та доповнити умивальником

• Умивальник зі скла або штучного каменю

• Вологостійке дзеркало зі срібною амальгамою
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з високоякісного фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах: 700 мм, 900 мм, 1100 мм та 1600 мм

• Виконання в 2 глянцевих кольорах: білий та бісмарк

• Модель доповнюється двома видами підвісних пеналів: великий пенал 1600 мм 
та малий пенал 900 мм

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з адаптивними 
амортизаторами, які забезпечують надійну плавну роботу, а також м’яке та 
безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без інструменту та 
механізмом амортизації для плавного закривання

• Умивальник зі скла

• Модель можна укомплектувати стільницею зі штучного каменю та       
доповнити настільним або підвісним умивальником

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED підсвічуванням

• Комплект меблів можна укомплектувати дзеркальним шафою

Можливі кольори меблів:
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з високоякісного 
фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах: 800 мм, 1000 мм і 1200 мм

• Виконання в 4 глянцевих кольорах: білий, капучино, віолет та 
бісмарк

• Модель доповнюється універсальним підвісним пеналом, 
який за бажанням може укомплектувати кошиком для білизни

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з 
адаптивними амортизаторами, які забезпечують надійну 
плавну роботу, а також м’яке та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без 
інструменту та механізмом амортизації для плавного 
закривання

• Умивальник зі  штучного каменю

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED 
підсвічуванням

• Вологостійке дзеркало зі світильником і збільшувальним 
косметичним дзеркалом. Меблі можна доповнити 
дзеркальним шафою з LED підсвічуванням
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з високоякісного фарбованого 
МДФ

• Модель випускається в розмірах: 600 мм, 700мм, 800 мм, 900 мм, 1000 мм та 
1200 мм

• Виконання в 3 глянцевих кольорах: білий, графіт, білий/графіт

• Тумба комплектується умивальником зі штучного каменю

• Комплект меблів можна доповнити лівим/правим підвісним пеналом

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з адаптивними 
амортизаторами, які забезпечують надійну плавну роботу, а також м’яке та 
безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без інструменту та 
механізмом амортизації для плавного закривання

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED підсвічуванням

• Комплект меблів можна укомплектувати дзеркальним шафою

Можливі кольори меблів:
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з високоякісного фарбованого МДФ

• Модель випускається в розмірах 750 мм, 900 мм, 1200 мм, 1500 мм

• Виконання в 4 глянцевих кольорах: білий, графіт, капучино та бісмарк

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з адаптивними амортизаторами, які забезпечують надійну плавну 
роботу, а також м’яке та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без інструменту та механізмом амортизації для плавного 
закривання

• Модель можна укомплектувати стільницею зі скла або штучного каменю та доповнити умивальником

• Вологостійке дзеркало зі срібною амальгамою

• Комплект меблів можна укомплектувати дзеркальним шафою
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• Фасадні частини меблів та корпус з інтегрованою 
раковиною виготовлені з акрилового каменю

• Модель випускається в розмірах 900 мм, 1200 мм, 
1400 мм та 1600 мм

• Виконання в білому матовому кольорі;

• Модель доповнюється універсальним (правим / 
лівим) підвісним пеналом

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми 
з адаптивними амортизаторами, які 
забезпечують надійну плавну роботу, а також 
м’яке та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття 
дверей без інструменту та механізмом 
амортизації для плавного закривання

• Модель можна доповнити вологостійким 
дзеркалом з LED підсвічуванням
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• Фасадні частини меблів та корпус з інтегрованою раковиною 
виготовлені з акрилового каменю

• Модель випускається в розмірах 900 мм, 1200 мм, 1400 мм та 
1600 мм

• Виконання в білому матовому кольорі

• Комплект меблів можна укомплектувати стільницею з 
акрилового каменю з настільним умивальником

• Модель доповнюється двома видами підвісних пеналів

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з 
адаптивними амортизаторами, які забезпечують надійну 
плавну роботу, а також м’яке та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття дверей без 
інструменту та механізмом амортизації для плавного 
закривання

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED 
підсвічуванням
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• Фасадні частини меблів, корпус та раковина 
виготовлені з акрилового каменю

• Модель випускається в розмірах: 700 мм, 800 мм, 
900 мм, 1000 мм, 1100 мм та 1300 мм

• Виконання в білому матовому кольорі

• Додаткова опція: LED підсвічування тумби

• Модель доповнюється підвісними пеналами з 
можливістю зміни їх наповнення

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми 
з адаптивними амортизаторами, які 
забезпечують надійну плавну роботу, а також 
м’яке та безшумне закривання

• Петлі на дверцятах з системою швидкого зняття 
дверей без інструменту та механізмом 
амортизації для плавного закривання

• Модель можна доповнити вологостійким 
дзеркалом з LED підсвічуванням
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• Фасадні та бічні частини меблів виготовлені з акрилового 
каменю

• Модель випускається в розмірах 800 мм, 900 мм, 1000 мм, 
1100 мм, 1200 мм, 1300 мм, 1400 мм і 1600 мм

• Виконання в білому матовому кольорі

• Комплект меблів можна укомплектувати раковиною або 
стільницею з акрилового каменю з настільним 
умивальником

• Висувні ящики мають металеві стінки і механізми з 
адаптивними амортизаторами, які забезпечують надійну 
плавну роботу, а також м’яке та безшумне закривання

• Модель можна доповнити вологостійким дзеркалом з LED 
підсвічуванням
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