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Колекція
кімнат
тільки

меблів

для

спальних

характеризується
оригінальним

не

дизайном,

але і якістю використовуваних
матеріалів при їх виробництві.
Широкий

вибір

матеріалів

з

різних текстур і характеристик
доповнять

будь-який

сучасний

інтер’єр спальної кімнати.

The

collection

of

furniture

for

bedrooms is characterized not only
by the original design, but also by
the quality of the materials used in its
production.
A wide range of materials with
different textures and characteristics
will complement any modern interior
of the bedroom.
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ASH
PAVEL VETROV

BED / ЛІЖКО
L 2280

W 1920/2120

H 720

Ексклюзивне ліжко, виконане по дизайну
Павла Вєтрова — відмінне рішення для тих,
хто віддає перевагу індивідуальному стилю
і функціональності. Продумана до деталей
конструкція моделі привертає увагу і стає
ключовим акцентом в оформленні інтер’єру
спальної кімнати.

An exclusive bed designed by Pavel Vetrov is an
excellent solution for those who prefer individual
style and functionality. The detailed design of the
model attracts attention and becomes the key
focus in the interior design of the bedroom.
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CANELLI
ZEGEN
BED / ЛІЖКО
L 2310

W 1620-2020

H 800

Ліжко Canelli - вишукане і стильне ліжко,
що характеризується невисоким, але
широким узголів’ям, низькими бічними
стінками і тонкими металевими ніжками.
Модель виконана в дусі мінімалізму і
припаде до душі цінителям лаконічності і
стриманості в інтер’єрі.

Canelli bed is an elegant and stylish bed
characterized by a low but wide headboard,
low side walls and thin metal legs. The model
is made in the spirit of minimalism and will
appeal to connoisseurs of brevity and restraint
in the interior.
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DUOO
ANDRIY MOHYLA
BED / ЛІЖКО
L 2310

W 1890-2490

H 960

Ексклюзивне ліжко від дизайнера Андрія
Могили - рішення для тих, хто любить
практичність та естетику. Всі елементи
моделі підпорядковані мінімалізму, плавності і
точності ліній. Конструкція ліжка розроблена
з
урахуванням
найдрібніших
деталей,
поєднання яких створює неповторний образ
даної моделі.

Exclusive bed from designer Andrey Mohyla
is a solution for those who love practicality and
aesthetics. All elements of the model follow
minimalism, smoothness and accuracy of lines.
The design of the bed is designed taking into
account the smallest details, the combination of
which creates a unique image of this model.

12 / 13

NAOMI
ZEGEN
BED / ЛІЖКО
L 2120

W 1150-2050

H 1150

NAOMI - ліжко з чистими прямими лініями
і м’якою тонкою спинкою, обробленою по
контуру широким декоративним швом і
доповненою бічними «вушками», які надають
виробу атмосферу захищеності і затишку.

NAOMI is a bed with clean straight lines and a soft
thin headboard, decorated along the contour with
a wide seam and complemented by side “ears”
creating an atmosphere of security and comfort
for the product.

ZEGEN
BED / ЛІЖКО
L 2130

W 1170-2070

H 1150

NAOMI Nova is a comfortable, practical and
functional bed. The headboard bent around the
edges creates a soothing feeling of security and
comfort. The easy to use storage function allows
you to maximize the use of space in the bedroom
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NAOMI NOVA

NAOMI Nova - зручне, практичне та
функціональне ліжко. Зігнуте по краях узголів’я
створює відчуття захищеності та комфорту.
Проста у використанні функція зберігання
дозволяє
максимально
використовувати
простір в спальній кімнаті.
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LENNI
ZEGEN
BED / ЛІЖКО
L 2250

W 1860/2060

H 870

LENNI - стильне функціональне ліжко, з м’яким
широким узголів’ям та об’ємними боковими
стінками. Простота і чіткість ліній цього
ліжка візуально створять відчуття простору і
свободи навіть в невеликій спальній кімнаті, а
містке відділення для постільних речей.

LENNI - Stylish, functional bed with a soft, wide
headboard and voluminous side walls. The
simplicity and clarity of the lines of this bed visually
create a feeling of space and freedom, even in a
small bedroom, and a spacious compartment for
bedding.

ZEGEN
BED / ЛІЖКО
L 2300

W 1050-2190

H 1020

Frida bed is suitable for those who are looking for
something between modern and classic styles.
The headboard consists of two large pillows
decorated with double seam, which runs along
the entire contour of the bed. A lifting mechanism
and a removable bottom create a storage
compartment for bedding and provide access for
cleaning under the bed.
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FRIDA

Ліжко Frida підходить тим, хто шукає щось
середнє між сучасним і класичним стилями.
Спинка ліжка складається з двох великих
подушок, оброблених подвійним декоративним
швом, який проходить по всьому контуру ліжка.
Підйомний механізм і знімне дно створюють
відділення для зберігання постільних речей
та забезпечують доступ для прибирання під
ліжком.
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CANELLI
ZEGEN
ПРИЛІЖКОВІ ТУМБИ /BEDSIDE TABLES
L 400-500

W 500

H 400/490

КОМОД / CHESTS OF DRAWERS
L 1000/1200

W 500

H 770/930

Комод і тумба CANELLI виконані в стриманих
формах та надзвичайно гармонійному поєднанні
шпонованих плит і металевих опор. Зовнішній
вигляд виробу доповнюють тонкі ручки, а
невеликий декоративний бортик обрамляє
виріб. Наявність містких висувних шухляд
дозволяє зберігати речі в ідеальному порядку.

CANELLI nightstands and dressers are
manufactured in restrained shapes and extremely
harmonious combination of veneer plates and
metal supports. The exterior of the product is
complemented by slim handles, and a small
decorative skirting frames the product. The
presence of capacious sliding drawers allows to
store things in the perfect order.
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MAKON
ZEGEN
ПРИЛІЖКОВІ ТУМБИ /BEDSIDE TABLES
L 550

W 400

H 450

КОМОД / CHESTS OF DRAWERS
L 800

W 470

H 860

Сучасна і практична колекція меблів MAKON
на тонких металевих ніжках - відмінне рішення
для спальні в мінімалістичному стилі. Зручні
і місткі висувні шухляди приліжкових тумб і
комодів дозволяють максимально вмістити
всі предмети першої необхідності, а невеликі,
тонкі ручки доповнюють елегантний і сучасний
вигляд виробів.

Modern and practical collection of MAKON
furniture with thin metal legs is a great solution
for a minimalist-style bedroom. Convenient and
roomy drawers for bedside tables and dressers
allow you to fit as many essentials as possible,
while small, slim handles complement the elegant
and modern look of the products.
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GRID
PAVEL VETROV
ПРИЛІЖКОВІ ТУМБИ /BEDSIDE TABLES
L 500/600

W 490

H 470

КОМОД / CHESTS OF DRAWERS
L 1200

W 490

H 770

Приліжкова тумба та комод з колекції GRID,
виконані
за
дизайнерським
проектом,
здатні наповнити інтер’єр індивідуальністю,
стати
незамінним
атрибутом
меблевої
композиції для спальної кімнати. Віртуозна
гра ліній і використаних матеріалів майстерно
доповнюють один одного, наділяючи меблі
вишуканою простотою і лаконічністю.

GRID collection nightstand and drawer,
manufactured according to the designer project,
are able to fill the interior with individuality,
become an indispensable attribute of the furniture
composition for any bedroom. The virtuoso
curves and materials tandem applied here makes
a skillful complement to each other, giving the
furniture exquisite simplicity and conciseness.
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ASH
PAVEL VETROV
ПРИЛІЖКОВІ ТУМБИ /BEDSIDE TABLES
L 660

W 470

H 450

КОМОД / CHESTS OF DRAWERS
L 1290

W 470

H 570/770

Меблі для спальні з колекції ASH - яскраве
втілення мінімалізму і функціональності.
Створені для тих, хто цінує естетику форм
і практичність. Завдяки розробленому
дизайну, кожен виріб має унікальну
самодостатність і може використовуватися
як окремий елемент попередньо створеної
стилістичної композиції.

Bedroom furniture from ASH collection is a vivid
embodiment of minimalism and functionality.
Designed for those who appreciate the aesthetics
of form and practicality. Thanks to the developed
design, each product boasts of unique selfsufficiency and can be used as a separate element
of pre-created stylistic composition.

28 / 29

DUOO
ANDRIY MOHYLA
СТІЛ ПРИЛІЖКОВИЙ / BEDSIDE TABLE
Ø 450

H 350

Стіл приліжковий для спальні - практичний,
зручний у повсякденному використанні, його
чіткі і прості лінії наповнюють його легкістю.
Міцність і стійкість виробу надає конструкція
з металу, а невелика декоративна вставка з
дерева і шпону підкреслює особливі форми
виробу.

The bedside table for the bedroom is practical,
comfortable in everyday use, its clear and simple
lines fill it with ease. The strength and stability of
the product are provided by the steel structure,
and a small decorative insert of wood and veneer,
emphasizes the special forms of the product.
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GRID
PAVEL VETROV
ТУАЛЕТНИЙ СТОЛИК / DRESSING TABLE
L 1200/1400

W 390

H 770

Прямі лінії туалетного столика GRID і
мінімалістичний, але вражаючий дизайн,
додадуть нотку стилю у простір Вашої
спальної кімнати, привнесуть в інтер’єр
відчуття завершеності меблевої композиції.
Наявність двох містких ящиків і широкої, рівної
стільниці дозволяє повністю впоратися з його
функціональним призначенням.

The straight lines of the GRID dressing table
and minimalistic, but impressive design will add
a touch of style to the space of your bedroom,
bring a sense of completeness of the furniture
composition to the interior. Two spacious drawers
and a wide, flat tabletop allow you to fully cope
with its functional purpose.
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DUOO
ANDRIY MOHYLA
ТУАЛЕТНИЙ СТОЛИК / DRESSING TABLE
L 1300

W 570

H 777/1300

Туалетний столик DUOO - прекрасний
приклад простого, але елегантного дизайну.
Зручний висувний ящик ідеально підходить
для зберігання невеликих повсякденних
речей і прикрас. Видимі деталі облицьовані
натуральним шпоном дуба, що надає виробу
чудову текстуру, а тонкі, нахилені металеві ніжки
задають сучасний вигляд всьому виробу.

DUOO dressing table is a perfect example of a
simple but elegant design. The convenient drawer
is ideal for storing small everyday items and
jewelry. Visible details are lined with natural oak
veneer, which gives the product a great texture,
and thin inclined metal legs give a modern look to
the whole product.
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CANELLI
ZEGEN
ТУАЛЕТНИЙ СТОЛИК / DRESSING TABLE
L 1200

W 500

H 750/1300

Туалетний столик CANELLI - це чудовий зразок
сучасних та функціональних меблів для
спальної кімнати, в гармонійному поєднанні
тонких металевих опор і плит, облицьованих
натуральним
шпоном
дуба.
Наявність
вбудованого дзеркала і широкої стільниці
зробить цей туалетний столик бажаним місцем
для Вашого щоденного макіяжу та укладання.

CANELLI dressing table is a perfect example of
modern and functional furniture for the bedroom,
in a harmonious combination of thin metal
supports and plates lined with natural oak veneer.
The presence of a built-in mirror and a wide table
top will make this dressing table a desirable place
for your daily makeup and styling.
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FIUGGI
ZEGEN
СТІЛ ПРИЛІЖКОВИЙ / BEDSIDE TABLE
L 500

W 400

H 625

Журнальний столик FIUGGI стане відмінним
доповненням до вашого інтер’єру. Завдяки
детально продуманій конструкції, він не займає
багато місця, має стильний вигляд та практичний
у використанні. Його зручно і комфортно
використовувати для читання або роботи з
ноутбуком.

The FIUGGI coffee table will be a great
supplementation to your interior. Thanks to its
elaborate design, it doesn’t occupy too much
space, has a stylish look and is practical. It is
convenient and comfortable to use for reading or
working with laptop.
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