
ПЛАНУВАННЯ ПРОСТОРУ  
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РЕЧЕЙ
 

ПРОСТІР ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РЕЧЕЙ  

ЩЕ НІКОЛИ НЕ ВИКОРИСТОВУВАВСЯ  
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ЗМІСТ 
Простір для зберігання речей ще ніколи не використовувався так ефективно.

22

БІЛЬШЕ ПРОСТОРУ 
… завдяки моделюванню шаф для будь-якого простору.

27

БІЛЬШЕ ЗРУЧНОСТІ 
… завдяки розумним рішенням від А до Я.

28

БІЛЬШЕ АТМОСФЕРИ 
… завдяки яскравій концепції освітлення.

24

БІЛЬШЕ ГНУЧКОСТІ 
… завдяки різним можливостям 
застосування розсувних дверей.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ
МІСЦЕ 

ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ
Загальна інформація

СТОРІНКА

04
Основне, що можна 
сказати про простір 
для зберігання.

Застосування

СТОРІНКА

06
Що ви можете отрима-
ти від вашого простору 
для зберігання вдома і 
на роботі.

Двері для шаф

СТОРІНКА

23
Розпашні, розсувні та 
двері, що складаються  
відкривають абсолют-
но нові можливості.

Зручність

СТОРІНКА

26
Як меблі можуть 
спростити ваше життя 
за допомогою 
розумних ідей.

Освітлення 

СТОРІНКА

28
Як можна показати 
все в найкращому 
світлі, використовуючи 
правильну технологію 
освітлення.

Перелік

СТОРІНКА

30
Те, що вам потрібно 
обговорити з вашим 
майстром.



ВАШ МАЙСТЕР ВАМ ДОПОМОЖЕ:ДУМАЮЧИ НАПЕРЕД.
ПЛАНУЄМО ПРОСТІР ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РЕЧЕЙ.

ОСОБИСТА ПОРАДА.

Досвід і знання фахівця роблять Вашого 
майстра компетентним при пошуку розумних 
меблевих рішень. Так ви спільно розробите  
оптимальне рішення щодо вашого простору  
для зберігання. 

ІНДИВІДУАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПРОСТОРУ  
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ РЕЧЕЙ.

Кімнати можуть бути такими ж індивідуальними, 
як і їх мешканці. Планування разом з вашим 
майстром гарантує, що всі закутки і ніші 
вашої кімнати можуть бути адаптовані до 
індивідуальних вимог. Це створює оптимальні 
просторові умови для вас і найкраще рішення 
для вашого простору для зберігання. 

ЯКІСТЬ ДО НАЙМЕНШИХ ДРБІНИЦЬ.

Меблеві рішення вашого майстра є добре 
продуманими, аж до найдрібніших деталей. 
Сучасна меблева фурнітура, системи обладнан-
ня та аксесуари допоможуть вам в організації 
вашого простору для зберігання. Обладнання, 
яке себе добре зарекомендувало, робить ваше 
повсякденне життя комфортнішим, даючи 
більше можливостей для організації і зручного 
доступу до всіх ваших речей. 

Немає значення – вдома чи на роботі: простір є дефіцитним товаром. 
Ось чому важливо, щоб він був використаний ефективно.

Зі стандартними рішеннями оптимальне використання простору 
досягається лише частково, так як вони не враховують ні існуючі 
просторові ситуації, ні ваші особисті вимоги.

Ця брошура має на меті показати вам розумні ідеї та індивідуальні 
можливості використання простору для зберігання. Зразки 
умеблювання – від роздягалень до офісів – ілюструють, як простір 
може бути використаний і організований оптимальним чином.  
Дозвольте собі бути натхненними.
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1 Висувна полиця  
для взуття 
розширення і обертання (180°) 

місткістю до 50 пар взуття 

 Артикул № 806.22.301

2 Вішак для чобіт 
 Артикул № 842.73.350

3 Гачок для вішака  
для чобіт 
 Артикул № 844.77.001

4 Штанготримач 
 Артикул № 803.51.071

5 Дзеркало 

висувне, повертається на 180° 

 Артикул № 805.72.291

6 Направляючі для шухляд 
повне висування  

з пристроєм фіксації 

 Артикул № 420.76.951

У Вашій шафі біля входу можуть зберігатися не лише 
пальто і куртки. Завдяки продуманій меблевій 
фурнітурі та комплектуючим там можна обладнати 
зручне місце для взуття, сумок тощо. Використовую-
чи висувне дзеркало, ви можете швидко перевірити 
що все знаходиться на своєму місці, перш ніж підете.

7 Фурнітура  
для скринь Maxi Up.  
Система відкидних 
дверцят для дуже м‘якого 
і компактного відкриття 
кришки до кута 750. Ця 
система тримає фасад 
в будь-якій позиції у 
стабільний і надійний 
спосіб. 
 Артикул № 373.85.701

ШАФА, ЯКА МІСТИТЬ  
БІЛЬШЕ, НІЖ ОДЯГ

ШАФА, ЯКА ВСЮДИ  
ПІДІЙДЕ.

1 Висувний механізм 
 Артикул № 421.50.756

2 Ручка-профіль  
 Артикул № 126.14.901

3 TopСo шафа  
для одягу, настінна. 
З TopСo можна вільно обирати 

довжину, кількість гачків і 

кількість опор.  

 Артикул № 844.19.069

4 Планка з гачками 
 Артикул № 520.83.960

5 Полиця для взуття  
 Артикул № 892.11.702

6 Cистема полиць Logo 
Профіль 3000 мм 

 Артикул № 814.00.930

Під вашими сходами є простір, що не використо-
вується? Ви будете здивовані, наскільки грамотно 
його можна використати. Таким чином, ви незаба-
ром зможете оптимально використовувати кожен 
сантиметр висоти і глибини приміщення, навіть 
під сходами. Закритий фасад пропонує відмінно 
охайне зображення.

7 Спеціальна завіса для 
великих кутів відкриття. 
Тепер ніщо не заважати-
ме доступу до простору 
для зберігання речей: 
завдяки спеціальній 
завісі з кутом розкриття 
дверей від 180° до 270°
Артикул № 344.06.000
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ЖИТТЯ І РОБОТА РОЗУМНО ПОЄДНАНІ
Хочете, щоб ваше життя і робота не заважали одне одному? Це можна влаштувати. 
Завдяки повністю інтегрованій технології та складній фурнітурі, що висувається, 
виїжджає, складається та знову ховається, кабінет з’являється і зникає саме тоді, 
коли вам це потрібно.

14 Фурнітура для поворотного столу.  
Потрібно просто повернути –  
з’явиться додаткова робоча поверхня. 
 Артикул № 646.31.000

15 Пересувна драбина.  
Дістатися вгору швидко і 
безпечно. Ця пересувна 
драбина блокується вгорі 
і внизу. Також вона 
убезпечена від випадко-
вого зняття. 
 Артикул № 819.27.001

13 Підйомний механізм  
для телевізора.  
Екрани більше не будуть домінувати 
у вашому життєвому просторі. 
За допомогою цього механізму екран 
можна піднімати і опускати натискан-
ням кнопки.  
 Артикул № 421.68.455

1 Фурнітура для розсувних 
дверей Hawa Folding 
Concepta 
 Артикул № 408.30.008

2 Сейф 
 Артикул № 836.23.380

3 LED 1101 мульти білий 
врізний світильник 
 Артикул № 833.00.610

4 Фурнітура для розсувних 
дверей 
Slido Classic 12 IF C 
 Артикул № 402.33.003

5 Фурнітура для розсувних 
дверей 
Eku Frontino 20 
 Артикул № 406.02.053

6 Система висувних 
шухляд Moovit  
білий, металік, 50 кг, 500 мм, 

92 мм висота бічної стінки 

шухляди 

 Артикул № 553.78.705

7 Система шухляд  
з секціями Moovit 
Бічні і поперечні релінги 

    під індивідуальний розмір 

     Артикул № 553.73.790

8 Розкладний стопорний 
кронштейн Duo  
 Артикул № 373.66.214

9 Фурнітура для столу,  
що складається  
 Артикул № 365.02.200

10 Дерев‘яна шухляда  
TopCo SE 52  
 Артикул № 557.62.052

11 LED 1110 
 Артикул № 833.00.680

 12 Прихована петля Duomatic 
Premium Titanium 110° 
 Артикул № 329.17.704
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МИТТЄВА КІМНАТА ДЛЯ ГОСТЕЙ НА ВСЯКИЙ ВИПАДОК
Як Ви створюєте простір для гостей, навіть якщо не маєте кімнати для 
гостей? Чому просто не зробити так: диван, який миттєво перетворю-
ється в просторе ліжко для гостя.

1 Фурнітура для 
розсувних дверей 
Slido Design IF G 
 Артикул № 402.30.032

2 Стрічка RGB  
Loox LED 2016 
 Артикул № 833.73.450

3 Приліжковий світильник 
для читання 
 Артикул № 830.46.770 

4 Динамік 
 Артикул № 833.02.823

7 Фурнітура для розкладного ліжка Teleletto. Диван 
стає ліжком всього за кілька кроків. Розкладне ліжко 
Teleletto економить місце і завдяки його широким розмі-
рам його дуже часто встановлюють в готелях і пансіона-
тах як гостьове ліжко. 
  Артикул № 271.89.020

6 Bluetooth приймач.  
Насолоджуйтеся улюбленими піснями  
зі свого смартфону по бездротовій мережі 
в усьому будинку і з найкращою якістю 
звуку. Пристрій можна поєднувати з RDS 
радіо та динаміками системи 12 V.  
 Артикул № 833.02.821

5 Алюмінієва рама  
з скляною панеллю.  
Відпустіть ідеї на волю. Від матового 
ефекту до кольорового скла –  
аж до індивідуального вибору  
лазерного друку все можливо.
 Артикул № 563.04.910
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ШАФИ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ДИЗАЙНОМ
Ваш одяг і аксесуари підходять вам. Але чи підходить для вашого одягу 
та аксесуарів стандартна шафа? На щастя, завдяки індивідуальним 
рішенням, дуже легко забезпечити ідеальну організацію простору 
для зберігання речей. 
Продумана фурнітура забезпечує оптимальне використання простору 
навіть у найвіддаленішому кутку. Таким чином все, починаючи від запонок 
і до зимового пальта має своє місце.

1 Фурнітура для 
розсувних дверей  
Slido Classic 60 VF T 
для 3 дверей 

 Артикул № 402.31.014

2 Комплект поворотної 
фурнітури.  
Рішення з дзеркалом 

 Артикул № 844.16.090

3 Система висувних 
шухляд Blum Legrabox  
40 кг, NL 500 мм, шовк білийß 

 Артикул № 550.70.725 

4 Тримач для краваток 

 Артикул № 807.21.740

5 Висувна рама Flexstore 
NL 500 мм 

 Артикул № 806.10.900

6 Дерев‘яна шухляда 
TopCo SE55 

 Артикул № 557.62.055

7 Тримач для  
дерев‘яної шухляди 
 Артикул № 806.10.596

8 Врізний світильник 
LED 1080  
 Артикул № 833.00.330

9 Детектор руху  
 Артикул № 833.89.072

10 Настінний  
підйомний механізм 
 Артикул № 504.65.900

11 Висувний елемент  
Артикул № 546.59.935
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13 Гардеробний ліфт. 
Ви можете наблизити  
до себе вішаки з одягом 
вручну або за допомогою 
електромеханізму.  
З ним ви можете використати 
простір висотою  
до 2,8 метрів до останнього 
сантиметра.  
 Артикул № 805.23.743

12 Направляючі для шухляд,  
повного висуву EFL 80.  
Ці направляючі обладнані електричним 
замком для шухляд з живленням від  
мережі, для використання всередині  
приміщень – наприклад, в меблях,  
офісах та складському обладнанні.  
Після заданого періоду часу система 
автоматично блокується.  
Артикул № 422.91.040

14 Заглушки Duomatic 
Premium Lapis.  
Доступні в 12 різних 
покриттях. Вони син-
хронно рухаються з 
завісою.  
 Артикул № 329.08.280
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БУДЬ ЛАСКА, ЗАХОДЬТЕ: ВАША ГАРДЕРОБНА
Кімната мрії: шафа, яка одночасно є вашою гардеробною. Гардеробні 
створюють простір для зберігання речей аж до стелі. Цей простір можна 
організувати в чіткій і зручній формі. Ніші, які вже є в кімнаті, можуть 
бути елегантно інтегровані. Таким чином, процес одягання може 
перетворитися на подію, яка створює гарний початок кожного дня.

1 Профіль 
Система полиць Logo 

 Артикул № 814.00.930

2 Тримач для полиць  

Система полиць Logo  

 Артикул № 814.01.932

3 Тримач для шафок  

Система полиць Logo 

 Артикул № 814.01.940

4 Гардеробний ліфт  
 Артикул № 805.20.532

5 Адаптер для 
гардеробного ліфту 
 Артикул № 814.01.970 

6 Дротяні кошики  
 Артикул № 806.10.221

7 Тримач для штанів 
 Артикул № 806.10.232

8 Система висувних 
шухляд Blum Legrabox 
 Артикул № 550.70.544

9 Врізний світильник  
LED 1813 
 Артикул № 833.06.330

11 Висувна рама Flexstore.  
Дротяні кошики, кошики для білизни, 
тримачі для штанів, полиці для взуття – 
всі вони витягуються.
Система Flexstore дозволяє індивідуаль-
не оформлення інтер’єру. Це полегшує 
організацію простору для зберігання.  
 Артикул № 806.10.900

10 Спіральний вішак 
для одягу.  
Дає можливість вільно 
розвісити багато пред-
метів одягу у маленькому 
просторі. Спіральний 
вішак для одягу, який 
обертається на 360°, ви-
рішує проблему місця з 
дивовижною легкістю. 
 Артикул № 805.69.202
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ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПІДСОБНОГО ПРИМІЩЕННЯ
Зберігання пральної машини таке ж просте, як і зберігання миючих засобів? 
Без проблем. Розраховуйте на організаційне рішення у вашому власному будинку, 
яке не буде займати непотрібний простір, буде естетичним і функціональним. 

1 Механізм відкривання 
дверей Swingfront 17 FB 
 Артикул № 407.34.740

2 Система висувних  
для шухляд Moovit 
NL 500 мм, білий металік 

 Артикул № 553.59.705

3 Шафа для  
миючих засобів 
 Артикул № 520.83.952 

4 Настінний профіль  
900 mm  

 Артикул № 521.00.009

5 Полиця 

 Артикул № 521.01.520

6 Направляючі великого 
навантаження 
 Артикул № 422.10.850

7 Прасувальна дошка 
 Артикул № 568.60.963

8 Захисні профілі 
термостійкі до 200°  

 Артикул № 808.90.090

9 Стілець-драбина 
 Артикул № 505.04.704

10 Врізний світильник 
LED 1057 
 Артикул № 833.00.041

11 Розсувні двері. 
Система для шаф  
Mobilus 300 VF.  
Нерухома шафа ззаду  
і рухома шафа спереду – 
це спосіб, як задіяти 
максимальний простір  
на мінімальній площі.  
 Артикул № 431.99.000

12 Настінний підйомний 
механізм для шаф.
Він м’яко переміщує всю 
поверхню, яку тримає, 
вверх і вниз і таким чином 
гарантує, що вміст вашої 
шафи при потребі завжди 
може бути на рівні очей. 
Артикул № 504.65.900
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УСПІШНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ: ГНУЧКА ЛАБОРАТОРІЯ
Індивідуальні рішення для зберігання окуповуються також і в промисловому 
секторі. Функціональні установки в найтіснішому просторі можуть бути  
об’єднані з професійними робочими поверхнями і скоординованою 
концепцією освітлення. 

12 Меблевий замок 
Dialock EFL 3.  
Електричний меблевий 
замок з інтегрованою 
системою зворотнього 
зв’язку. Завдяки його 
плоскій конструкції, він 
цілком підходить в якості 
замка для меблів, ролет; 
розпашних дверей  
і шухляд.
 Артикул № 237.56.304

11 Боковини шухляд Moovit 60 мм. 
Система для висувних шухляд Moovit 
підкреслює якість ваших меблів і вста-
новлює індивідуальні акценти у взаємо-
дії з покриттям і внутрішнім обладнан-
ням, які чудово довершують будь-який 
житловий простір або робоче місце. 
 Артикул № 553.78.605

10 Замок Moovit Lock. 
Безпека та конфіденці-
йність з замками Moovit 
Lock: Це перша шухляда 
з подвійними стінками з 
системою блокування, 
що замикає і відмикає 
в заданий час і збері-
гає внутрішній простір. 
Ідеально підходить для 
приватних та комерційних 
цілей.
 Артикул № 427.70.246

1 Каркасні системи 
Pharma-Org  
Основна рама 

 Артикул № 701.01.110

2 Панель з художнім 
оформленням  
Effecta  прозорі панелі  

з вставними матеріалами 

 Артикул № 984.70.002

3 Стопор барний  
 Артикул № 365.30.340

4 Петлі для  
скляних дверей 
 Артикул № 344.89.730

5 Механізм для 
паралельного підйому 
фасаду вверх 
 E-Strato 
 Артикул № 372.32.931 

6 Скляна полиця  
з підсвіткою LED 1814  
900 мм 

 Артикул № 833.14.042

7 Потрійний сміттєзбірник 

електричний 

  Артикул № 502.48.116

8 Педаль 
для сміттєзбірника 

 Артикул № 502.47.183

9 Механізм для 
паралельного підйому 
фасаду вверх  
Aventos 

   HL SERVO-DRIVE 

електричний 

 Артикул № 372.86.724
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ПРОФЕСІЙНІСТЬ  
І ЕФЕКТИВНІСТЬ В ОФІСІ.
У діловому середовищі, раціональне використання 
простору – обов’язкове, а от добре продумана 
організація місця для зберігання є добровільною. 
Особливо, коли вона базується на вимогах вашого 
конкретного бізнесу. 

ЦЕ ДОДАЄ РОДЗИНКИ  
ОБЛАДНАННЮ ДЛЯ МАГАЗИНІВ
У магазинах потрібно з самого початку правильно 
організувати простір для зберігання, незалежно від 
того чи ви хочете якнайкраще показати товар  
чи безпечно та надійно його зберігати.  
Ваші можливості безмежні –  від легких, повітряних 
скляних вітрин до практичних і елегантних шаф. 

8 Система висувних 
шухляд Variant S Matrix.  
Гнучка вмонтована 
система для офісних 
шаф: Ідеальна організація 
інтер’єру від шухляди до 
підвісного пристрою для 
картотеки.  
 Артикул № 425.71.902

6 Замок для скляних 
розсувних дверей EFL 41.  
Захистіть свій товар 
від несанкціонованого 
доступу без зусиль. 
Електронна система 
доступу Dialock замикає  
та відмикає ваші шухляди  
і двері безконтактно. 
 Артикул № 237.56.971

1 Висувна полиця  
Variant-F  
 Артикул № 424.89.306

2 Замок для меблів 
EFL 3 Dialock  
 Артикул № 237.56.304

3 Полиця Variant-F 
Сталь 

 Артикул № 424.81.356

4 Тримач лицьової панелі  
Variant-S+ 
 Артикул № 425.54.910

5 Розділювач Variant-S+  
 Артикул № 429.42.380 

6 Тримач для картотеки Variant-C  
 Артикул № 424.03.350

7 Меблевий сейф  
 Артикул № 836.33.026

1 Організація простору 
Система настінного 
монтажу  
Шина бокова закрита, ліва, 3 м 

 Артикул № 778.37.923

2 Кронштейн  
Глибина 280 мм 

 Артикул № 778.83.902

3 Підставка для окулярів  
 Артикул № 778.81.491

4 Фурнітура для розсувних 
дверей Slido Design 25 IF G 
Ходовий механізм 

 Артикул № 415.13.103

5 направляючі для шухляд, 
повного висуву EFL 80

 з електронним замком Dialock 

 Артикул № 422.91.035
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ДВЕРІ ДЛЯ ЛЕГКОГО ДОСТУПУ ДО МІСЦЯ ЗБЕРІГАННЯ
Такими ж різноманітними, як інтер’єрні рішення організації простору для зберігання 
речей, є можливі типи відкривання. В моді – розсувні двері. На додаток до класичних 
розсувних дверей, тепер доступними є багато інших варіантів: поворотні розсувні  
двері, двері, що складаються, поворотні засувні двері та інші.

ВІЛЬНИЙ ДОСТУП, НЕВИДИМІ 
ДВЕРІ FINETTA SPINFRONT:  
60 ПОВОРОТНІ РОЗСУВНІ ДВЕРІ.

Коли вони закриті, ви бачите лише 
рівномірну поверхню. Коли відкриті, 
ви маєте вільний доступ до кухні, 
кабінету чи класичного місця 
для зберігання речей. Поворотні 
розсувні двері можна легко заховати 
всередину шафи.
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БІЛЬШЕ ВІДКРИТОСТІ: 
РУХАЙТЕ ТРОЄ ДВЕРЕЙ 
ОДНОЧАСНО.

Silent Aluflex 80 – це система, яка 
за допомогою подвійної чи потрійної 
ходової шини може рухати троє 
дверей одночасно. Ще ніколи  
не було так просто отримати доступ 
до вмісту вашої шафи.

НАВІТЬ В НАХИЛЕНІЙ ПОЗИЦІЇ ВСЕ 
ЗБАЛАНСОВАНО.

Розсувні двері, які ідеально адапто-
вані під будь-який нахил. Наприклад: 
ви чудово можете інтегрувати місце 
під сходами у ваш життєвий простір. 
Різне покриття та колір рамок га-
рантують, що все буде підходити до 
вашого інтер’єру. 

ВІДКРИВАЙ ШИРОКІ ФАСАДИ ПОВНІСТЮ: 
РОЗСУВНІ ДВЕРІ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬСЯ.

З HAWA-Folding Concepta 25 достатньо кількох 
кроків, щоб перетворити широкий фасад шириною 
до 2.8 м у вільно доступну кухню чи кабінет. 
Розсувні двері, що складаються просто  
ховаються у шафі.

ПОСУНЬ РАЗ, ВІДКРИЙ ДВІЧІ: 
СИНХРОННЕ ВІДКРИТТЯ ДВЕРЕЙ.

Відсувай одні двері, відкривай обидві: 
Slido Classic 70 VF A в поєднанні  
з елементом Synchro, відкриває двоє 
центральних дверей одночасно  
і надає вільний доступ до середини 
шафи. Двері відкриваються навіть 
від одного дотику пальцем, якщо ви 
вибрали версію e-drive, електричну 
систему відкривання розсувних 
дверей.

ЛЕГКА ЗУПИНКА ДВЕРЕЙ:  
З ПОВІТРЯНИМ ДЕМПФЕРОМ.

Ця ідея є дещо іншим, ніж порожні 
слова: з повітряним демпфером 
Smuso CD двері легко 
пригальмовуються, повільно 
доходять до кінцевої позиції  
і надійно утримуються на місці. 

СКРОМНА ЕЛЕГАНТНІСТЬ: 
РОЗСУВНІ ДВЕРІ, ЩО 
ЗНАХОДЯТЬСЯ В ОДНОМУ  
РІВНІ МІЖ СОБОЮ.

Чи для вас важливо, щоб ваше місце 
для зберігання речей виглядало як 
закрита рівномірна картина? Тоді 
зверніть увагу на систему розсувних 
дверей EKU Frontino 40 – рішення 
без кутів і країв. 

БЕРЕЖІТЬ ПРОСТІР І ЕНЕРГІЮ:  
З ЛЕГКИМИ РОЗСУВНИМИ 
ДВЕРЯМИ.

Фурнітура для розсувних дверей  
Slido Classic 20 IF C дозволяє 
дверям рухатися легко і тихо 
одні перед одними і одні за 
одними. Ви можете комфортно 
використовувати будь-який простір, 
і вам не заважатиме радіус відкриття 
класичних дверей.



ОРГАНІЗАЦІЯ МОЖЕ БУТИ ВИНЯТКОВО ЗРУЧНОЮ
Для вашої зручності сучасні рішення щодо організації простору для зберігання стали 
зовсім новими. З такими інноваційними ідеями, як електричні підйомники фасадів,  
підйомні механізми і висувна фурнітура, ви можете якнайкраще організувати свій про-
стір. Організаційні системи є на сучасному технічному рівні, довговічні, легкі  
у використанні і пропонують вам високий рівень зручності день за днем.

ШАФА З ОБСЛУГОЮ 

Все, що є поза зоною досяжності – 
рідко використовується. Тепер ця 
ситуація змінюється. При натисканні 
на кнопку Cabinet Butler 230V IH 
рухає полиці на зручну висоту, і ви 
можете дістати навіть ті предмети,  
які є високо. Таким чином, 
найвіддаленіший куток вашої  
шафи перетворюється  
у ефективний простір.

ДИВО ПРОСТІР 

Яким чином звичайна шафа 
перетворюється в шафу опти–
мального зберігання? Висувний 
елемент для кухонної шафи  
Convoy Premio – це рухома полиця 
для зберігання сухих продуктів у 
великих кількостях, яка забезпечує 
вільний доступ до цих продуктів зі 
всіх сторін. 

ЗРУЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДІЙМАННЯ ФАСАДІВ

Тепер, з допомогою електрики, навіть великі та важкі фасади 
можуть легко та надійно відкриватись та закриватись з  
E-Senso, E-Strato або E-Verso. Це відкриває зовсім нові 
можливості планування не лише в кухні, але також  
і в кабінеті, в спальні та вітальні.

МАКСИМАЛЬНА  
ПРОДУКТИВНІСТЬ

Настінний підйомний механізм 
повільно рухає всю поверхню, яку 
тримає, вверх і вниз. Таким чином 
гарантує, що вміст вашої шафи при 
потребі завжди буде на рівні очей.

ЗАПАСНИЙ СТІЛ.

Непомітно захований за фасадом шухляди, 
економлячи простір, висувний стіл задіюється, 
коли це потрібно. Опустіть фасад донизу,  
потягніть панель вперед і стіл для 4 осіб, 
довжиною до 160 см готовий. 
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ОСВІТЛЮЙТЕ ПРАВИЛЬНО
Від м’якого до яскравого, від холодного до теплого: світло може контролювати 
настрій і повністю змінювати кімнату. Для оптимальної організації простору для 
зберігання правильна концепція освітлення відіграє важливу роль. 

ЗАБЕЗПЕЧТЕ ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД

Чи добре освітлені місця для 
зберігання приносять вам радість? 
Тоді вам потрібне ефективне 
освітлення таке як LOOX LED 3007 
профільний світильник, який зі своїм 
вбудованим інфрачервоним датчиком 
особливо підходить для освітлення 
шухляд.

Спробуйте і відкрийте для себе різні світлові  
настрої з онлайн-інструментом візуалізації LOOX  
на сайті www.hafele.com / external / loox

МЕБЛІ В ЦЕНТРІ УВАГИ

Хочете, щоб ваш гардеробна була 
відповідним чином освітлена?  
Тоді ми рекомендуємо врізний 
світильник LED 1057. Його корпус,  
з вбудованою лінзою для 
спрямованого світла, створює 
особливо високу світловіддачу,  
не випромінюючи багато тепла. 

СТВОРИТИ НАСТРІЙ

Перепади настрою ніколи раніше  
так не віталися: від украй 
приглушеного до блискуче яскравого, 
з LOOX LED 1101 мульти білий 
врізний світильник, ваше оточення 
непомітно занурюється в будь-який 
світлий колір, від тепло білого  
до денного світла. 

ПОТУРБУЙТЕСЯ ПРО ПІДСВІТКУ

Врізний світильник LOOX LED 4014 
разом з світлодіодною стрічкою 
LOOX 2013 гарантує, що кожен 
продукт на рекламних стендах 
представлений в найкращому світлі. 

ОПТИМАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ.

Навіть в одній і тій самій кімнаті світло може 
виконувати різні функції.  
   Комфортне світло: Наприклад, тепле м’яке 
освітлення забезпечує затишну атмосферу 
для перегляду телебачення 
   Функціональне світло: Точкове освітлення 
допомагає вам знайти правильну книжку  
і вражаюче виділяє вашу виставкову колекцію.    
   Світло настрою: Гнучкі світлодіодні стрічки  
LED забезпечують непряме і м’яке освітлення.
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ІНСТРУМЕНТ 
ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 

LOOX  

WWW.HAFELE.COM/
EXTERNAL/LOOX



ЧИ ПРО ВСЕ ВИ ПОДУМАЛИ?
Ви можете використати цей список разом з вашим майстром 
як нагадування та основу для обговорення.

Ви можете знайти більше натхнення на 

www.functionality-world.com 

www.hafeleshop.com.ua

Область застосування

Приватна

 Гардероб

 Гардероб (шафа)

 Гардеробна кімната

 Шафа з ліжком для гостей

 Вітальня 

 Кабінет

 Підсобне приміщення

Комерційна

 Обладнання для магазинів

 Офіс

 Лабораторія 

 

 

 

 

Розмір шафи
Довжина: 

Висота: 

Глибина:

 Окрема

 Вбудована 

Тип та матеріал дверей
 Скло

 Дерево

 Алюмінієва рама

 2 полотна      3 полотна      4 полотна

Світло в шафі
 Точкове освітлення

 Освітлення полиць

 Загальне освітлення

 Освітлення поверхні

 Світлодіодна стрічка

 Управління освітленням датчиками руху

 Затемнення

Чи потрібно вам,  
щоб шафа замикалася?

 Так      Ні

Використання висоти приміщення
 Розкладна драбина

 Пересувна драбина

 Настінний підйомний механізм

 Гардеробний ліфт

Внутрішнє обладнання
 Система стійок

 Дротяні корзини

 Дерев’яні шухляди

 Відкриті стелажі

 Внутрішні шухляди з релінгами

 Висувні елементи для шаф

 Гардеробний ліфт

 Дерев’яні полиці     Скляні полиці    

 Полиці з підсвіткою 

Вимоги до комфорту
 Електричні розсувні двері

 Електричний настінний підйомний механізм

 Електричні підйомники фасадів

 Стійки, що підіймаються (робочі поверхні, що 

регулюються)

 Електричний гардеробний ліфт

 Електричний підйомник для ТВ

 

 

 

Конкретні місця
 Під сходами

 Похилі стелі

 Підвал

 Для кутового застосування

Двері до шаф
 Розсувні двері

 Двері на петлях

 Двері, що складаються

 Поворотно / Розсувні двері

 Двері, що засуваються

 Без дверей

Двері до шаф
 Відкидні двері

 Двері на петлях

 Розсувні двері

 Висувні
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ПРОСТІР ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ / ПЕРЕЛІК МІЙ ПРОСТІР ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ:



Тел.      +380 / 32 / 235-15-63  
Факс    +380 / 32 / 235-15-60 
Гаряча лінія: 0-800-500-970
(дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні)

Гефелє Україна ТзОВ
вул. Б. Хмельницького  200, 1 поверх, 
79037 Львів Україна

hafele.ua
hafeleshop.com.ua

Офіційні дилери:
АР Крим
• Компанія «Пелікан»
АР Крим, 95000,
Сімферополь, вул. Лебедєва, 69
тел./факс: +7 (978) 077-27-07,
+7 (978) 077-27-27
e-mail: pelikan_hafele@mail.ru
Вінницька обл.
• ФОП Капуш Андрій Юрійович 
21017, Вінниця, вул. Липовецька 6а
тел./факс: (0432) 57-7450
моб.: (066) 862-22-72, (096) 696-53-53, 
(063) 502-45-28
Волинська обл.
• ФОП Хлібовський Ю.І.
43023, Луцьк, вул. Карбишева, 2 Д
моб.: (099) 733-10-81, (050) 382-90-34
e-mail: hafele.lutsk@gmail.com
Дніпропетровська обл.
• Hafele Фурнітурний Клуб
49044, Дніпропетровськ, вул. Тітова 2
моб.: (067) 520-92-77, (067) 520-92-70 
e-mail: info@fc-dp.net
www.fc-dp.net

Донецька обл.
• ТзОВ «Стел»
Маріуполь, пр. Металургів, 66
тел./факс: (0629) 53-31-71
e-mail: mebel-l@tes.dn.ua
www.tes.dn.ua
• Маріуполь, вул. Гавань Шмідта, 10
тел./факс: (0629) 34-10-36
e-mail: mebel-l@tes.dn.ua
www.tes.dn.ua
• Маріуполь, б-р Шевченка ,52
тел./факс: (0629) 53-05-66
e-mail: mebel-l@tes.dn.ua
www.tes.dn.ua
• Краматорськ, вул. Орджонікідзе, 6
тел./факс: (06264) 6-10-52
e-mail: tes-kr@tes.dn.ua 
www.tes.dn.ua
Житомирська обл.
• «BEST» меблева фурнітура
ФОП Сіденко Олександр Васильович
10031, Житомир, вул. Ватутіна 100
моб.: (096) 778-11-39, (093) 529-02-98,
(096) 437-98-85
e-mail: best-ua@mail.ua
Закарпатська обл.
• ФОП Горват Олександр Йосипович
88015, Ужгород, вул. Підгірна, 27/2
вул. Краснодонців, 
авторечовий ринок, павільйон №98
моб. (099) 192-52-31, 
(050) 583-33-54
e-mail: Hafele.uzg@gmail.com
Запорізька обл.
• Фурнітурний двір
Запоріжжя, вул. Волгоградська, 9
тел./факс: (061) 228-65-95
моб.: (050) 840-08-02
e-mail: fd-zp@hotmail.com
www.furniturazp.org.ua
• Запоріжжя, 
вул. Дніпропетровське шосе, 30
тел./факс: (061) 252-61-57
моб.: (050) 012-26-99, (098) 649-90-33
• 69000, Запоріжжя, 
вул. Авраменко 3
тел./факс:+38 (061) 228-65-95
моб.: (050) 840 08 02
Івано-Франківська обл.
• ФОП Крижанівський Олег Михайлович
76018, Івано-Франківськ,
вул. Володимира Великого, 14
моб. (066) 580-97-48, 
(098) 863-53-86
e-mail: hafele.if@outlook.com

Київська обл.
• TзОВ «Еней Трейд»
Київ 04080, вул. Кирилівська, 86
тел./факс: (044) 225-32-08
моб.: (050) 404-40-41
e-mail: doc@eneytrade.com.ua
www.hafele.kiev.ua
• Київ, вул. Віскозна 3-А
тел./факс: (044) 502-60-04                   
моб.: (050) 308-94-00
e-mail: zakaz@eneytrade.com.ua
• ПП «Магніт»
Біла Церква, Київська обл., вул. Толстого, 32 Б
тел./факс: (045) 636-60-58
моб.: (067) 219-93-99
e-mail: mag_magnit5@ukr.net
www.mf-magnit.com.ua
Кіровоградська обл.
• ФОП Шматько Дарія Миколаївна 
25000, Кіровоград, пр-т Університетський, 17/2 
моб.: (050) 289-61-80, (066) 945-31-96
e-mail: modern-sds@meta.ua
www.modern-sds.kr.ua
Львівська обл.
• ПП Ямінський Т.Я.
79058, Львів, вул. Замарcтинівська, 53
тел./факс: (032) 253-09-27,
моб.: (050) 698-62-26, (067) 322-03-98,
моб.: (063) 419-60-25, (067) 968-22-64
e-mail: taras_yamin@ukr.net
• ФОП Шепетько В.Г.
79024, Львів, вул. Богдана Хмельницького 172 Б
моб.: (067) 200-50-07, 
(067) 968-22-64
e-mail: hafele_@ukr.net
Миколаївська обл.
• ФОП Макарець В.А.
54024, Миколаїв, вул. 1-ша Інгульська 1а
моб.: (067) 902-29-69, (063) 378-13-00
e-mail: k-mebel@inbox.ru
Одеська обл.
• Академія меблів
ФОП Варбанець С.Д
65031, Одеса, вул. Паркова, 1
тел./факс: (048) 233-01-57,  

 (048) 233-08-82, (048) 743-94-74
моб.: (063) 045-24-36, (098) 273-05-75
e-mail: ak_meb@mail.ru
www.akademijamebeli.com.ua
Полтавська обл.
• ТОВ «Меблевий майстер-Полтава»
36010, Полтава, вул. Овочева, 5
тел./факс: (0532) 61-33-79
моб.: (067) 532-23-11
e-mail: hafele.poltava@mail.ru

• 39600, Кременчук, вул. Бутиріна, 25
моб.: (067) 548-59-88
e-mail: hafele.kremenchug@mail.ru
Рівненська обл.
• ФОП Шепелюк В.Ф.
33001, Рівне, вул. Пирогова, 8
тел./факс: (0362) 22-30-28
моб.: (068) 025-34-67, (066) 523-49-61
моб.: (067) 500-48-73
e-mail: furrivne@mail.ru
Сумська обл.
• ТзОВ «СВТЕК»
40024, Суми, вул.Харківська, 33
тел./факс: (0542) 79-57-75
моб.: (066) 100-83-28, (050) 507-93-79
e-mail: hafele.sumy@ukr.net
Тернопільська обл.
• ТОВ «Акант»
с. Великі Гаї, вул. Галицька, 44а,
тел./факс: (035) 249-00-95, 249-00-87
моб.: (050) 339-54-39
e-mail: akant_f@mail.ua
Харківська обл.
• «Лідер Харків»
ФОП Стальний Орест Володимирович
61105, Харків, 
вул. Киргизька, 19, корп. 2, оф. 1
тел./факс: (057) 762-86-86, 755-55-21
моб.: (050) 583-21-12, (067) 741 28-32
e-mail: lider_kharkov@mail.ru
www.lider-kh.org.ua
• ТОВ Агрофірма «ПВО»
61038, Харків, вул. Халтурина, буд. № 16/50
тел./факс: (057) 738-22-89, 703-22-95 
моб.: (095) 259-65-62, (067) 399-99-04
e-mail: agropvokharkov@gmail.com
www.pvo.com.ua
Черкаська обл.
• ТОВ «Інтерплит»
18000, Черкаси, вул. Якубовського, 7/1
тел./факс: (047) 265-98-12
моб.: (063) 326-80-76 
e-mail: makarenko_interplit@mail.ru
www.interplit.com.ua
• 18000, Черкаси, просп. Хіміків, 4а
тел./факс: (0472) 65-38-25
моб.: (067) 443-29-25
e-mail: stinterplit@mail.ru
Чернігівська обл.
• ТзОВ «Меблі від А до Я»
14000, Чернігів, вул. Щорса, 57 В
тел./факс: (0462) 65-32-45
моб.: (066) 672-01-83, (096) 702-78-99,
(093) 468-66-59
e-mail: hafele.chernigiv@ukr.net


