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*Основна тканина *Додаткова тканина

Дивани  

Sofas
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*Main fabric *Additional fabric

Характеристики   

Characteristics

Фаворит 
Favorite  

Механізм трансформації: 
«Єврокнижка»
Наповнення: поролон,
гнутоклеєна ламель
Тканина: Багама 17* /  Багама 45* 
Ящик-основа ЛДСП
Каркас: брусок (масивна деревина), 
ДСП
Опора: Н35 мм (пластик)

Transformation mechanism: «Eurobook»
Filling: bent glued lamella, foam
Fabric: Bahama 17*/ Bahama 45*
Laminated chipboard frame
Frame: bar (solid wood), chipboard
Leg: H35 mm (plastic)

Т1

Т2

Т1                   - диван виконаний в одній тканині
Т2                   - диван виконаний комбінацією двох тканин

T1                  - sofa is made in one fabric

T2                  - sofa is made of a combination of two fabrics 

LHF  

2000

810

710

2000

1360
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Меридіан   
Meridian

2560
2200

710

Characteristics

Механізм трансформації: 
«Нерозкладний»
Наповнення: поролон,
пружина «зиг-заг»
Тканина: Жасмін 38 
Каркас: ДСП, фанера, 
брусок (масивна деревина)
Ніжка: H180 мм (метал)

Transformation mechanism: «Not fold out»
Filling: foam, Zig Zag springs
Fabric: Jasmine 38
Frame: chipboard, plywood, 
bar (solid wood)
Leg: H180 mm (metal)

Характеристики

Т1
LHF  / RHF

RHF

Т1            - диван виконаний в одній тканині

T1           - sofa is made in one fabric

RHF - кут з правого боку 
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*Main fabric *Additional fabric

Меридіан   
прямий   

 Meridian

1980
890

710

Характеристики   

Characteristics

Механізм трансформації: 
«Нерозкладний»
Наповнення: поролон,
пружина «зиг-заг»
Тканина: Топаз 44 
Каркас: ДСП, фанера, 
брусок (масивна деревина)
Ніжка: H180 мм (метал)

Transformation mechanism: 
«Not fold out»
Filling: foam, Zig Zag springs
Fabric: Topaz 44
Frame: chipboard, plywood, 
bar (solid wood)
Leg: H180 mm (metal)

Т1

Т1            - диван виконаний в одній тканині

T1           - sofa is made in one fabric

straight
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*Основна тканина *Додаткова тканина

2320 1570

1430 2020

Характеристики   

Characteristics

Механізм трансформації: 
«Комбінований: поворотний + 
єврокнижка»                                                                    
Наповнення: поролон,
пружина «зиг-заг» 
Ящик-основа ЛДСП
Тканина: Сицилія 33
Каркас: брусок (масивна деревина), 
ДСП                    
Опора: Н50 мм (пластик)

Доміно   
Domino

775

Т1

Transformation mechanism: «Combined: 
rotating + eurobook»
Filling: foam, Zig Zag springs
Laminated chipboard frame
Fabric: Sicily 33
Frame: bar (solid wood), chipboard
Leg: H50 mm (plastic)

LHF  / RHF

RHF

Т1            - диван виконаний в одній тканині

T1           - sofa is made in one fabric

RHF - кут з правого боку 
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*Main fabric *Additional fabric

2300

1500

820

Родос 
Rodos 
Характеристики   

Characteristics

Механізм трансформації: 
«Нерозкладний»
Наповнення: поролон,
пружина «зиг-заг»
Тканина: Парадіз 07 
Каркас: ДСП, 
брусок (масивна деревина)
Ніжка: H150 мм (деревина)

Transformation mechanism: 
«Not fold out»
Filling: foam, Zig Zag springs
Fabric: Paradise 07
Frame: bar (solid wood), chipboard
Leg: H150 mm (wood)

Т1
LHF / RHF

LHF  

230

Т1            - диван виконаний в одній тканині

T1           - sofa is made in one fabric

LHF - кут з лівого боку
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Токіо   
Tokyo

2450 2000

1050
1500

800

Характеристики   

Characteristics

Т1

Т2

Механізм трансформації: «Крокуюча 
єврокнижка» 
Наповнення: поролон, 
пружинний блок "Боннель" 
Тканина: Парадіз 82*/ Парадіз 91*
Каркас: брусок (масивна деревина), 
ДСП
Ящик-основа: ЛДСП
Опора: Н40 мм (пластик)

Transformation mechanism: «Stepping 
eurobook»
Filling: foam, «Bonnell» spring unit
Fabric: Paradise 82* / Paradise 91*
Frame: bar (solid wood), chipboard
Laminated chipboard base box     
Leg: H40 mm (plastic)

Т1                 - диван виконаний в одній тканині
Т2                 - диван виконаний комбінацією двох тканин

T1                 - sofa is made in one fabric

T2                 - sofa is made of a combination of two fabrics 
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*Main fabric *Additional fabric

Діно   
Dino 

Механізм трансформації: 
«Нерозкладний»
Наповнення: поролон, 
пружина «зиг-заг»
Тканина: Парадіз 96  
Каркас: брусок (масивна деревина), 
ДСП
Опора: Н120 мм (деревина)

Характеристики   

Characteristics

2260

1500

820

Т1

Transformation mechanism: 
«Not fold out»
Filling: foam, Zig Zag springs
Fabric: Paradise 96
Frame: bar (solid wood), chipboard
Leg: H120 mm (wood)

Універсальний / Reversible sofa

Т1            - диван виконаний в одній тканині

T1           - sofa is made in one fabric

*Зі зміною розташування пуфа змінюється кут дивану
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Міні  
Mini
Характеристики   

Characteristics

Механізм трансформації: «Телескоп»
Наповнення: поролон,
гнутоклеєна ламель
Тканина: Сорренто 84* / Сорренто 88*
Викатний ящик ЛДСП
Каркас: брусок (масивна деревина), 
ДСП
Опора: Н35 мм (пластик)

Transformation mechanism: «Telescopic»
Filling: foam, bent glued lamella
Fabric: Sorrento 84* / Sorrento 88* 
Roll-out storage box (laminated chipboard) 
Frame: bar (solid wood), chipboard
Leg: H35 mm (plastic)

980 800

850 1900

830

Т1

Т2

Т3

Т1                      - диван виконаний в одній тканині
Т2                      - диван виконаний комбінацією двох тканин
Т3                      - диван виконаний комбінацією трьох тканин

T1                     - sofa is made in one fabric

T2                     - sofa is made of a combination of two fabrics 

T3                     - sofa is made of a combination of three fabrics

*У дивані Т2 використовується подушка 
  виготовлена в двох кольорах
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*Main fabric *Additional fabric

Бамбіні   
Bambini

1100

1900

1300

850

830

Характеристики   

Characteristics

Механізм трансформації: «Телескоп»
Наповнення: поролон,
гнутоклеєна ламель
Тканина: Парадіз 91* / Парадіз 37*
Викатний ящик ЛДСП
Каркас: брусок (масивна деревина),
ДСП
Опора: Н35 мм (пластик)

Transformation mechanism: «Telescopic»
Filling: foam, bent glued lamella
Fabric: Paradise 91* / Paradise 37*
Roll-out storage box
(laminated chipboard)
Frame: bar (solid wood), chipboard
Leg: H35 mm (plastic)

Т1

Т2

Т3

Т1                      - диван виконаний в одній тканині
Т2                      - диван виконаний комбінацією двох тканин
Т3                      - диван виконаний комбінацією трьох тканин

T1                     - sofa is made in one fabric

T2                     - sofa is made of a combination of two fabrics 

T3                     - sofa is made of a combination of three fabrics

*У дивані Т2 використовується подушка 
  виготовлена в двох кольорах



16 Колір на зображеннях може незначно відрізнятися від кольору реального матеріалу
*Основна тканина *Додаткова тканина

Характеристики   

Characteristics

Механізм трансформації: «Алеко»
Наповнення: поролон, 
гнутоклеєна ламель, 
пружинний блок «Боннель»
Тканина: Сорренто 84
Каркас: брусок (масивна деревина)
Опора: фарбована деревина

Transformation mechanism: «Aleco»
Filling: foam, bent glued lamella, 
«Bonnell» springs unit
Fabric: Sorrento 84
Frame: bar (solid wood)
Leg: painted wood

Оксфорд міні 
Oxford mini

1000910

1020
2000

850

Т1

Т1            - диван виконаний в одній тканині

T1           - sofa is made in one fabric
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*Main fabric *Additional fabric

Характеристики   

Characteristics

Механізм трансформації: «Алеко»
Наповнення: поролон, 
гнутоклеєна ламель,
пружинний блок «Боннель»
Тканина: Сорренто 82
Каркас: брусок (масивна деревина)
Ніжка: фарбована деревина

Transformation mechanism: «Aleco»
Filling: foam, bent glued lamella, 
«Bonnell» spring unit
Fabric: Sorrento 82
Frame: bar (solid wood)
Leg: painted wood

Оксфорд 1,4
Oxford 1,4

Т1

1500 1410

1020 2000

850

Т1            - диван виконаний в одній тканині

T1           - sofa is made in one fabric
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Характеристики   

Characteristics

Механізм трансформації: «Алеко»
Наповнення: поролон, 
гнутоклеєна ламель, 
пружинний блок «Боннель»
Тканина: Сорренто 84
Каркас: брусок (масивна деревина)
Опора: фарбована деревина

Transformation mechanism: «Aleco»
Filling: foam, bent glued lamella, 
«Bonnell» springs unit
Fabric: Sorrento 36
Frame: bar (solid wood)
Leg: painted wood

Оксфорд 1,6 
Oxford 1,6

1700

10202000

850

Т1

1610

Т1            - диван виконаний в одній тканині

T1           - sofa is made in one fabric
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*Main fabric *Additional fabric

Характеристики   

Characteristics

Механізм трансформації:
«Єврокнижка»
Наповнення: поролон, гнутоклеєна ла-
мель, «Pocket Spring» пружинний блок
Тканина: Доріс 11* / Доріс 18*
Каркас: ДСП, фанера, брусок (масивна 
деревина)
Ящик-основа: ЛДСП
Опора: Н35 мм (пластик)

Transformation mechanism: «Eurobook»
Filling: foam, bent glued lamella, Pocket 
spring unit
Fabric: Doris 11*/ Doris 18*
Frame: chipboard,  plywood, bar (solid 
wood
Laminated chipboard base box
Leg: H35 mm (plastic)

Бембі 
Bambi

Т1                      - диван виконаний в одній тканині
Т2                      - диван виконаний комбінацією двох тканин
Т3                      - диван виконаний комбінацією трьох тканин

T1                     - sofa is made in one fabric

T2                     - sofa is made of a combination of two fabrics 

T3                     - sofa is made of a combination of three fabrics

Т1 

Т2

1500 1950
780 750

760 Т3

*У дивані Т2 використовується 
подушка виготовлена в двох 
кольорах

LHF / RHF RHF - кут з правого боку 

LHF - кут з лівого боку
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Тренд

20802200

14701520

800

Trend 

Механізм трансформації: «Крокуюча 
єврокнижка» 
Наповнення: поролон,
пружина «зиг-заг»
Тканина: Сорренто 82
Каркас: ДСП, фанера, брусок (масивна 
деревина)
Ящик-основа: ЛДСП
Опора: Н150 мм (деревина)

Характеристики   

Characteristics

Т1

Transformation mechanism: «Stepping 
eurobook»
Filling: foam, Zig Zag springs
Fabric: Sorrento 82
Frame: chipboard,  plywood, bar (solid 
wood)
Laminated chipboard base box
Leg: H150 mm (wood)

Універсальний / Reversible sofa

Т1            - диван виконаний в одній тканині

T1           - sofa is made in one fabric
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*Main fabric *Additional fabric

Характеристики   

Characteristics

Механізм трансформації: «Дельфін»
Наповнення: поролон, 
пружина «зиг-заг»
Тканина: Мальмо 08
Ящик-основа ЛДСП
Каркас: фанера, ДСП, 
брусок (масивна деревина)
Опора: Н35 мм (пластик)

Transformation mechanism: «Dolphin»
Filling: foam, Zig Zag springs
Fabric: Malmo 08
Laminated chipboard storage box
Frame: plywood, chipboard,
bar (solid wood)
Leg: H35 mm (plastic)

Т1                   - диван виконаний в одній тканині
Т2                   - диван виконаний комбінацією двох тканин

T1                  - sofa is made in one fabric

T2                  - sofa is made of a combination of two fabrics 

Т12250 2000

1500 1400

800

Концепт  
кутовий   

Concept
corner

Т2

Універсальний / Reversible sofa
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Механізм трансформації: «Дельфін»
Наповнення: поролон, 
пружина «зиг-заг»
Тканина: Toпаз 03
Каркас: фанера, ДСП, 
брусок (масивна деревина)
Опора: Н35 мм (пластик)

Характеристики   

Characteristics

Т1

Transformation mechanism: «Dolphin»
Filling: foam, Zig Zag springs
Fabric: Topaz 03
Frame: plywood, chipboard,
bar (solid wood)
Leg: H35 mm (plastic)

2180 1930

730 1400

760

Концепт  
прямий   

Concept
straight

Т1            - диван виконаний в одній тканині

T1           - sofa is made in one fabric
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*Main fabric *Additional fabric

2950 2690

1410 1310

850

Характеристики   

Characteristics

Transformation mechanism: «Dolphin»
Filling: foam, Zig Zag springs
Fabric: Alyaska 01
Laminated chipboard storage box
Frame: plywood, chipboard,
bar (solid wood)
Leg: H35 mm (plastic)

Механізм трансформації: «Дельфін»
Наповнення: поролон,
пружина «зиг-заг»
Тканина: Аляска 01
Ящик-основа ЛДСП
Каркас: фанера, ДСП, 
брусок (масивна деревина)
Опора: Н35 мм (пластик)

Концепт  

Concept
     U-shaped

П-подібний

Т1

Т1            - диван виконаний в одній тканині

T1           - sofa is made in one fabric
LHF / RHF

RHF - кут з правого боку 

LHF - кут з лівого боку
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Механізм трансформації: «Дельфін»
Наповнення: поролон, 
пружина «зиг-заг»
Тканина: Савана нова Dark Grey 14-1
Ящик-основа ЛДСП
Каркас: фанера, ДСП, 
брусок (масивна деревина)
Опора: Н35 мм (пластик)

Характеристики   

Characteristics

Т1

Transformation mechanism: «Dolphin»
Filling: foam, Zig Zag springs
Fabric: Savana nova Dark Grey 14-1
Laminated chipboard base box
Frame: plywood, chipboard,
bar (solid wood)
Leg: H35 mm (plastic)

2300 2040

1400 1310

850

Концепт  
з модулем  

Concept
with module

Т1            - диван виконаний в одній тканині

T1           - sofa is made in one fabric
LHF / RHF

LHF - кут з лівого боку
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*Main fabric *Additional fabric

2250 2000

2250 2000

850

Характеристики   

Characteristics

Transformation mechanism: «Dolphin»
Filling: foam, Zig Zag springs
Fabric: Sorrento 01
Laminated chipboard base box
Frame: plywood, chipboard,
bar (solid wood)
Leg: H35 mm (plastic)

Механізм трансформації: «Дельфін»
Наповнення: поролон,
пружина «зиг-заг»
Тканина: Сорренто 01
Ящик-основа ЛДСП
Каркас: фанера, ДСП, 
брусок (масивна деревина)
Опора: Н35 мм (пластик)

Концепт  

Concept
     sectional

секційний

Т1

Т1            - диван виконаний в одній тканині

T1           - sofa is made in one fabric
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Софіно
Sofino
Характеристики   

Characteristics

Т1

Т2

20002350

15001000

820

Механізм трансформації: «Єврокнижка»
Наповнення:  поролон,
пружинний блок «Боннель»
Тканина: Мальмо Silver 90* / 
Мальмо Gainsboro 83* 
Ящик-основа ЛДСП
Каркас: брусок (масивна деревина), ДСП
Опора: Н35 мм (пластик)  

Transformation mechanism: «Eurobook»
Filling: «Bonnell» springs unit, foam
Fabric: Malmo Silver 90* / 
Malmo Gainsboro 83*
Laminated chipboard frame
Frame: bar (solid wood), chipboard  
Leg: H35 mm (plastic)

Т1                   - диван виконаний в одній тканині
Т2                   - диван виконаний комбінацією двох тканин

T1                  - sofa is made in one fabric

T2                  - sofa is made of a combination of two fabrics 
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*Main fabric *Additional fabric

Рондо   
Rondo

Універсальний / Reversible sofa

Механізм трансформації: 
«Єврокнижка»
Наповнення:  поролон,
пружинний блок «Боннель»
Тканина: Мальмо Dark.Brown 28* / 
Мальмо Coffee milk 08*
Ящик-основа ЛДСП
Каркас: брусок (масивна деревина), 
ДСП
Опора: Н35 мм (пластик)

Transformation mechanism: «Eurobook»
Filling: «Bonnell» springs unit,  foam
Fabric: Malmo Dark.Brown 28* / 
Malmo Coffee milk 08* 
Laminated chipboard frame
Frame: bar (solid wood), chipboard  
Leg: H35 mm (plastic)

Характеристики   

Characteristics

23302000

16501600

840

Т1

Т2

Т1                   - диван виконаний в одній тканині
Т2                   - диван виконаний комбінацією двох тканин

T1                  - sofa is made in one fabric

T2                  - sofa is made of a combination of two fabrics 
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Венеція 
Venice
Характеристики   

Characteristics

Т1

Т2

Механізм трансформації: «Дельфін»
Наповнення: поролон, 
пружина «зиг-заг»
Тканина: Сицилія 94
Каркас: ДСП, фанера, 
брусок (масивна деревина)
Опора: Н35 мм (пластик) 

Transformation mechanism: «Dolphin»
Filling: foam, Zig Zag springs
Fabric: Sicily 94
Frame: chipboard, plywood,
bar (solid wood)
Leg: H35 mm (plastic)

Т1                   - диван виконаний в одній тканині
Т2                   - диван виконаний комбінацією двох тканин

T1                  - sofa is made in one fabric

T2                  - sofa is made of a combination of two fabrics 

2300

860

1930

1400

800
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*Main fabric *Additional fabric

Кейнан
Canaan

Механізм трансформації: крокуюча
«Єврокнижка»
Наповнення: поролон, 
пружинний блок «Pocket Spring», пру-
жина «зиг-заг»
Тканина: Інаріс 80
Каркас: ДСП, фанера, 
брусок (масивна деревина)
Ящик-основа: ЛДСП
Опора: Н35 мм (пластик)

Характеристики   

Characteristics

24802020

1500 1020

970

Т1

Transformation mechanism: stepping 
«Eurobook»
Filling: foam, «Pocket Spring» unit, 
Zig-Zag springs
Fabric: Inaris 80
Frame: chipboard, plywood,
bar (solid wood) 
Laminated chipboard frame
Leg: H35 mm (plastic)

Т1            - диван виконаний в одній тканині

T1           - sofa is made in one fabric

Декоративні подушки в ціну 

НЕ ВХОДЯТЬ
The decorative pillowsare 

NOT INCLUDED
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Ньютон 
Newton
Характеристики   

Characteristics

Т1

Т2

Механізм трансформації: «Дельфін»
Наповнення: поролон, 
пружина «зиг-заг»
Тканина: Сорренто 05* / Сорренто 12*
Каркас: ДСП, фанера, брусок (масивна 
деревина)
Ящик-основа ЛДСП
Опора: Н50 мм (пластик)

Transformation mechanism: «Dolphin»
Filling: foam, Zig Zag springs
Fabric: Sorrento 05* / Sorrento 12*
Frame: chipboard, plywood, bar (solid 
wood)
Laminated chipboard base box
Leg: H50 mm (plastic)

Т1                   - диван виконаний в одній тканині
Т2                   - диван виконаний комбінацією двох тканин

T1                  - sofa is made in one fabric

T2                  - sofa is made of a combination of two fabrics 

2600

1630

2600

1630

800

Універсальний / Reversible sofa
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*Main fabric *Additional fabric

Елегант   
Elegant

Механізм трансформації: «Дельфін»
Наповнення: поролон, 
пружина «зиг-заг»
Тканина: Крокус 97
Каркас: ДСП, фанера, брусок (масивна 
деревина)
Ящик-основа ЛДСП
Опора: Н50 мм (пластик)

Характеристики   

Characteristics

26502650

1630 2230

800

Т1

Transformation mechanism: «Dolphin»
Filling: foam, Zig Zag springs
Fabric: Krokus 97
Frame: chipboard, plywood, bar (solid 
wood)
Laminated chipboard base box
Leg: H50 mm (plastic)

Т1                   - диван виконаний в одній тканині
Т2                   - диван виконаний комбінацією двох тканин

T1                  - sofa is made in one fabric

T2                  - sofa is made of a combination of two fabrics 

Т1

LHF / RHF

RHF - кут з правого боку

LHF - кут з лівого боку
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Характеристики   

Characteristics

Cіті
City

Т1

1520 1340
930 1960

870

Механізм трансформації: викатний
Наповнення: поролон
Тканина: Савана нова 31
Каркас: ДСП, HDF, фанера, брусок (ма-
сивна деревина)
Викатний ящик ЛДСП
Опора: Н35 мм (пластик)

Transformation mechanism:  roll-out
Filling: foam
Fabric: Savana nova 31
Frame: chipboard, HDF, plywood, bar 
(solid wood)
Roll-out storage box (laminated 
chipboard)
Leg: H35 mm (plastic)

Т1            - диван виконаний в одній тканині

T1           - sofa is made in one fabric
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Фостер      
Foster

Механізм трансформації: «Телескоп»
Наповнення: поролон,
гнутоклеєна ламель
Тканина: Джип 90 
Викатний ящик ЛДСП
Каркас: брусок (масивна деревина), 
ДСП
Опора: Н35 мм (пластик)

Характеристики   

Characteristics

Т1

Transformation mechanism: «Telescopic»
Filling: foam, bent glued lamella
Fabric: Jeep 90 
Roll-out storage box (laminated 
chipboard)
Frame: bar (solid wood), chipboard
Leg: H35 mm (plastic)

1440
1910

1620
850

820

Т1            - диван виконаний в одній тканині

T1           - sofa is made in one fabric
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Механізм трансформації: 
нерозкладний
Наповнення: поролон
пружинний блок «Боннель»
Тканина: Парадіз 37 
Ящик-основа ЛДСП, підйомне сидіння
Каркас: ДСП
Опора: H120 мм (деревина)

Transformation mechanism: not fold out
Filling: «Bonnell» springs unit, foam
Fabric: Paradise 37  
Laminated chipboard storage box, lifting 
seat
Frame: chipboard   
Leg: H120 mm (wood)

Характеристики   

Characteristics

Гелексі   
Galaxy

Універсальний / Reversible sofa

2050 2000
900950

840

Т1

Т2

Т1                    - диван виконаний в одній тканині
Т2                    - диван виконаний комбінацією двох тканин

T1                   - sofa is made in one fabric

T2                   - sofa is made of a combination of two fabrics 
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*Main fabric *Additional fabric

Кліо    
Clio
Характеристики   

Characteristics

Механізм трансформації: 
нерозкладний
Наповнення: поролон,
пружинний блок «Боннель»
Тканина: Аляска 07 Bell Flowers 
Ящик-основа ЛДСП, підйомне сидіння
Каркас: брусок (масивна деревина), 
ДСП
Опора: Н100 мм (матеріал - метал, 
покриття - хром)

Transformation mechanism: not fold out
Filling: «Bonnell» springs unit, foam
Fabric: Alaska 07 Bell Flowers
Laminated chipboard storage box, lifting 
seat
Frame: bar (solid wood), chipboard
Leg: H100 mm (material - metal, covering 
- chrome)

Т1

2220

920

940

2000

900

Т1            - диван виконаний в одній тканині

T1           - sofa is made in one fabric

LHF  / RHF
LHF - кут з лівого боку
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Соната 2с 
Sonata 2s

Механізм трансформації: нерозкладний
Наповнення: поролон
Тканина: Парадіз 38
Каркас: ДСП, фанера, брусок (масивна 
деревина)
Опора: H180 (деревина)

Transformation mechanism:  not fold out
Filling: foam
Fabric: Paradise 38 
Frame: chipboard, plywood, bar (solid 
wood) 
Leg: H180 (wood)

Характеристики   

Characteristics

Т2Т1

Т1            - диван виконаний в одній тканині

T1           - sofa is made in one fabric

1410

660

780
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*Main fabric *Additional fabric

Механізм трансформації: 
нерозкладний
Наповнення: поролон
Тканина: Парадіз 38
Каркас: ДСП, фанера, брусок (масивна 
деревина)
Опора: H180 (деревина)

Transformation mechanism:  not fold out
Filling: foam, 
Fabric: Paradise 38 
Frame: chipboard, plywood, bar (solid 
wood)   
Leg: H180 (wood)

Характеристики   

Characteristics

Соната 3с 
Sonata 3s

Т1

Т1            - диван виконаний в одній тканині

T1           - sofa is made in one fabric

1910

660

780
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Офісний   
Office

Механізм трансформації: 
нерозкладний
Наповнення: поролон
Тканина: шкірзам Флай 2215
Каркас: ДСП, брусок (масивна дереви-
на)
Опора: 300 мм (матеріал - метал, 
покриття - хром) 

Transformation mechanism: «not fold out»
Filling: foam
Fabric: Leatherette Fly 2215
Frame: chipboard, bar (solid wood)
Leg: 300 mm (material - metal, covering - 
chrome)

Характеристики   

Characteristics

1390
710

Т1

Т1            - диван виконаний в одній тканині

T1           - sofa is made in one fabric

760
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*Main fabric *Additional fabric

Тайм 
Time

Механізм трансформації: 
нерозкладний
Наповнення: поролон, 
пружина «зиг-заг»
Тканина: шкірзам Флай 2230
Каркас: фанера, ДСП,
брусок (масивна деревина)
Опора : Н150 мм (деревина) 

Transformation mechanism: «not fold out»
Filling: foam, Zig Zag springs
Fabric: Leatherette Fly 2230
Frame: plywood, chipboard, 
bar (solid wood)
Leg: H150 mm (wood)

Характеристики   

Characteristics

Т1

1770

700

850

Т1            - диван виконаний в одній тканині

T1           - sofa is made in one fabric
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Імпульс  
Impulse
Характеристики   

Characteristics

Механізм трансформації:  клік-кляк
Наповнення: поролон, 
гнутоклеєна ламель
Тканина: Парадіз 90 
Каркас: металева основа, ДСП

Transformation mechanism:  click-clack
Filling: foam, bent glued lamella
Fabric: Paradise 90
Frame: metal base, chipboard

Т1

Т1            - диван виконаний в одній тканині

T1           - sofa is made in one fabric

2200
850

1000

2050
1600
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*Main fabric *Additional fabric

Ліжка  

Beds
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Механізм трансформації: «Підйомний»
Наповнення: поролон,
гнутоклеєна ламель
Тканина: Сорренто 33 
Каркас: ДСП, брусок (масивна 
деревина) 
Ніша для білизни
Опори: Н35 мм (пластик)

Характеристики   

Characteristics

Transformation mechanism: «Lifting 
mechanism» 
Filling: bent glued lamella, foam
Fabric: Sorrento 33 
Frame: chipboard , bar (solid wood)
Storage box
Leg: H35 mm (plastic)

Матрац   2000/1400

Mattress  2000/1400

Трініті   
Trinity

Дерев’яний каркас

Wooden frame

Metal frame

Металевий каркас

Т1

Матрац в ціну НЕ ВХОДИТЬ Матрац   2000/1600Матрац   2000/1400

Mattress  2000/1600Mattress  2000/1400The mattress is NOT INCLUDED

1500 1700 1900

2120

1010
355

Т1            - ліжко виконане в одній тканині

T1           - bed is made in one fabric
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*Main fabric *Additional fabric

Механізм трансформації: «Підйомний»
Наповнення:  поролон,
гнутоклеєна ламель
Тканина: Мальмо 61
Каркас: брусок (масивна деревина), 
ДСП 
Ніша для білизни
Опора: Н35 мм (пластик) 

Характеристики   

Characteristics

Transformation mechanism: «Lifting 
mechanism» 
Filling: bent glued lamella, foam
Fabric: Malmo 61
Frame: bar (solid wood), chipboard
Storage box
Leg: H35 mm (plastic)

Матрац в ціну НЕ ВХОДИТЬМатрац   2000/1600 Матрац   2000/1400Матрац   2000/1800

Mattress  2000/1600 Mattress  2000/1400Mattress  2000/1800 The mattress is NOT INCLUDED

Рандеву   
Rendezvous

150017001900
2120

1160

355
Дерев’яний каркас

Wooden frame

Metal frame

Металевий каркас

Т1

Т1            - ліжко виконане в одній тканині

T1           - bed is made in one fabric
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Жасмін   
Jasmine

Механізм трансформації: «Підйомний»
Наповнення: поролон,
гнутоклеєна ламель
Тканина: Мальмо coffee milk 08
Каркас: брусок (масивна деревина), 
ДСП
Ніша для білизни
Опори: Н35 мм (пластик)

Характеристики   

Characteristics

Transformation mechanism: «Lifting 
mechanism» 
Filling: bent glued lamella, foam
Fabric: Malmo coffee milk 08
Frame: bar (solid wood), chipboard
Storage box
Leg: H35 mm (plastic)

Т1

Матрац в ціну НЕ ВХОДИТЬ

Матрац   2000/1600Матрац   2000/1400 Матрац   2000/1800

Mattress  2000/1600Mattress  2000/1400 Mattress  2000/1800

The mattress is NOT INCLUDED

1500 1700 1900

2120

1040
355 Дерев’яний каркас

Wooden frame

Metal frame

Металевий каркас

Т1            - ліжко виконане в одній тканині

T1           - bed is made in one fabric
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*Main fabric *Additional fabric

Верона   
Verona

Механізм трансформації: «Підйомний»
Наповнення: поролон,
гнутоклеєна ламель
Тканина: Мальмо coffee milk 08 
Каркас: брусок (масивна деревина), 
ДСП 
Ніша для білизни
Опора: Н35 мм (пластик)

Характеристики   

Characteristics

Transformation mechanism: «Lifting 
mechanism» 
Filling: bent glued lamella, foam
Fabric: Malmo coffee milk 08
Frame: bar (solid wood), chipboard
Storage box
Leg: H35 mm (plastic)

Т1

Матрац в ціну НЕ ВХОДИТЬМатрац   2000/1600 Матрац   2000/1400Матрац   2000/1800

Mattress  2000/1600 Mattress  2000/1400Mattress  2000/1800 The mattress is NOT INCLUDED

150017001900
2120

1010

355
Дерев’яний каркас

Wooden frame

Metal frame

Металевий каркас

Т1            - ліжко виконане в одній тканині

T1           - bed is made in one fabric
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Механізм трансформації: «Підйомний»
Наповнення: поролон,
гнутоклеєна ламель
Тканина: Мальмо Silver 90
Каркас: ДСП, 
брусок (масивна деревина)
Ніша для білизни 
Опори: Н35 мм (пластик)

Характеристики   

Characteristics

Transformation mechanism: «Lifting 
mechanism» 
Filling: bent glued lamella, foam
Fabric: Malmo Silver 90
Frame: bar (solid wood), chipboard
Storage box
Leg: H35 mm (plastic)

Монро   
Monro

Т1

Матрац в ціну НЕ ВХОДИТЬ

Матрац   2000/1600Матрац   2000/1400 Матрац   2000/1800

Mattress  2000/1600Mattress  2000/1400 Mattress  2000/1800

The mattress is NOT INCLUDED

1500 1700 1900

2120

1010
355 Дерев’яний каркас

Wooden frame

Metal frame

Металевий каркас

Т1            - ліжко виконане в одній тканині

T1           - bed is made in one fabric
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Каліпсо 
Calypso

Механізм трансформації: «Підйомний»
Наповнення: поролон,
гнутоклеєна ламель
Тканина: Cорренто 84 
Каркас: брусок (масивна деревина), 
ДСП
Ніша для білизни
Опора: Н35 мм (пластик)

Характеристики   

Characteristics

Transformation mechanism: «Lifting 
mechanism» 
Filling: bent glued lamella, foam
Fabric: Sorrento 84 
Frame: bar (solid wood), chipboard
Storage box
Leg: H35 mm (plastic)

Т1

Матрац в ціну НЕ ВХОДИТЬМатрац   2000/1600 Матрац   2000/1400Матрац   2000/1800

Mattress  2000/1600 Mattress  2000/1400Mattress  2000/1800 The mattress is NOT INCLUDED

150017001900
2120

1210

355
Дерев’яний каркас

Wooden frame

Metal frame

Металевий каркас

Т1            - ліжко виконане в одній тканині

T1           - bed is made in one fabric
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Механізм трансформації: «Підйомний»
Наповнення матрацу:  поролон, 
«Pocket Spring» пружинний блок
Наповнення основи:  поролон, 
пружинний блок «Боннель»
Тканина: Сорренто 33
Каркас: ДСП, бруски (хвоя)
Ящик-основа: ЛДСП
Ніша для білизни
Опори: Н35 мм (пластик)

Характеристики   

Characteristics

Інфанта  
Infanta

Т1

Матрац   2000/1400

Mattress  2000/1400

1430

2230

660
950

Т1            - ліжко виконане в одній тканині

T1           - bed is made in one fabric

Transformation mechanism: «Lifting 
mechanism» 
Mattress Filling:  foam, Pocket Spring unit
Base Filling:  foam, Bonnel Spring unit
Fabric: Sorrento 33
Frame: particleboard, bars (needles)
Laminated chipboard base box
Storage box
Leg: H35 mm (plastic)
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Делюкс 
Deluxe

Механізм трансформації: «Підйомний»
Наповнення матрацу:  поролон, 
«Pocket Spring» пружинний блок
Наповнення основи:  поролон, 
пружинний блок «Боннель»
Тканина: Парадіз 99
Каркас: ДСП, бруски (хвоя)
Ящик-основа: ЛДСП
Ніша для білизни
Опора: Н35 мм (пластик)

Характеристики   

Characteristics

Transformation mechanism: «Lifting 
mechanism» 
Mattress Filling:  foam, Pocket Spring unit
Base Filling:  foam, Bonnel Spring unit
Fabric: Paradise 99
Frame: particleboard, bars (needles)
Laminated chipboard base box
Storage box
Leg: H35 mm (plastic)

Т1

Матрац   2000/1400

Mattress  2000/1400

1510
2110

1170
660

Т1            - ліжко виконане в одній тканині

T1           - bed is made in one fabric
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Механізм трансформації: «Підйомний»
Наповнення матрацу:  поролон, 
«Pocket Spring» пружинний блок
Наповнення основи:  поролон, 
пружинний блок «Боннель»
Тканина: Сорренто 94
Каркас: ДСП, бруски (хвоя)
Ящик-основа: ЛДСП
Ніша для білизни
Опори: Н35 мм (пластик)

Характеристики   

Characteristics

Transformation mechanism: «Lifting 
mechanism» 
Mattress Filling:  foam, Pocket Spring unit
Base Filling:  foam, Bonnel Spring unit
Fabric: Sorrento 94
Frame: particleboard, bars (needles)
Laminated chipboard base box
Storage box
Leg: H35 mm (plastic)

Луна  
Luna

Т1

Матрац   2000/1800

Mattress  2000/1800

1920

2180

640
1150

Т1            - ліжко виконане в одній тканині

T1           - bed is made in one fabric
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*Main fabric *Additional fabric

Ісіда
Isida

Механізм трансформації: «Підйомний»
Наповнення матрацу:  поролон, «Pocket 
Spring» пружинний блок
Наповнення основи:  поролон, 
пружинний блок «Боннель»
Тканина: Сорренто 01
Каркас: ДСП, бруски (хвоя)
Викатний ящик: ЛДСП
Ніша для білизни
Опора: Н35 мм (пластик)

Характеристики   

Characteristics

Transformation mechanism: «Lifting 
mechanism» 
Mattress Filling:  foam, Pocket Spring unit
Base Filling:  foam, Bonnel Spring unit
Fabric: Sorrento 01
Frame: particleboard, bars (needles)
Roll-out base box (laminated chipboard)
Storage box
Leg: H35 mm (plastic)

Т1

Матрац   2000/1800

Mattress  2000/1800

1830
2260

960
650

Т1            - ліжко виконане в одній тканині

T1           - bed is made in one fabric
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Механізм трансформації: «Підйомний»
Наповнення матрацу:  поролон, 
«Pocket Spring» пружинний блок
Наповнення основи:  поролон, 
пружинний блок «Боннель»
Тканина: Сорренто 94
Каркас: ДСП, бруски (хвоя)
Ящик-основа: ЛДСП
Ніша для білизни
Опори: Н35 мм (пластик)

Характеристики   

Characteristics

Transformation mechanism: «Lifting 
mechanism» 
Mattress Filling:  foam, Pocket Spring unit
Base Filling:  foam, Bonnel Spring unit
Fabric: Sorrento 94
Frame: particleboard, bars (needles)
Laminated chipboard base box
Storage box
Leg: H35 mm (plastic)

Грета 
Greta

Т1

Матрац   2000/1800

Mattress  2000/1800

1920

2180

640
1300

Т1            - ліжко виконане в одній тканині

T1           - bed is made in one fabric
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*Main fabric *Additional fabric

Крісла  

Armchairs
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Корал 
Coral

Наповнення: поролон 
Тканина: шкірзам Флай 2230
Каркас: фанера, ДСП, ДВП,
брусок (масивна деревина)
Опори: Н5 мм (пластик)

Характеристики   

Characteristics

Т1 650
600

750

Filling: foam
Fabric: Leatherette Fly 2230
Frame: chipboard, plywood, fiberboard, 
bar (solid wood)   
Leg: H5 mm (plastic)

Т1            - крісло виконане в одній тканині

T1           - chair is made in one fabric
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*Main fabric *Additional fabric

Пуф наповнення: поролон
Опори: Н5 мм (пластик)

Корал плюс 
Coral plus
Характеристики   

Characteristics

Т1

Наповнення: поролон 
Тканина: шкірзам Флай 2300
Каркас: фанера, ДСП, ДВП,
брусок (масивна деревина)

Filling: foam
Fabric: Leatherette Fly 2300
Frame: chipboard, plywood, fiberboard, 
bar (solid wood)   
Pouf filling: foam 
Leg: H5 mm (plastic)

650
600

460
750

480

Т1            - крісло виконане в одній тканині

T1           - chair is made in one fabric
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Крістал  
Crystal

Наповнення: поролон 
Тканина: шкірзам Флай 2230
Каркас: фанера, ДСП, ДВП,
брусок (масивна деревина)
Опора: Н5 мм (пластик)

Характеристики   

Characteristics

Т1

650
600

750

Filling: foam
Fabric: Leatherette Fly 2230
Frame: chipboard, plywood, fiberboard, 
bar (solid wood)   
Leg: H5 mm (plastic)

Т1            - крісло виконане в одній тканині

T1           - chair is made in one fabric
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*Main fabric *Additional fabric

Палермо 
Palermo

Наповнення: поролон
Тканина: Чикаго 87
Каркас: брусок (масивна деревина), 
фанера, ДСП 
Опори: Н180 мм (деревина)

Характеристики   

Characteristics

Filling: foam
Fabric: Chicago 87
Frame: chipboard, plywood,
bar (solid wood)   
Leg: H180 mm (wooden)

Т1

730
700

750

Т1            - крісло виконане в одній тканині

T1           - chair is made in one fabric
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Соната
Sonata

Наповнення: поролон
Тканина: Джип 24
Каркас: брусок (масивна деревина), 
фанера, ДСП 
Опори: Н180 мм (деревина)

Характеристики   

Characteristics

Т1

Filling: foam
Fabric: Jeep 24
Frame: chipboard, plywood,
bar (solid wood)   
Leg: H180 mm (wooden)

730
700

750

Т1            - крісло виконане в одній тканині

T1           - chair is made in one fabric
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*Main fabric *Additional fabric

Реклайнер

Recliner

Механізм трансформації: електричний 
реклайнер
Наповнення: поролон, холофайбер, 
пружина «зиг-заг»
Тканина: Невада графіт
Каркас: ДСП, фанера, брусок (масивна 
деревина)
Опора: опорна частина механізму

Характеристики   

Characteristics

Т1

Transformation mechanism: electric 
recliner
Filling:  foam, hollowfiber, 
Zig-Zag Springs
Fabric: Nevada graphite
Frame: chipboard,  plywood, bar (solid 
wood)
Leg: part of the mechanism

800
1000

1010

Premiere

     Прем’єр

Т1            - крісло виконане в одній тканині

T1           - chair is made in one fabric



60 Колір на зображеннях може незначно відрізнятися від кольору реального матеріалу
*Основна тканина *Додаткова тканина

Смайл 
Smile

Механізм трансформації: телескоп
Наповнення: поролон, гнутоклеєна 
ламель
Тканина: Топаз 05
Каркас: ДСП, фанера, брусок (масивна 
деревина)
Ящик-основа ЛДСП 
Опори: H13 мм (пластик)

Характеристики   

Characteristics

Т1

Transformation mechanism: telescopic
Filling: foam, bent glued lamella 
Fabric: Topaz 05
Frame: chipboard, plywood, bar (solid 
wood)  
Laminated chipboard base box
Leg: H13 mm (plastic)

900
930

850

Т1            - крісло виконане в одній тканині

T1           - chair is made in one fabric
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*Main fabric *Additional fabric

Ріо
Rio

Механізм трансформації: розкладний
Наповнення: поролон
Тканина: Топаз 09
Каркас: металевий
Опора: Н150 мм (деревина)

Характеристики   

Characteristics

Т1

Transformation mechanism: fold out
Filling: foam
Fabric: Topaz 09
Frame: metal 
Leg: H150 mm (wooden)

910
930

850

Т1            - крісло виконане в одній тканині

T1           - chair is made in one fabric
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Крісла-мішки  

Bag chairs



63The color in the images may differ slightly from the color of the actual material
*Main fabric *Additional fabric

Клауд 
великий   

Cloud big

Наповнення: гранульований 
пінополістирол
Тканина: Аляска 34   

Filling: granular expanded polystyrene
Fabric: Alaska 34 

Характеристики   

Characteristics

Т1

Т2
900

1300

Т1                   - крісло виконане в одній тканині
Т2                   - крісло виконане комбінацією двох тканин

T1                  - chair is made in one fabric

T2                  - chair is made of a combination of two fabrics 



64 Колір на зображеннях може незначно відрізнятися від кольору реального матеріалу
*Основна тканина *Додаткова тканина

Наповнення: гранульований 
пінополістирол
Тканина: Аляска 12  

Filling: granular expanded polystyrene
Fabric: Alaska 12

Характеристики   

Characteristics

Т1

Т2

Клауд 
маленький   

Cloud mini

650

900

Т1                   - крісло виконане в одній тканині
Т2                   - крісло виконане комбінацією двох тканин

T1                  - chair is made in one fabric

T2                  - chair is made of a combination of two fabrics 
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*Main fabric *Additional fabric

Big Boss

Наповнення: подрібнений поролон
Тканина: Багама 17* / Багама 48*

Filling: crushed foam
Fabric: Bagama 17* / Bagama 48*

Характеристики   

Characteristics

1120

850

Т1

Т2

Біг Бос

2050

970

Т1                   - крісло виконане в одній тканині
Т2                   - крісло виконане комбінацією двох тканин

T1                  - chair is made in one fabric

T2                  - chair is made of a combination of two fabrics 
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Наповнення: подрібнений поролон
Тканина: Багама 19* / Принт town gray*

Filling: crushed foam
Fabric: Bagama 19* / Print town gray*

Характеристики   

Characteristics

Т1

Т2 1050

750

Little Boss
Літл Бос

1750

850

Т1                   - крісло виконане в одній тканині
Т2                   - крісло виконане комбінацією двох тканин

T1                  - chair is made in one fabric

T2                  - chair is made of a combination of two fabrics 
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*Main fabric *Additional fabric

Пуфи  

Poofs
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*Основна тканина *Додаткова тканина

Цезар   
Caesar  

Наповнення: поролон
Тканина: Невада графіт
Каркас: ДСП
Опора: Н150 мм (деревина)

Filling: foam
Fabric: Nevada graphite 
Frame: chipboard   
Leg: H150 mm (wooden)

Характеристики   

Characteristics

600 600

450

Т1

Т1            - пуф виконаний в одній тканині

T1           - poof is made in one fabric
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*Main fabric *Additional fabric

520 670

410

Аспен 
Aspen

Наповнення: поролон
Тканина: Парадіз 07
Каркас: брусок (масивна деревина)
Ніжка: H120 мм (деревина)

Filling: foam
Fabric: Paradise 07
Frame: bar (solid wood)
Leg: H120 mm (wooden)

Характеристики   

Characteristics

Т1

Т1            - пуф виконаний в одній тканині

T1           - poof is made in one fabric
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*Основна тканина *Додаткова тканина

400 400

460

Роберт
Robert

Наповнення: поролон
Тканина: Невада navy 
Каркас: ДСП 
Ящик-основа ЛДСП
Опора: Н13 мм (пластик)

Filling: foam
Fabric: Nevada navy 
Frame: chipboard  
Laminated chipboard frame 
Leg: H13 mm (plastic)

Характеристики   

Characteristics

Т1

Т1            - пуф виконаний в одній тканині

T1           - poof is made in one fabric
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*Main fabric *Additional fabric

400 400

460

Луї
Louis

Наповнення: поролон 
Тканина: Чикаго 22
Каркас: брусок (масивна деревина), 
ДСП 
Опора: Н13 мм (пластик) 

Filling: foam
Fabric: Chicago 22 
Frame: bar (solid wood), chipboard   
Leg: H13 mm (plastic)

Характеристики   

Characteristics

Т1

Т1            - пуф виконаний в одній тканині

T1           - poof is made in one fabric
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Зразки тканин 
Samples of fabrics

Topaz 03                                                 кремКатегорія 5
Fabric category 5

Topaz 92                               світло-сірийTopaz 01                                       молочний-велюр
-зносостійкість 25 000 ц. 
-волога чистка
-суха чистка пилососом

-velours
-wear resistance of 25 000 c.
-wet cleaning
-dry vacuum cleaning 

Категорія 6
Fabric category 6

Sicily 92                                                 сірийSicily 90                                світло-сірий Sicily 94                                   темно-сірий Sicily 38                                            зелений

Sicily 83                                               синійSicily 24                                      коричневий

Sicily 33                                сіро-голубий

Sicily 15                                                   беж-рогожка
-зносостійкість 80 000 ц. 
-волога чистка
-суха чистка пилососом

-hopsack
-wear resistance of 80 000 c.
-wet cleaning
-dry vacuum cleaning 
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Topaz 44                        гірчично-жовтийTopaz 19                                      капучино Topaz 85                                                синійTopaz 36                 пастельно-бірюзовий Topaz 96                               темно-сірий

Категорія 5
Fabric category 5

Paradise 98                                         сірийParadise 91                             світло-сірийParadise 07                                        латте-велюр
-зносостійкість 25 000 ц. 
-волога чистка
-суха чистка пилососом

-velours
-wear resistance of 25 000 c.
-wet cleaning
-dry vacuum cleaning 

Paradise 37                          смарагдовийParadise 82                             блакитний Paradise 99                             темно-сірий Paradise 96                       блакитно-сірий Paradise 38                                      зелений

Chicago 09                                         латтеКатегорія 4
Fabric category 4

Chicago 22                                   лаванда-жаккард
-зносостійкість 100 000 ц. 
-волога чистка
-суха чистка пилососом

-jacquard
-wear resistance of 100 000 c. 
-wet cleaning
-dry vacuum cleaning
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Chicago 12                                     капучиноChicago 92                           світло-сірий Chicago 95                                            сірий Chicago 87                                             синій Chicago 97                           темно-сірий

Sorrento 05                                              бежКатегорія 4
Fabric category 4

Sorrento 18                                  шоколадSorrento 08                                        латте

Sorrento 25                           сіро-ліловий Sorrento 72                                       ліловий

Sorrento 12                                    капучино

-жаккард
-зносостійкість 100 000 ц. 
-волога чистка
-суха чистка пилососом

-jacquard
-wear resistance of 100 000 c. 
-wet cleaning
-dry vacuum cleaning

Sorrento 82                                аквамарин Sorrento 84                                блакитний Sorrento 88                          темно-синій

Jasmine 41                  гірчично-жовтийКатегорія 3
Fabric category 3 

-велюр
-зносостійкість 35 000 ц. 
-не статична
-волога чистка
-суха чистка пилососом

-velours
-wear resistance of 35 000 c. 
-not static 
-wet cleaning 
-dry vacuum cleaning
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Jasmine 38               смарагдово-зеленийJasmine 80                                         сірий Jasmine 68                                         пурпурJasmine 83                                          бірюза Jasmine 79                           темно-синій

Категорія 3
Fabric category 3

А-867 3                                   світлий беж А-867 5                                   темний беж А-867 29                              темно-сірий-велюр
-зносостійкість 75 000 ц. 
-вологовідштовхувальна
-антикіготь

-velours
-wear resistance of 75 000 c.
-water repellent fabric
-claw resistant fabrics 

Roma 9                                    світло-синій Roma 12                                                сірий Roma 13                               темно сірий

Roma 2                                                     бежКатегорія 3
Fabric category 3

Roma 3                                        капучино-велюр
-зносостійкість 75 000 ц. 
-вологовідштовхувальна
-антикіготь
-гіпоалергенність

-velours
-wear resistance of 75 000 c. 
-waterproof
-claw resistant fabric
-hypoallergenic fabric
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Nevada java

Nevada cloud  клауд карамель

латте ява

айворіNevada ivory-велюр
-зносостійкість 60 000 ц. 
-вологе прибирання
-суха чистка пилесосом

-velours
-wear resistance of 60 000 c. 
-wet cleaning
-dry vacuum cleaning

Nevada latte

Nevada caramel

Nevada grafitNevada navyNevada mocca мокка наві графіт

Doris 80                                              синій

Doris 13                       світло-коричневийDoris 15                                                   беж

Doris 20                                           м’ятний

-велюр
-зносостійкість 100 000 ц. 
-волога чистка
-суха чистка пилососом

-velours
-wear resistance of 100 000 c. 
-wet cleaning
-dry vacuum cleaning

Doris 22                                          латте Doris 14                                    коричневий Doris 28                                       шоколад

Категорія 3

Категорія 3

Fabric category 3 

Fabric category 3 
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Jeep24                                     коричневий

Jeep 29                                            шоколад

Doris 11                                              білий

Jeep 23                                                 мокка

Doris 18                                            лаванда

Jeep 96                                                   сірий

-штучна замша
-зносостійкість 50 000 ц. 
-антикоготь
-легкий уход

-artificial suede
-wear resistance of 50 000 c. 
-claw resistant fabric
-easy care

Jeep 20                                                 беж

Doris 90                                   світло-сірий

Jeep 90                                    світло-сірий

Doris 21                                                 сірий

Jeep 100                               темно-сірий

Doris 95                               темно-сірий

   світло-сірий   беж темно-сірий   мокка

-hopsack
-wear resistance of 30 000 c. 
-wash with special means
-dry vacuum cleaning

-рогожка
-зносостійкість 30 000 ц. 
-мити спец. засобами
-суха чистка пилососом

Категорія 3

Категорія 2

Fabric category 3 

Fabric category 2
Tokio 10 LT. GREY Tokio 09 SILVER BLUE Tokio 02 BEIGE Tokio 04 MOCCA
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-велюр
-зносостійкість 60 000 ц. 
-волога чистка
-суха чистка пилососом

-velours
-wear resistance of 60 000 c.
-wet cleaning
-dry vacuum cleaning

Крокус 07                                         беж

Крокус 23                                          шоколадКрокус 22                          капучиноКрокус 15                                            моккаКрокус 90                                           сірий Крокус 97                               темно-сірий

Категорія 2

Категорія 2

Fabric category 2

Fabric category 2

-leatherette
-wear resistance of 40 000 c.  
-dry vacuum cleaning
-don’t iron

-шкірзам
-зносостійкість 40 000 ц. 
-суха чистка пилососом
-не прасувати

пудрово-рожевий

коричневий світло-сірий

беж

шоколад

сірийбілий

смарагдовий чорнийШкірзам Флай 2215 Шкірзам Флай 2213 Шкірзам Флай 2232 Шкірзам Флай 2230 Шкірзам Флай 2231

Шкірзам Флай 2207Шкірзам Флай 2233Шкірзам Флай 2300Шкірзам Флай 2205
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-жаккард
-зносостійкість 30 000 ц. 
-не статична
-волога чистка
-суха чистка пилососом

-jacquard
-wear resistance of 30 000 c. 
-not static 
-wet cleaning 
-dry vacuum cleaning

Саванна nova Aqua 10

карамель шоколад

сірий

аква

золото-коричневий фіолетовий

темно-сірий оранж

світло-сірий

джинс пурпурСаванна nova Orange 18 Саванна nova Purple 12

-жаккард
-зносостійкість 60 000 ц. 
-волога чистка
-суха чистка пилососом

-jacquard
-wear resistance of 60 000 c. 
-wet cleaning
-dry vacuum cleaning

Аляска 01 Semolina                              беж Аляска 04 Silver Ash                      мокка

Саванна nova Grey 08

Саванна nova Lt.Grey 07Саванна nova Violet 13Саванна nova Brown 03
Саванна nova Gold Brown 02

Саванна nova Caramel

Саванна nova Dk.Grey 14 Саванна nova Jeans 16
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-жаккард
-зносостійкість 100 000 ц. 
-не статична
-суха чистка пилососом

-jacquard
-wear resistance of 100 000 c.
-not static
-dry vacuum cleaning

світло-сірий темно-сірий

золотаво-коричневий

синій

коричневий лаймтемний пурпур оранж

Аляска 03 Wild Mustang         шоколадАляска 08 Pearl Blue            світло-сірий Аляска 97                                             сірий Аляска 10 Total Eclipse        темно-сірий

Аляска 11  Poseidon     пастельно-синійАляска 86                                        бірюза

Аляска 34                                    м’ятний

Аляска 12 Cabernet       винно-червонийАляска 07 Bell Flowers                  ліловий Аляска 35                                          лайм

Багама 06 Багама 45

Багама 46 Багама 35 Багама 48

Багама 17Багама 19Багама 43
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-jacquard
-wear resistance of 35 000 c.
-not static
-wet cleaning

-жаккард
-зносостійкість 35 000 ц. 
-не статична
-волога чистка

Мальмо Coffee milk 08Мальмо Seashell 61 пудрово-рожевий капучинолатте темний шоколадМальмо Russet 26 Мальмо Dk.Brown 28

Мальмо Bordo 63Мальмо Mustard 41 Мальмо   Turquoise 85

Мальмо   Bottle 37

Мальмо  Cadetblue 72 Мальмо  Dark blue 81

зелений

сіро-блакитний бірюзатемно-синійгірчично-жовтий бордо

сірий темно-сірий попелястийМальмо    Silver 90Мальмо Black 96Мальмо Dk.Grey 95світло-сірийМальмо Gainsboro 83
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Принти 
Prints
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PRINT PRINT

Категорія 4
Fabric category 4

PRINT PRINT



u-ma.com.ua

31, 2nd Zelena Street
 Novograd-Volynskiy

 Zhytomyr region
Ukraine

Виробництво м’яких меблів  
UMa Ursa Major
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