
The construction of the sliding-door wardrobe is not universal, so if necessary, the corpus can be 
ordered in a mirror view

All sliding wardrobes can be additionally equipped with straight and radius consoles, cornice 
with spotlights, adjustable plastic legs, aluminum legs. 

Set of drawers can only be installed in the specified variants
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Шафи купе не універсальні, 
тому при необхідності корпус можна замовити у дзеркальному відображенні.

Всі шафи-купе можуть додатково комплектуватись прямими та радіусними консолями, 
карнізом з підсвіткою, пласмасовими регулюємими ніжками, алюмінієвими ніжками. 

The construction of the sliding-door wardrobe is not universal, so if necessary, the corpus can be 
ordered in a mirror view

Комплект шухляд може бути встановлений тільки у зазначених варіантах

All sliding wardrobes can be additionally equipped with straight and radius consoles, cornice 
with spotlights, adjustable plastic legs, aluminum legs. 

Set of drawers can only be installed in the specified variants
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Шафи купе не універсальні, 
тому при необхідності корпус можна замовити у дзеркальному відображенні.

Всі шафи-купе можуть додатково комплектуватись прямими та радіусними консолями, 
карнізом з підсвіткою, пласмасовими регулюємими ніжками, алюмінієвими ніжками. 

The construction of the sliding-door wardrobe is not universal, so if necessary, the corpus can be 
ordered in a mirror view

Комплект шухляд може бути встановлений тільки у зазначених варіантах

All sliding wardrobes can be additionally equipped with straight and radius consoles, cornice 
with spotlights, adjustable plastic legs, aluminum legs. 

Set of drawers can only be installed in the specified variants
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Шафи купе не універсальні, 
тому при необхідності корпус можна замовити у дзеркальному відображенні.

Всі шафи-купе можуть додатково комплектуватись прямими та радіусними консолями, 
карнізом з підсвіткою, пласмасовими регулюємими ніжками, алюмінієвими ніжками. 

The construction of the sliding-door wardrobe is not universal, so if necessary, the corpus can be 
ordered in a mirror view

Комплект шухляд може бути встановлений тільки у зазначених варіантах

All sliding wardrobes can be additionally equipped with straight and radius consoles, cornice 
with spotlights, adjustable plastic legs, aluminum legs. 

Set of drawers can only be installed in the specified variants
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Шафи купе не універсальні, 
тому при необхідності корпус можна замовити у дзеркальному відображенні.

Всі шафи-купе можуть додатково комплектуватись прямими та радіусними консолями, 
карнізом з підсвіткою, пласмасовими регулюємими ніжками, алюмінієвими ніжками. 

The construction of the sliding-door wardrobe is not universal, so if necessary, the corpus can be 
ordered in a mirror view

Комплект шухляд може бути встановлений тільки у зазначених варіантах

All sliding wardrobes can be additionally equipped with straight and radius consoles, cornice 
with spotlights, adjustable plastic legs, aluminum legs. 

Set of drawers can only be installed in the specified variants
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Шафи купе не універсальні, 
тому при необхідності корпус можна замовити у дзеркальному відображенні.

Всі шафи-купе можуть додатково комплектуватись прямими та радіусними консолями, 
карнізом з підсвіткою, пласмасовими регулюємими ніжками, алюмінієвими ніжками. 

The construction of the sliding-door wardrobe is not universal, so if necessary, the corpus can be 
ordered in a mirror view

Комплект шухляд може бути встановлений тільки у зазначених варіантах

All sliding wardrobes can be additionally equipped with straight and radius consoles, cornice 
with spotlights, adjustable plastic legs, aluminum legs. 

Set of drawers can only be installed in the specified variants
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Шафи купе не універсальні, 
тому при необхідності корпус можна замовити у дзеркальному відображенні.

Всі шафи-купе можуть додатково комплектуватись прямими та радіусними консолями, 
карнізом з підсвіткою, пласмасовими регулюємими ніжками, алюмінієвими ніжками. 

The construction of the sliding-door wardrobe is not universal, so if necessary, the corpus can be 
ordered in a mirror view

Комплект шухляд може бути встановлений тільки у зазначених варіантах

All sliding wardrobes can be additionally equipped with straight and radius consoles, cornice 
with spotlights, adjustable plastic legs, aluminum legs. 

Set of drawers can only be installed in the specified variants
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Шафи купе не універсальні, 
тому при необхідності корпус можна замовити у дзеркальному відображенні.

Всі шафи-купе можуть додатково комплектуватись прямими та радіусними консолями, 
карнізом з підсвіткою, пласмасовими регулюємими ніжками, алюмінієвими ніжками. 

The construction of the sliding-door wardrobe is not universal, so if necessary, the corpus can be 
ordered in a mirror view

Комплект шухляд може бути встановлений тільки у зазначених варіантах

All sliding wardrobes can be additionally equipped with straight and radius consoles, cornice 
with spotlights, adjustable plastic legs, aluminum legs. 

Set of drawers can only be installed in the specified variants
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Шафи купе не універсальні, 
тому при необхідності корпус можна замовити у дзеркальному відображенні.

Всі шафи-купе можуть додатково комплектуватись прямими та радіусними консолями, 
карнізом з підсвіткою, пласмасовими регулюємими ніжками, алюмінієвими ніжками. 

The construction of the sliding-door wardrobe is not universal, so if necessary, the corpus can be 
ordered in a mirror view

Комплект шухляд може бути встановлений тільки у зазначених варіантах

All sliding wardrobes can be additionally equipped with straight and radius consoles, cornice 
with spotlights, adjustable plastic legs, aluminum legs. 

Set of drawers can only be installed in the specified variants

16 17

ШК/SDW 240/60/170 ШК/SDW 240/60/170
Практик 57 Практик 58

Практик 59 Практик 60

Практик 61

Практик 63 Практик 64

Практик 62
Practic 57 Practic 58

Practic 59 Practic 60

Practic 61

Practic 63 Practic 64

Practic 62

2 фасада
2 facades

2 фасада
2 facades

2 фасада
2 facades

2 фасада
2 facades

3 фасада
3 facades

2 фасада
2 facades

2 фасада
2 facades

2 або 3 фасада
2 or  3 facades

Garant
Garant Garant

Garant

GarantGarantGarant
Garant



Шафи купе не універсальні, 
тому при необхідності корпус можна замовити у дзеркальному відображенні.

Всі шафи-купе можуть додатково комплектуватись прямими та радіусними консолями, 
карнізом з підсвіткою, пласмасовими регулюємими ніжками, алюмінієвими ніжками. 

The construction of the sliding-door wardrobe is not universal, so if necessary, the corpus can be 
ordered in a mirror view

Комплект шухляд може бути встановлений тільки у зазначених варіантах

All sliding wardrobes can be additionally equipped with straight and radius consoles, cornice 
with spotlights, adjustable plastic legs, aluminum legs. 

Set of drawers can only be installed in the specified variants
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Шафи купе не універсальні, 
тому при необхідності корпус можна замовити у дзеркальному відображенні.

Всі шафи-купе можуть додатково комплектуватись прямими та радіусними консолями, 
карнізом з підсвіткою, пласмасовими регулюємими ніжками, алюмінієвими ніжками. 

The construction of the sliding-door wardrobe is not universal, so if necessary, the corpus can be 
ordered in a mirror view

Комплект шухляд може бути встановлений тільки у зазначених варіантах

All sliding wardrobes can be additionally equipped with straight and radius consoles, cornice 
with spotlights, adjustable plastic legs, aluminum legs. 

Set of drawers can only be installed in the specified variants
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Шафи купе не універсальні, 
тому при необхідності корпус можна замовити у дзеркальному відображенні.

Всі шафи-купе можуть додатково комплектуватись прямими та радіусними консолями, 
карнізом з підсвіткою, пласмасовими регулюємими ніжками, алюмінієвими ніжками. 

The construction of the sliding-door wardrobe is not universal, so if necessary, the corpus can be 
ordered in a mirror view

Комплект шухляд може бути встановлений тільки у зазначених варіантах

All sliding wardrobes can be additionally equipped with straight and radius consoles, cornice 
with spotlights, adjustable plastic legs, aluminum legs. 

Set of drawers can only be installed in the specified variants
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Шафи купе не універсальні, 
тому при необхідності корпус можна замовити у дзеркальному відображенні.

Всі шафи-купе можуть додатково комплектуватись прямими та радіусними консолями, 
карнізом з підсвіткою, пласмасовими регулюємими ніжками, алюмінієвими ніжками. 

The construction of the sliding-door wardrobe is not universal, so if necessary, the corpus can be 
ordered in a mirror view

Комплект шухляд може бути встановлений тільки у зазначених варіантах

All sliding wardrobes can be additionally equipped with straight and radius consoles, cornice 
with spotlights, adjustable plastic legs, aluminum legs. 

Set of drawers can only be installed in the specified variants
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Шафи купе не універсальні, 
тому при необхідності корпус можна замовити у дзеркальному відображенні.

Всі шафи-купе можуть додатково комплектуватись прямими та радіусними консолями, 
карнізом з підсвіткою, пласмасовими регулюємими ніжками, алюмінієвими ніжками. 

The construction of the sliding-door wardrobe is not universal, so if necessary, the corpus can be 
ordered in a mirror view

Комплект шухляд може бути встановлений тільки у зазначених варіантах

All sliding wardrobes can be additionally equipped with straight and radius consoles, cornice 
with spotlights, adjustable plastic legs, aluminum legs. 

Set of drawers can only be installed in the specified variants
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Шафи купе не універсальні, 
тому при необхідності корпус можна замовити у дзеркальному відображенні.

Всі шафи-купе можуть додатково комплектуватись прямими та радіусними консолями, 
карнізом з підсвіткою, пласмасовими регулюємими ніжками, алюмінієвими ніжками. 

The construction of the sliding-door wardrobe is not universal, so if necessary, the corpus can be 
ordered in a mirror view

Комплект шухляд може бути встановлений тільки у зазначених варіантах

All sliding wardrobes can be additionally equipped with straight and radius consoles, cornice 
with spotlights, adjustable plastic legs, aluminum legs. 

Set of drawers can only be installed in the specified variants
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2 or  3 facades
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Шафи купе не універсальні, 
тому при необхідності корпус можна замовити у дзеркальному відображенні.

Всі шафи-купе можуть додатково комплектуватись прямими та радіусними консолями, 
карнізом з підсвіткою, пласмасовими регулюємими ніжками, алюмінієвими ніжками. 

The construction of the sliding-door wardrobe is not universal, so if necessary, the corpus can be 
ordered in a mirror view

Комплект шухляд може бути встановлений тільки у зазначених варіантах

All sliding wardrobes can be additionally equipped with straight and radius consoles, cornice 
with spotlights, adjustable plastic legs, aluminum legs. 

Set of drawers can only be installed in the specified variants
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2 or  3 facades
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Шафи купе не універсальні, 
тому при необхідності корпус можна замовити у дзеркальному відображенні.

Всі шафи-купе можуть додатково комплектуватись прямими та радіусними консолями, 
карнізом з підсвіткою, пласмасовими регулюємими ніжками, алюмінієвими ніжками. 

The construction of the sliding-door wardrobe is not universal, so if necessary, the corpus can be 
ordered in a mirror view

Комплект шухляд може бути встановлений тільки у зазначених варіантах

All sliding wardrobes can be additionally equipped with straight and radius consoles, cornice 
with spotlights, adjustable plastic legs, aluminum legs. 

Set of drawers can only be installed in the specified variants
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ШК/SDW 240/60/250 ШК/SDW 240/60/250 
Практик 121 Практик 122

Практик 123 Практик 124

Практик 125

Практик 127 Практик 128

Практик 126
Practic 121 Practic 122

Practic 123 Practic 124

Practic 125

Practic 127 Practic 128

Practic 126

3 фасада
3 facades

3 фасада
3 facades

3 фасада3 фасада
3 facades

3 фасада
3 facades

3 facades

3 фасада
3 facades

3 або 4 фасад
3 or 4 facades

3 фасада
3 facades

Garant
Garant

Garant Garant

Garant
Garant Garant

Garant



Шафи купе не універсальні, 
тому при необхідності корпус можна замовити у дзеркальному відображенні.

Всі шафи-купе можуть додатково комплектуватись прямими та радіусними консолями, 
карнізом з підсвіткою, пласмасовими регулюємими ніжками, алюмінієвими ніжками. 

The construction of the sliding-door wardrobe is not universal, so if necessary, the corpus can be 
ordered in a mirror view

Комплект шухляд може бути встановлений тільки у зазначених варіантах

All sliding wardrobes can be additionally equipped with straight and radius consoles, cornice 
with spotlights, adjustable plastic legs, aluminum legs. 

Set of drawers can only be installed in the specified variants
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ШК/SDW 240/60/260 ШК/SDW 240/60/260 
Практик 129 Практик 130

Практик 131 Практик 132

Практик 133

Практик 135 Практик 136

Практик 134
Practic 129 Practic 130

Practic 131 Practic 132

Practic 133

Practic 135 Practic 136

Practic 134

3 або 4 фасада
3 or 4 facades

3 або 4 фасада
3 or 4 facades

3 або 4 фасада
3 or 4 facades

3 або 4 фасада
3 or 4 facades

3 або 4 фасада
3 or 4 facades

3 або 4 фасада
3 or 4 facades

4 фасад
4 facades

3 фасада
3 facades

Garant

Garant
Garant Garant

Garant

Garant
Garant

Garant



Шафи купе не універсальні, 
тому при необхідності корпус можна замовити у дзеркальному відображенні.

Всі шафи-купе можуть додатково комплектуватись прямими та радіусними консолями, 
карнізом з підсвіткою, пласмасовими регулюємими ніжками, алюмінієвими ніжками. 

The construction of the sliding-door wardrobe is not universal, so if necessary, the corpus can be 
ordered in a mirror view

Комплект шухляд може бути встановлений тільки у зазначених варіантах

All sliding wardrobes can be additionally equipped with straight and radius consoles, cornice 
with spotlights, adjustable plastic legs, aluminum legs. 

Set of drawers can only be installed in the specified variants
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ШК/SDW 240/60/270 ШК/SDW 240/60/270 
Практик 137 Практик 138

Практик 139 Практик 140

Практик 141

Практик 143 Практик 144

Практик 142
Practic 137 Practic 138

Practic 139 Practic 140

Practic 141

Practic 143 Practic 144

Practic 142

3  фасада
3  facades

3 фасада
3 facades

3 або 4 фасада
3 or 4 facades

3 або 4 фасада
3 or 4 facades

3 або 4 фасада
3 or 4 facades

3 або 4 фасада
3 or 4 facades

4 фасада
4 facades

3 фасада
3 facades

Garant
Garant

Garant
Garant

Garant
Garant Garant Garant



Шафи купе не універсальні, 
тому при необхідності корпус можна замовити у дзеркальному відображенні.

Всі шафи-купе можуть додатково комплектуватись прямими та радіусними консолями, 
карнізом з підсвіткою, пласмасовими регулюємими ніжками, алюмінієвими ніжками. 

The construction of the sliding-door wardrobe is not universal, so if necessary, the corpus can be 
ordered in a mirror view

Комплект шухляд може бути встановлений тільки у зазначених варіантах

All sliding wardrobes can be additionally equipped with straight and radius consoles, cornice 
with spotlights, adjustable plastic legs, aluminum legs. 

Set of drawers can only be installed in the specified variants
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Практик кутовий 1 Практик кутовий 2

Практик кутовий 3

Практик кутовий 4

Практик кутовий 6

Практик кутовий 5
Corner Practick   1 Corner Practick   2

Corner Practick   3

Corner Practick   4

Corner Practick   6

Corner Practick   5

2  фасада
2  facades

2 фасада
2 facades

2 фасада
2 facades

2 фасада
2 facades

2 фасада
2 facades

2 фасада
2 facades

Garant Garant Garant Garant

Garant
Garant
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КШ Практик 600/450
Set of Drawers Practick 600/450

КШ Практик 430/450
Set of Drawers Practick 430/450

КП 220/45
CS 220/45

КР 220/45
CR 220/45

КП 220/60
CS 220/60

КР 220/60
CR 220/60

КП 240/45
CS 240/45

КР 240/45
CR 240/45

КП 240/60
CS 240/60

КР 240/60
CR 240/60

Окрім цього, ще однією опцією є карниз та підсвітка.
In addition, another option is a cornice and spotlight.

До будь-якої шафи можна додатково замовити пряму або радіусну консоль.
You can additionally order a straight or radius console to any wardrobe.

До будь-якої шафи-купе є можливість додатково замовити набори шухляд, розміри яких зале-
жать від габаритних розмірів шафи-купе.Комплект включає в себе дві шухляди.

To any wardrobe there is an option to order additional sets of drawers, the sizes of which depend on 
the overall dimensions of the sliding door wardrobes.The kit includes two drawers.

КОНСОЛІ, КАРНІЗИ / CONSOLES, CORNICES ШУХЛЯДИ / DRAWERS

КШ Практик 600/600
Set of Drawers Practick 600/600

КШ Практик 430/600
Set of Drawers Practick 430/600

423

423

466

316

593

593

466

316

Ніжка Н 70 регулюєма
Leg N70 adjustable

Скалка із скалкотримачами
Tube with holders

Підсвітка 220 В
Spot lights 220 V 

Мікроліфт
Microlift

Додаткова фурнітура
Additional fittings
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Зразки матеріалів корпусу та наповнення дверей розсувних систем
Samples of case materials and fillings sliding door systems

За замовчуванням корпуси та 
системи розсувних дверей 
шаф-купе виготовляються із 
складської програми декорів 
ДСП.

На замовлення є можливість виготовити корпус та наповнення 
дверей розсувних систем з додаткових декорів ДСП. 
Вартість такого замовлення необхідно додатково узгоджувати з 
виробником.

It is possible to make the filling of the doors of sliding systems from 
additional decors of the chipboard
The cost of such order must be further agreed with the manufacturer.

горіх селект дуб молочний

білий діамант

аляска

дуб сонома дуб сонома трюфель

дуб крафт золотий ясен сніжний

венге магіявільха гірська темна

дуб приморський сатиновий дуб клондайк

бук баварія

яблуня локарно

дуб корабельний

walnut selection oak milky

white diamond

alaska

oak sonoma oak sonoma truffle

gold craft oak ash snow

wenge magicalder mountain dark

satin coastland oak oak klondike

beech bavaria

apple locarno

oak ship

Зразки матеріалів розсувних систем
Samples of sliding door systems

білий
white

срібло
silver

венге глянець
wenge gloss

рожеве золото
rose gold

шампань
champagne

Додаткові декори ДСП
Additional decors of the chipboard

By default, the cases of the 
sliding door wardrobe are  made 
from the warehouse program of 
chipboard decors
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9010 9006 1015

1236 8017

9005

066 068 070

086 091 312

білий срібно-сірий бежевий

кофейний коричневий

чорний

бетон сірий бетон бежевий бетон антрацит білий софт ваніль супермат

графіт софтспил білий спил сірий мрамор темний

бірюзово-синій трав’янисто-зел. чорний

яскраво-синій золотистий бургунді

white silver-gray beige

coffee brown

кремовий
cream023

black

beton grey beton beige beton anthracite white soft vanilla supermatt

graphite softspil white spil grey marble dark

025 сірчано-жовтий
sulfur yellow 032 світло-червоний

light red

036 світло-оранж.
light orange

040 фіолетовий
purple 045 світло-рожевий

light pink

053 блакитний
light blue 055 м’ятний

mint

063
липово-зелений
lime-green

turquoise-blue green grass black

076
сірий телеком
asphalt 080

коричневий
brown 082 бежевий

beige

bright blue golden burgundy

Колір плівок ORACAL та ЛАКОБЕЛЬ неможливо достовірно передати за допомогою друку. 
Тому каталог лише приблизно показує даний колір. 
Для більш точного уявлення про відтінок необхідно додатково ознайомитись із зразками у виробника. 
Потрібно також звернути увагу, що додатковий відтінок при наклеюванні на скло дає саме скло.

The color of the ORACAL and LACOBEL films can not be reliably conveyed through printing. 
Therefore, the catalog only shows approximately this color.
For a more accurate representation of the tint, you need to find out more about samples of ORACAL films from the manufacturer. It is also 
necessary to note that the additional shade when applied to the glass gives glass itself. 

На цій сторінці показана лише незначна частина із усього асортименту декорів МДФ. Для більш точного уявлення про колір та структу-
ру матеріалу необхідно додатково ознайомитись із зразками МДФ плівок у виробника. 

This page shows only a small fraction of the total range of decor MDF.
For a more accurate representation of the color and structure of the material, it is necessary to further familiarize with samples of MDF films from 
the manufacturer.

плівка Oracal

Лакобель

МДФ Oracal film

Lacobel

MDF

Лакобель – це скло, на яке за допомогою 
професійного обладнання наносяться лакофар-
бові матеріали

Lacobel it is a glass on which paint and varnish 
materials are applied using the professional 
equipment.

Зразки наповнень дверей розсувних системЗразки наповнень дверей розсувних систем
Samples of fillings sliding door systems Samples of fillings sliding door systems
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П-01
S-01

П-13
S-13

П-07
S-07

П-19
S-19

П-02
S-02

П-14
S-14

П-08
S-08

П-20
S-20

П-03
S-03

П-15
S-15

П-09
S-09

П-21
S-21

П-04
S-04

П-16
S-16

П-10
S-10

П-22
S-22

П-05
S-05

П-17
S-17

П-11
S-11

П-23
S-23

П-06
S-06

П-18
S-18

П-12
S-12

П-24
S-24

П-25
S-25

П-26
S-26

П-27
S-27

П-28
S-28

П-29
S-29

Розсувні системи з поділом передбачають використання різних комбінацій матеріалів (ДСП, МДФ, 
дзеркало срібне і бронзове, просте та з художнім матуванням). При цому вартість буде визначатися 
дорожчим матеріалом. На малюнках зазначено варіанти застосування матеріалів, які можуть бути 
змінені на смак замовника.

Sliding systems with division provide for the use of various combinations of materials (chipboard, MDF, 
silver and bronze mirror, simple and artistic matting). With this value will be determined by more expensive 
material. The drawings indicate the use of materials that can be changed to the customer’s taste.

Зразки поділу дверей розсувних систем Зразки поділу дверей розсувних систем
Samples of door separation sliding systems Samples of door separation sliding systems
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ВС - 01 ВС - 02 ВС - 03 ВС - 04 ВС - 05

ВС -06 ВС - 07 ВС - 08 ВС - 09 ВС - 10

ВС - 11 ВС - 12 ВС - 13 ВС - 14 ВС - 15 ВС - 16

Стандартне замовлення за за-
мовчуванням передбачає викори-
стання срібного дзеркала.

The standard default order involves 
the use of a silver mirror

Існує можливість замовити 
бронзове та графітове дзеркало.

There is a possibility to order a 
bronze and graphite mirror.

При замовленні дзеркала 
з художнім матуванням 
за замовченням фон є 
дзеркальним, малюнок 
наноситься матовим.

When ordering a mirror 
with artistic matting the 
background is mirrored, 
the picture is painted 
matte.

Існує можливість замо-
вити дзеркальний малю-
нок з матовим фоном.

There is a possibility to 
order a mirror image with 
a matte background.

При замовленні дзеркала 
з художнім матуванням 
за замовчуванням малю-
нок виконується анало-
гічно зразків у каталозі.

If order is with a mirror 
with sandblasting, the 
picture is executed in the 
same way as the samples 
in the catalog.

Існує можливість замо-
вити малюнок у дзер-
кальному відображенні.

There is a possibility to 
order a picture in a mirror 

image

Варіанти дзеркал та нанесення художнього матування

При зміні габаритних розмірів шаф-купе відповідно змінюються розміри розсувної си-
стеми, що може розтягнути або звузити зображення при застосуванні художнього 
матування.
The dimensions of the sliding system depend on the change in the overall dimensions of the 
sliding-door wardrobe.It can stretch or narrow the image when applying artistic matting

Всі зразки піскострую можна замовити подверно 
All samples of sandblasting can be ordered partially by the door

Variants of mirrors and drawing of artistic matting
Зразки художнього матування вставок дверей розсувних систем

Samples of artistic matting of inserts of doors of sliding systems

Зразки піскостру Зразки фотодруку
Sandlasting options Photoprinting options
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До уваги замовників! Important notes for customers!

  
1). Шафи-купе з даного каталогу виготов-
ляються габаритними розмірами:
    Висота — від 2200 до 2400 мм
    Ширина — від 900 до 2700 мм
    Глибина — від 350 до 850 мм.
При даних габаритах фабрика не вимагає 
узгодження та підтвердження макету. 
    2). Крок зміни повинен бути кратним 
10 мм.
 3). При зміні ширини за основу береться 
конструктив та вартість більшої за шири-
ною шафи-купе. При необхідності вста-
новлення у змінену шафу-купе шухляд чи 
пантографа необхідно обов’язково вказа-
ти це у замовленні (при потребі змінюєть-
ся конструктив).
   4). Зменшення висоти шаф-купе від 2400 
мм до 2200 мм здійснюється за рахунок 
верхнього та нижнього відділень (за винят-
ком зазначених шаф-купе, конструктив 
яких не дозволяє це зробити – позначено 
в каталозі зірочкою «*»)
  5). Шафи-купе глибиною від 350 до 490 
мм комплектуються мікроліфтами (по за-
мовчуванню).
  6). Шафи-купе глибиною від 500 до 850 
мм комплектуються скалкою (по замовчу-
ванню).
   7). Шафи-купе комплектуються мікроліф-
тами із розрахунку: ширина пройому 
до 850 мм — 1 шт, більше 850 мм — 2 шт.
  8). Шафи-купе по конструктиву  
НЕ УНІВЕРСАЛЬНІ! При необхідності виго-
товлення корпусу із дзеркальним відобра-
женням конструктиву — зазначайте цю ін-
формацію в замовленні.
  9). Для замовлення додаткових елементів 
зазначайте цю інформацію в замовленні.
 10). Для полегшення збирання, шафи 
купе комплектуються кресленням, схемо-
ю-розноскою, переліком фурнітури (вкла-
диш формату А3 в упаковці з корпусом), 

  
1) Sliding door wardrobes from this catalog are 
produced in the overall dimensions:
   Height - 2200 to 2400 mm
   Width - 900 to 2700 mm
   Depth - 350 to 850 mm.
According  these dimensions, the factory does 
not require approval and confirmation of the 
layout.
  2) The change step must be a multiple of 
10 mm.
  3) When you want to change the width, the 
construction and price will take as a basis from 
a larger wardrobe. If it is necessary to install 
drawers or pantographs in a modified sliding 
door wardrobe, it is necessary to indicate this 
in the order (if necessary, the design will be 
changed).
  4) Height reduction of sliding-door wardrobes 
from 2400 mm to 2200 mm is carried out at 
the expense of the top and lower departments 
(except for the specified sliding-door wardrobes 
which design does not allow to make it - is 
marked in the catalog by an asterisk «*», namely 
Practic 4, 12, 20, 39, 47, 55)
  5) Sliding-door wardrobes with a depth from 
350 to 490 mm are completed with microlifts 
(by default).
  6) Sliding-door wardrobes with a depth from 
500 to 850 mm are completed with a tubes 
(by default).
  7) Sliding-door wardrobes are completed with 
microlifts at the rate: width of an department 
till 850 mm - 1 piece, more than 850 mm - 2 
pieces.
  8) Constructions of sliding-door wardrobes 
are NOT UNIVERSAL! If you need to make a 
corpus with a mirror image of the contruction 
- specify this information in the order.
  9) To order additional items - specify this 
information in the order. 
 10) To facilitate assembling, sliding door 
wardrobes are equipped with a drawing, a list 
of details, a list of accessories (A3 insert in the 

кожна деталь містить назву, габаритні 
розміри та штрих код.
  11). Направляючі системи-купе до куто-
вих шаф купе із різними боковими стій-
ками прирізаються на місці встановлення 
фахівцем.
  12). Карнізи до кутових шаф купе прирі-
заються на місці встановлення фахівцем. 
   13). Сверління під направляючі комплек-
ту шухляд здійснюється при встановленні.
  14). Сверління під скалку та пантограф 
здійснюються під час встановлення.
  15). Шухляди комплектуються телеско-
пічними направляючими Н-35 L-250...600 
мм з максимальним навантаженням 12,5 
кг на комплект.
  16). На замовлення клієнта може бути ви-
конані нестандартні шафи купе з суціль-
ною направляючою шириною до 6000 мм 
(корпус з двох частин), глибиною до 850 
мм та висотою до 2800 мм.
  17). Кріплення: криша і дно — мініфікс, 
все інше — конфірмат.
 18). Замовлення малюнків фотодруку, 
піскострую, оракалу та фарбованого скла, 
МДФ, варіанти поділу дверей — здійс-
нюється по основному каталогу продукції 
фабрики Garant.
   19). Шафи купе глибиною менше 450 мм 
не дозволяють розміщувати прасувальну 
дошку! При замовленні таких шаф-купе 
замовник бере на себе відповідальність 
за фунціонування виробу. При замовленні 
шаф купе з відділенням для прасувальної 
дошки необхідно співставити її орієнтовні 
габаритні розміри з розмірами відділення 
в каталозі.
  20). Не виготовляються шафи-купе об-
ладнані пантографом з глибиною менше 
550 мм. При замовленні таких шаф-купе 
замовник бере на себе відповідальність за 
фунціонування виробу.

package with the body), each part contains 
the name, dimensions and barcode.
  11) Tracks  of sliding systems for corner sliding-
door wardrobes with different dimensions of 
lateral racks are cut  during assembling by the 
expert.
 12) Cornices for  corner sliding-door wardrobes 
are cut  during assembling by the expert. 
  13) Drillings for the telescopic guides of the 
set of drawers is carried out during assembling 
by the expert.
 14) Drillings for  tube and pantograph are 
carried out during assembling (according to 
the layout-insert).
  15) The drawers are equipped with 
telescopic guides H-35 L-250 ... 600 mm with 
a maximum load of 12.5 kg per set.
  16) On the request of the client can be 
produced non-standard sliding wardrobes 
with the overall length of the track till  6000 
mm (carcase consists  from two parts), depth 
to 850 mm and height to 2800 mm.
  17) Fixing of constructive elements: a roof 
and a bottom – with minifixes, the rest parts - 
with confirmats. 
  18) Photoprintings, sandblastings, oracles 
and painted glasses, MDF, options of door-
separatings for wardrobe you should choose 
according to the main catalog of production of 
Garant factory. 
  19) It’s impossible to place the ironing board 
into the sliding -door wardrobe with depth 
less than 450mm .Ordering such sliding -door 
wardrobe the customer is responsible for 
functionality of the product. Ordering sliding 
door wardrobes with a compartment for the 
ironing board, it is necessary to compare its 
approximate overall dimensions with the 
dimensions of the compartment in the catalog.
 20) We don’t produce wardrobes with 
pantographs with depth less than 550mm. 
Ordering such wardrobes the customer is 
responsible for functionality of the product. 

Фабрика залишає за собою право без попереднього сповіщення вносити 
зміни в конструкцію меблів з метою вдосконалення якості

The factory reserves the right to make changes into constructions of furniture 
without prior notice in order to improve quality



Шафи купе не універсальні, 
тому при необхідності корпус можна замовити у дзеркальному відображенні.

Всі шафи-купе можуть додатково комплектуватись прямими та радіусними консолями, 
карнізом з підсвіткою, пласмасовими регулюємими ніжками, алюмінієвими ніжками. 

Комплект шухляд може бути встановлений тільки у зазначених варіантах
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Твій Garant. Твій стиль. Твої меблі


