
Ideas for you*

Топ ексклюзивних 
ідей для твоєї 
ванної кімнати

Спеціальна пропозиція діє 
з 01.09.19 р. до 31.12.19 р.

Готові  
сантехнічні 
комплекти  
під різну площу: 
4,1 м2;  6,2 м2;  9,2 м2

Ремонт - 
це просто!

Реальна економія

№1/19

Твій простір ‑ наші ідеї

Знайди свій дизайн
*Ідеі для тебе



Робиш ремонт самостійно і тобі не вистачає 
дизайн-ідей? Не знаєш яка сантехніка підійде  
для метражу Твоєї ванної кімнати й взагалі, 
втомився перечитувати кілометри інформації 
у пошуках відповіді на свої питання? Припини 
ходити по різних блогах і тематичних сторінках,  
бо Ти тримаєш в руках саме те, що Тобі потрібно!

Представляємо каталог, в якому зібрані готові 
варіанти дизайну ванних кімнат.
Ми долучили професійних дизайнерів і розро- 
били авторський проект, який наочно про-
демонструє як та чи інша модель буде виглядати у 
готовому інтер’єрі, допоможе обрати сантехнічну 
продукцію виходячи з тих розмірів ванної кімнати, 
яким Ти володієш.
Адже ми розробили їх виходячи з найбільш типо-
вих розмірів, які зустрічаються на ринку вторин-
ного житла і новобудов. У ці дизайни включені готові 
сантехнічні рішення, які допоможуть Тобі повніс- 
тю зібрати ванну кімнату з максимальною 
вигодою, бо на дані комплекти діє спеціальна 
цінова пропозиція.

Тож, якщо у Тебе є бажання експериментувати 
з власним простором, ТМ Volle стане ідеаль-
ним рішенням і особистим помічником, який  
з радістю підтримає та допоможе у створенні 
неординарних дизайнерських ідей.

Обирай Volle, експериментуй, надихайся  
та заощаджуй!

Технічна документація (візуалізація).
Дана технічна документація призначена для особистого використання спеціалістами сантехнічної галузі для поглибленого вивчення матеріалу.  
Дана технічна документація не передбачена для загального поширення. Дана технічна документація не є рекламою товарів або послуг.
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дизайн València
площа 4,1 м2
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дизайн València
площа 4,1 м2
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València Поточна 
ціна, евро

Акційна 
ціна, евро

Економія, 
евро

13-77-323 FIESTA RIM компакт гор. випуск, нижній підвід, бачок 3/4,5л, сидіння 
тверде Slim slow-closing 615*370*790 мм 

703,00 576,46 126,54

13-77-035 FIESTA умивальник 610*475*840 мм, з п’єдесталом 

10-22-157 FIESTA душова кабіна 900*900*2000 мм на низькому піддоні, профіль 
хром, скло прозоре 

15171100 BENITA змішувач для раковини, хром, 35 мм 
15173200 BENITA змішувач прихованого монтажу для душу
15178100 BENITA душ верхній + тримач 

Комплект сантехніки, який використано в цьому варіанті дизайну

Технічна документація (візуалізація).
Дана технічна документація призначена для особистого використання спеціалістами сантехнічної галузі для поглибленого вивчення матеріалу.  
Дана технічна документація не передбачена для загального поширення. Дана технічна документація не є рекламою товарів або послуг.
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дизайн Gran Via
площа 4,1 м2
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дизайн Gran Via
площа 4,1 м2
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Gran Via Поточна 
ціна, евро

Акційна 
ціна, евро

Економія, 
евро

13-77-323 FIESTA RIM компакт гор. випуск, нижній підвід, бачок 3/4,5л, сидіння 
тверде Slim slow-closing 615*370*790 мм 

512,00 419,84 92,16

13-77-035 FIESTA умивальник 610*475*840 мм, з п’єдесталом 

TS-1770435 Ванна FIESTA 1700*700*435 мм без ніжок, з акрилу товщиною 5 мм

15172100 BENITA Змішувач для ванни, хром, 35 мм

15146200 NEMO штанга душова L-70 см, ручний душ (100 мм) 3 режими, 
шланг 1,5 м, картон

Комплект сантехніки, який використано в цьому варіанті дизайну

Технічна документація (візуалізація).
Дана технічна документація призначена для особистого використання спеціалістами сантехнічної галузі для поглибленого вивчення матеріалу.  
Дана технічна документація не передбачена для загального поширення. Дана технічна документація не є рекламою товарів або послуг.
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дизайн Éller
площа 4,1 м2
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дизайн Éller
площа 4,1 м2

Él
le

r



15

Éller-2 Поточна 
ціна, евро

Акційна 
ціна, евро

Економія, 
евро

13-77-323 FIESTA RIM компакт гор. випуск, нижній підвід, бачок 3/4,5л, сидіння 
тверде Slim slow-closing 615*370*790 мм 

685,00 561,70 123,30

13-01-031 Накладна раковина 455*325*135 мм 

15171200 BENITA змішувач для раковини високий, хром, 35 мм 

TS-1570435 Ванна FIESTA 1500*700*435 мм без ніжок, з акрилу товщиною 5 мм

15172100 BENITA змішувач для ванни, хром, 35 мм

15149100 NEMO система душова без змішувача (верхній і ручний душ 
мають 1 режим, шланг 1,5 м)

Альтернативна комплектація

Éller Поточна 
ціна, евро

Акційна 
ціна, евро

Економія, 
евро

13-77-323 FIESTA RIM компакт гор. випуск, нижній підвід, бачок 3/4,5л, сидіння 
тверде Slim slow-closing 615*370*790 мм 

638,00 523,16 114,84

13-01-031 Накладна раковина 455*325*135 мм 

15171300 BENITA змішувач для раковини, хром, 35 мм 

TS-1770435 Ванна FIESTA 1700*700*435 мм без ніжок, з акрилу товщиною 5 мм

15172100 BENITA Змішувач для ванни, хром, 35 мм

15146200 NEMO штанга душова L-70 см, ручний душ (100 мм) 3 
режими, шланг 1,5 м, картон 

Комплект сантехніки, який використано в цьому варіанті дизайну

Технічна документація (візуалізація).
Дана технічна документація призначена для особистого використання спеціалістами сантехнічної галузі для поглибленого вивчення матеріалу.  
Дана технічна документація не передбачена для загального поширення. Дана технічна документація не є рекламою товарів або послуг.
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дизайн Marín
площа 6,2 м2
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дизайн Marín
площа 6,2 м2
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Marín Поточна 
ціна, евро

Акційна 
ціна, евро

Економія, 
евро

13-77-323 FIESTA RIM компакт гор. випуск, нижній підвід, бачок 3/4,5л, сидіння 
тверде Slim slow-closing 615*370*790 мм 

870,00 713,40 156,60

13-01-031 Накладна раковина 455*325*135 мм 

15171200 BENITA змішувач для раковини високий, хром, 35 мм 

10-22-157 FIESTA душова кабіна 900*900*2000 мм на низькому піддоні, профіль 
хром, скло прозоре 

15179200 BENITA  система душова (змішувач для душу, верхній і ручний душ 
мають 1 режим, шланг полімер 1,5 м)

Комплект сантехніки, який використано в цьому варіанті дизайну

Технічна документація (візуалізація).
Дана технічна документація призначена для особистого використання спеціалістами сантехнічної галузі для поглибленого вивчення матеріалу.  
Дана технічна документація не передбачена для загального поширення. Дана технічна документація не є рекламою товарів або послуг.
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дизайн Mediñá
площа 6,2 м2
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дизайн Mediñá
площа 6,2 м2
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Mediñá Поточна 
ціна, евро

Акційна 
ціна, евро

Економія, 
евро

13-77-323 FIESTA RIM компакт гор. випуск, нижній підвід, бачок 3/4,5л, сидіння 
тверде Slim slow-closing 615*370*790 мм 

544,00 446,08 97,92

13-77-035 FIESTA умивальник 610*475*840 мм, з п’єдесталом 
15171100 BENITA змішувач для раковини, хром, 35 мм 
TS-1770435 Ванна FIESTA 1700*700*435 мм без ніжок, з акрилу товщиною 5 мм
15172100 BENITA змішувач для ванни, хром, 35 мм

15146200 NEMO штанга душова L-70 см, ручний душ (100 мм) 3 режими, 
шланг 1,5 м, картон 

Комплект сантехніки, який використано в цьому варіанті дизайну

Технічна документація (візуалізація).
Дана технічна документація призначена для особистого використання спеціалістами сантехнічної галузі для поглибленого вивчення матеріалу.  
Дана технічна документація не передбачена для загального поширення. Дана технічна документація не є рекламою товарів або послуг.
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дизайн Aviá
площа 6,2 м2
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дизайн Aviá
площа 6,2 м2
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Aviá Поточна 
ціна, евро

Акційна 
ціна, евро

Економія, 
евро

13-77-034 
+ 141919

Комплект:  FIESTA RIM унітаз підвісний, сидіння тверде Slim slow-closing 
+ комплект інсталяції Volle Master 4в1 (біла клавіша)

1017,00 833,94 183,06

15-600-01 FIESTA комплект меблів 600: тумба підвісна біла (2 ящика) + 
умивальник накладний 

15171100 BENITA змішувач для раковини, хром, 35 мм 

10-22-157 FIESTA душова кабіна 900*900*2000 мм на низькому піддоні, профіль 
хром, скло прозоре 

15179200 BENITA  система душова (змішувач для душу, верхній і ручний душ 
мають 1 режим, шланг полімер 1,5 м)

Комплект сантехніки, який використано в цьому варіанті дизайну

Технічна документація (візуалізація).
Дана технічна документація призначена для особистого використання спеціалістами сантехнічної галузі для поглибленого вивчення матеріалу.  
Дана технічна документація не передбачена для загального поширення. Дана технічна документація не є рекламою товарів або послуг.
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дизайн San Mori
площа 9,2 м2
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дизайн San Mori
площа 9,2 м2
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Mediñá Поточна 
ціна, евро

Акційна 
ціна, евро

Економія, 
евро

13-77-323 FIESTA RIM компакт гор. випуск, нижній підвід, бачок 3/4,5л, сидіння 
тверде Slim slow-closing 615*370*790 мм 

544,00 446,08 97,92

13-77-035 FIESTA умивальник 610*475*840 мм, з п’єдесталом 

15171100 BENITA змішувач для раковини, хром, 35 мм 

TS-1770435 Ванна FIESTA 1700*700*435 мм без ніжок, з акрилу товщиною 5 мм

15172100 BENITA змішувач для ванни, хром, 35 мм

15146200 NEMO штанга душова L-70 см, ручний душ (100 мм) 3 
режими, шланг 1,5 м, картон 

San Mori-2 Поточна 
ціна, евро

Акційна 
ціна, евро

Економія, 
евро

13-77-323 FIESTA RIM компакт гор. випуск, нижній підвід, бачок 3/4,5л, сидіння 
тверде Slim slow-closing 615*370*790 мм 

686,00 514,50 171,50

13-77-235 FIESTA біде підлогове 555*360*395 мм

15175100 BENITA змішувач для біде, хром, 35 мм

13-77-035 FIESTA умивальник 610*475*840 мм, з п’єдесталом 

15171100 BENITA змішувач для раковини, хром, 35 мм 

TS-1770435 Ванна FIESTA 1700*700*435 мм без ніжок, з акрилу товщиною 5 мм

15172100 BENITA змішувач для ванни, хром, 35 мм

15146200 NEMO штанга душова L-70 см, ручний душ (100 мм) 3 
режими, шланг 1,5 м, картон

Альтернативні комплектації

Комплект сантехніки, який використано в цьому варіанті дизайну

San Mori-3 Поточна 
ціна, евро

Акційна 
ціна, евро

Економія, 
евро

13-77-323 FIESTA RIM компакт гор. випуск, нижній підвід, бачок 3/4,5л, сидіння 
тверде Slim slow-closing 615*370*790 мм 

842,00 631,50 210,50

13-77-235 FIESTA біде підлогове 555*360*395 мм

15175100 BENITA змішувач для біде, хром, 35 мм

15-600-01 FIESTA комплект меблів 600: тумба підвісна біла (2 ящика) + 
умивальник накладний 

15171100 BENITA змішувач для раковини, хром, 35 мм 

TS-1770435 Ванна FIESTA 1700*700*435 мм без ніжок, з акрилу товщиною 5 мм

15172100 BENITA змішувач для ванни, хром, 35 мм

15146200 NEMO штанга душова L-70 см, ручний душ (100 мм) 3 
режими, шланг 1,5 м, картон 

Технічна документація (візуалізація).
Дана технічна документація призначена для особистого використання спеціалістами сантехнічної галузі для поглибленого вивчення матеріалу.  
Дана технічна документація не передбачена для загального поширення. Дана технічна документація не є рекламою товарів або послуг.
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дизайн Félix Gris
площа 9,2 м2
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дизайн Félix Gris
площа 9,2 м2
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Aviá Поточна 
ціна, евро

Акційна 
ціна, евро

Економія, 
евро

13-77-034 
+ 141919

Комплект:  FIESTA RIM унітаз підвісний, сидіння тверде Slim slow-closing 
+ комплект інсталяції Volle Master 4в1 (біла клавіша)

1017,00 833,94 183,06

15-600-01 FIESTA комплект меблів 600: тумба підвісна біла (2 ящика) + 
умивальник накладний 

15171100 BENITA змішувач для раковини, хром, 35 мм 

10-22-157 FIESTA душова кабіна 900*900*2000 мм на низькому піддоні, профіль 
хром, скло прозоре 

15179200 BENITA  система душова (змішувач для душу, верхній і ручний душ 
мають 1 режим, шланг полімер 1,5 м)

Félix Gris-2 Поточна 
ціна, евро

Акційна 
ціна, евро

Економія, 
евро

13-77-323 FIESTA RIM компакт гор. випуск, нижній підвід, бачок 3/4,5л, сидіння 
тверде Slim slow-closing 615*370*790 мм 

1094,00 842,38 251,62

13-77-235 FIESTA біде підлогове 555*360*395 мм

15175100 BENITA змішувач для біде, хром, 35 мм

15-600-01 FIESTA комплект меблів 600: тумба підвісна біла (2 ящика) + 
умивальник накладний 

15171100 BENITA змішувач для раковини, хром, 35 мм 

10-22-157 FIESTA душова кабіна 900*900*2000 мм на низькому піддоні, 
профіль хром, скло прозоре 

15179200 BENITA  система душова (змішувач для душу, верхній і ручний 
душ мають 1 режим, шланг полімер 1,5 м)

Альтернативна комплектація

Комплект сантехніки, який використано в цьому варіанті дизайну

Технічна документація (візуалізація).
Дана технічна документація призначена для особистого використання спеціалістами сантехнічної галузі для поглибленого вивчення матеріалу.  
Дана технічна документація не передбачена для загального поширення. Дана технічна документація не є рекламою товарів або послуг.
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дизайн Sierra
площа 9,2 м2

Si
er

ra



37



38

дизайн Sierra
площа 9,2 м2
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Sierra Поточна 
ціна, евро

Акційна 
ціна, евро

Економія, 
евро

13-77-034 
+ 141919

Комплект:  FIESTA RIM унітаз підвісний, сидіння тверде Slim slow-closing 
+ комплект інсталяції Volle Master 4в1 (біла клавіша)

1101,00 770,70 330,30

15172200 BENITA змішувач прихованого монтажу для ванни

15178100 BENITA душ верхній + тримач

15146200 NEMO штанга душова L-70 см, ручний душ (100 мм) 3 режима, 
шланг 1,5 м, картон

13-01-031 Накладна раковина 455*325*135 мм

15171200 BENITA змішувач для раковини високий, хром, 35 мм 

18-08-100 H Стінка 1000*2000, гартоване прозоре скло 8мм 

18-08-100 H Стінка 1000*2000, гартоване прозоре скло 8мм 

18-05D-100 Тримач скла (D) з кріпленнями завдовжки 1000 мм

18-05F-80 Тримач скла (F) з кріпленнями завдовжки 800 мм 

18-01-01H Профіль стіновий хромований 2000мм для комплектації кабін 
Walk-IN 

18-01-01H Профіль стіновий хромований 2000мм для комплектації кабін 
Walk-IN 

Комплект сантехніки, який використано в цьому варіанті дизайну

Felix Gris-2 Поточна 
ціна, евро

Акційна 
ціна, евро

Економія, 
евро

13-77-323 FIESTA RIM компакт гор. випуск, нижній підвід, бачок 3/4,5л, сидіння 
тверде Slim slow-closing 615*370*790 мм 

1094,00 842,38 251,62

13-77-235 FIESTA біде підлогове 555*360*395 мм

15175100 BENITA змішувач для біде, хром, 35 мм

15179200 BENITA  система душова (змішувач для душу, верхній і ручний душ 
мають 1 режим, шланг полімер 1,5 м)

15-600-01 FIESTA комплект меблів 600: тумба підвісна біла (2 ящика) + 
умивальник накладний 

15171100 BENITA змішувач для раковини, хром, 35 мм 

10-22-157 FIESTA душова кабіна 900*900*2000 мм на низькому піддоні, 
профіль хром, скло прозоре 

Альтернативна комплектація

Технічна документація (візуалізація).
Дана технічна документація призначена для особистого використання спеціалістами сантехнічної галузі для поглибленого вивчення матеріалу.  
Дана технічна документація не передбачена для загального поширення. Дана технічна документація не є рекламою товарів або послуг.



Дизайн-проекти València, Gran Via, Marín, Aviá, San Mori, Sierra створені студією 
дизайну інтер’єру YutaStyle:  

дизайнер – Тетяна Близенко, візуалізатор – Олексій Фоміних.
Офіційний сайт: http://www.yutastyle.od.ua/

Тел.: +38 (067) 936 22 95; +38 (095) 624 68 15

Дизайн-проекти Félix Gris, Mediñá і Éller розроблені дизайнером і визуализатор 
В’ячеславом Янчевим. 
Тел.: +38 (063) 895 22 15

volle.com.ua
e-mail: contact@volle.com.ua
Телефон сервісного центру:

(067) 518-81-23
0 800 50-78-70
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