
Sigma
Меблі для ванної кімнати



Бордо
Sigma бордо. Колір синтетичного мармуру: білий

Виразна форма раковини і мінімалістичні 
алюмінієві ручки, які ніби рамка оточують 
дверцята, що надає ванній кімнаті ще 
більш кольорову атмосферу.  



Білий
<<     Фасад:
•  лакована МДФ (товщина 18 мм): біла, бордо
Корпус:
•  біла ламінована ДСП (товщина 16 мм)

<
<



Wenge

Класика благородного кольору темного 
дерева переплітається з футуризмом 
алюмінієвих елементів, що створює 
особливе оточення, сповнене легкості та 
впевненості водночас.



Вибілений дуб
<<    Фасад:
•  шпонована ДСП (товщина 16 мм): вибілений 
дуб, wenge
Корпус:
•  біла ламінована ДСП (товщина 16 мм)

<
<





B 37.96

Біла - код артикула: 744493
Дуб - код артикула: 744495
Wenge - код артикула: 744494
Бордо - код артикула: 744496

Нижня шафа
Розміри (ш/в/г): 
37,8/86,2/34,6 см

B 37.06

Код артикула: 744497

Навісна шафа 
зі скляними дверцятами – 
рамка з алюмінію R, L
Розміри (ш/в/г):
37,5/37,5/20 см

SKG 97.02

Код артикула: 744522

Дзеркало з полицею та лампою
Розміри: 97,3/80/14,8 см

F 97.25

Біла - код артикула: 744518
Дуб - код артикула: 744520
Wenge - код артикула: 744519
Бордо - код артикула: 744521

Шафа під раковиною
Розміри (ш/в/г): 
97,3/58/49,6 см

E 37.78 L, D 
(лівий, правий)

Висока шафа: права, ліва
Розміри (ш/в/г): 37,8/197,8/34,6 см

UM 97.78

Код артикула: 919072

Раковина
Розміри (ш/в/г):
97,3/4/49,5 см

Меблі для ванної кімнати Sigma

Біла, код артикула: 744511
Вибілений дуб, код артикула: 744514
Wenge, код артикула: 744513
Бордо, код артикула: 744517

Ліва Права
Біла, код артикула: 744510

Вибілений дуб, код артикула: 744515
Wenge, код артикула: 744512
Бордо, код артикула: 744516
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Інфо. тел.: +38 800 500 02 40
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Orion
Orion Makassar
Меблі для ванної кімнати





Користуєтеся Ви ванною 
кімнатою самі або всією 
родиною, займає вона 
обмежений або ж великий 
простір, - високоякісні 
та надійні меблі створять 
особливе оточення, яким Ви 
насолоджуватиметесь. 
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Новий образ ванної кімнати 
Gorenje Orion з дивовижною 
формою антибактеріальних 

раковин та простими лініями 
меблів створює особисту формулу 

гармонії. Завдяки спеціальному 
складу матеріалу, поверхня 

раковин має довготривалий 
антибактеріальний ефект. 

Раковини виготовлені з 
матеріалів, що пройшли 

сертифікацію по дезінфекції 
(Sanitized certification), і 

характеризуються доведеними 
антибактеріальними якостями.
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Wenge

Варіанти фасадів:

Nocce

Фасад: МДФ (товщина 18 мм), 
вкрита білим глянцевим лаком.
Варіанти кольору фасаду:
ламінована ДСП (товщина 18 мм) 
з текстурою дерева – Wenge або Nocce.
Корпус:
ламінована ДСП  (товщина 18 мм) 
з текстурою дерева – Wenge або Nocce.
Стільниця:
ламінована ДСП  (товщина 18 мм) 
з текстурою дерева – Wenge або Nocce.

5



6

Orion Makassar
Невимушена текстура дерева повністю трансформується і набуває 

самодостатнього характеру ванної кімнати. Екзотичні лінії створюють 
неповторний образ свіжості та комфорту.
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Orion Wenge, Nocce

Висока шафа

Wenge - код артикула: 746554
Nocce - код артикула: 746885

- нижня шафа (одні дверцята, білі; 
дві шухляди, Wenge або Nocce): 30 
см
- верхня шафа (одні дверцята, білі): 
30 см

Розміри (ш/в/г): 30/200/30 см

Wenge - код артикула: 746551
Nocce - код артикула: 746882

- раковина із синтетичного 
мармуру, біла: 60 см
- стільниця, Wenge або Nocce: 60 см 
- шафа під раковиною (дві висувні 
шухляди, білі): 60 см
- дзеркало з лампою „Steno”: 60 x 
70 см
- скляна полиця: 60 см

Розміри (ш/в/г): 60/200/46 см

Wenge - код артикула: 
746552

Nocce - код артикула: 
746883

- раковина із синтетичного 
мармуру, біла: 60 см
- стільниця, Wenge або 
Nocce: 90 см
- шафа під раковиною (дві 
висувні шухляди, білі): 60 см
- нижня шафа (одні 
дверцята, Wenge або Nocce): 
30 см
- навісна шафа (одні 
дверцята, Wenge або Nocce): 
30 x 60 см
- дзеркало з лампою „Steno”: 
60 x 70 см
- скляна полиця: 60 см

Розміри (ш/в/г):
90/200/46 см

Доступна у правому 
або лівому варіантах 
розташування.

BKG 150.03

Wenge - код артикула: 746553
Nocce - код артикула: 746884

- раковина із синтетичного мармуру, біла: 60 см / 2x
- стільниця, Wenge або Nocce: 150 см
- шафа під раковиною (дві висувні шухляди, білі): 60 см / 2x
- нижня шафа (одні дверцята, Wenge або Nocce): 30 см
- навісна шафа (одні дверцята, Wenge або Nocce): 30 см
- дзеркало з лампою „Steno”: 60 x 70 см / 2x
- скляна полиця: 60 см / 2x

Розміри (ш/в/г): 150/200/46 см

BKG 60.14 BKG 90.08

BKG 150.03 BKG 30.10
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Orion Wenge, Nocce

Висока шафа

Wenge - код артикула: 746563
Nocce - код артикула: 746894

- двоє дверцят, білі; дві ковзні 
шухляди, білі

Розміри (ш/в/г): 50/138/30 см

Wenge - код артикула: 746561
Nocce - код артикула: 746892

- одні дверцята, білі; шухляда, біла

Розміри (ш/в/г): 30/100/30 см

Wenge - код артикула: 746562
Nocce - код артикула: 746893

- одні дверцята, білі; шухляда, біла; 
корзина для білизни

Розміри (ш/в/г): 30/100/30 см

Wenge - код артикула: 746559
Nocce - код артикула: 746890

- одні дверцята, білі

Розміри (ш/в/г): 30/60/20 см

Wenge - код артикула: 746557
Nocce - код артикула: 746888

- одні дверцята, текстура дерева 
Wenge або Nocce

Розміри (ш/в/г): 30/60/20 см

Wenge - код артикула: 746568
Nocce - код артикула: 746899

Розміри (ш/в/г): 60.3/2.2/31 см

Wenge - код артикула: 746567
Nocce - код артикула: 746898

Розміри (ш/в/г): 30.2/2.2/31 см

Висока шафа

Wenge - код артикула: 746555
Nocce - код артикула: 746886

- нижня шафа 
(три висувні шухляди, білі): 50 см
- верхня шафа (двоє скляних 
дверцят – рамка з алюмінію): 50 см

Розміри (ш/в/г): 50/205/30 см

BKG 50.03 E 60.01

Стільниця для шафи E 60.01 Стільниця для нижньої шафи C 30.52 та 30.53

Нижня шафа C 30.52 Нижня шафа з корзиною для білизни C 30.53

Навісна шафа B 30.01Навісна шафа B 30.01
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Orion Wenge, Nocce

Код артикула: 746573

Код артикула: 733848

Розміри (ш/в/г): 60/0.8/15 см

Wenge - код артикула: 746556
Nocce - код артикула: 746887

- дві ковзні шухляди, білі

Розміри (ш/в/г): 60/50/45 см

Wenge - код артикула: 746564
Nocce - код артикула: 746895

- з отвором для раковини
- текстура дерева Wenge або Nocce
Розміри (ш/в/г): 60/2.2/46 см

Wenge - код артикула: 746565
Nocce - код артикула: 746896 

- з отвором для раковини (L або R варіант)

Розміри (ш/в/г): 90/2.2/46 см

Wenge - код артикула: 746566
Nocce - код артикула: 746897

- з отвором для раковини / 2x

Розміри (ш/в/г): 150/2.2/46 см

Навісна шафа зі скляними дверцятами

Wenge - код артикула: 746560
Nocce - код артикула: 746891

- одні дверцята – рамка з алюмінію

Розміри (ш/в/г): 30/60/20 см

Wenge - код артикула: 746572
Nocce - код артикула: 746900

Розміри (ш/в/г): 60/70/2 см

Нижня шафа 

Wenge - код артикула: 746558
Nocce - код артикула: 746889

- одні дверцята, текстура дерева Wenge або Nocce

Розміри (ш/в/г): 30/50/45 см

Код артикула: 746569

- синтетичний мармур, білий

Розміри (ш/в/г): 60/14.5 см/46 см

Код артикула: 746571

- синтетичний мармур, білий

Розміри (ш/в/г): 58/14.5/45 см

Код артикула: 746570

- синтетичний мармур, білий

Розміри (ш/в/г): 58.5/14.5/43 см

Стільниця PO 60.45 Стільниця PO 90.45 Стільниця PO 150.45 

Шафа під раковиною F 60.76

Лампа „Steno”

Скляна полиця: 60 см

Раковина UM 60.97 Раковина UM 58.99 Раковина UM 58.98

B 30.11 Дзеркало: 60 x 70 см B 30.02
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Orion Makassar

BKG 60.15 Фасад: фарбована МДФ (товщина 18 мм), 

якісно вкрита лаком, білий глянець; ламінована 

ДСП (товщина 18 мм) макасар 

Корпус: біла ламінована ДСП (товщина 16 мм)

Стільниця: ламінована ДСП (товщина 16 мм) 

макасар 

BKG 150.02

Код артикула: 746551

. раковина із синтетичного мармуру,
біла: 60 см / 2x 
. стільниця, макасар: 150 см 
. шафа під раковиною
(дві висувні шухляди, білі): 60 см / 2x 
. нижня шафа (одні дверцята, макасар): 30 см 
. навісна шафа (одні дверцята, макасар): 30 см 
. навісна шафа із дзеркалом та лампою: 60 см / 2x 
. скляна полиця 60 см / 2x 

Код артикула: 746360
. раковина із синтетичного мармуру, біла: 60 см 
. стільниця, макасар: 60 см 
. шафа під раковиною
(дві висувні шухляди, білі): 60 см 
. навісна шафа із дзеркалом та лампою: 60 см 
. скляна полиця: 60 см

BKG 90.07 L, R (лівий, правий)

Комплект меблів, правий:
Код артикула: 744894
Комплект меблів, лівий:
Код артикула: 744847

. раковина із синтетичного мармуру, біла: 60 см 

. стільниця, макасар: 90 см 

. шафа під раковиною
(дві висувні шухляди, білі): 60 см
. нижня шафа (одні дверцята, макасар): 30 см 
. навісна шафа (одні дверцята, макасар): 30 см / 1x 
. навісна шафа із дзеркалом та лампою: 60 см 
. скляна полиця: 60 см

BKG 30.10

Висока шафа BKG 30.10 
Код артикула: 939548

. нижня шафа
(одні дверцята, білі; дві 
шухляди, макасар): 30 см 
. навісна шафа
(одні дверцята, білі)

BKG 30.13

Нижня шафа BKG 30.13 
Код артикула: 744848

. нижня шафа (одні 
дверцята, білі; дві шухляди, 
макасар): 30 см 
. стільниця, макасар 
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Tango
Меблі для ванної кімнати





Tango  – нова модель меблів для ванної кімнати, 
яка вирізняється чистими модними лініями та 
високоякісними матеріалами. Шафи квадратної 
форми забезпечують легкість та функціональність в 
дизайні простору ванної кімнати. Підсилення ефекту 
також відбувається за рахунок різних поєднань 
кольору.



Фасад: ламінована МДФ  (товщина 16 мм):
білий глянець, червоний, ваніль

білий глянець червоний ваніль вибілений дуб

Корпус: ламінована ДCП
 (товщина 16 мм)  “вибілений дуб” 





BKG 80.09

B 40.02

Навісна шафа
(одні дверцята, одна полиця)

Білий – код артикула: 748179
Ваніль – код артикула: 748180
Бордо – код артикула: 748181

Розміри (ш/в/г): 40/40/20 см

F 80.01

Шафа під раковиною
Білий – код артикула: 748185
Ваніль – код артикула: 748186
Бордо – код артикула: 748261
(двоє дверцят)
Розміри (ш/в/г): 80/40/35 см

B 40.01

Нижня шафа 
(одні дверцята)

Білий – код артикула: 748176
Ваніль – код артикула: 748177
Бордо – код артикула: 748178

Розміри (ш/в/г): 40/40/35 см

B 40.03

Нижня шафа
(три шухляди)

Білий – код артикула: 748182
Ваніль – код артикула: 748183
Бордо – код артикула: 748184

Розміри (ш/в/г): 40/40/35 см

D 40.01

Висока шафа

Код артикула: 748262

(одні скляні дверцята
– рамка з алюмінію,
чотири скляні полиці)
Розміри (ш/в/г): 40/120/35 см

UM 60.82

Раковина із синтетичного мармуру, біла

Код артикула: 748266

Розміри (ш/в/г): 60/46/12 см

Компоненти меблів

BKG 160.15

Білий – код артикула: 748677
Ваніль – код артикула: 748678
Бордо – код артикула: 748679

. раковина із синтетичного мармуру UM 60.82

. стільниця: PO 10.01 / 2x

. шафа під раковиною: F 80.01

. дзеркало: 80 x 80 см

. освітлення з вмикачем „Verna” 

. скляна полиця: 60 x 15 см

BKG 80.08

Шафи та інші елементи меблів

Білий – код артикула: 748674
Ваніль – код артикула: 748675
Бордо – код артикула: 748676

. раковина із синтетичного мармуру UM 60.82

. стільниця: PO 10.01 / 2x

. шафа під раковиною: F 80.01

. дзеркало: 40 x 100 см

. освітлення з вмикачем „Libeccio”

Білий – код артикула: 748680
Ваніль – код артикула: 741368
Бордо – код артикула: 748681

. раковина із синтетичного мармуру UM 60.82 / 2x

. стільниця: PO 40.01

. шафа під раковиною: F 80.01 / 2x

. навісна шафа B 40.02 / 2x

. дзеркало: 40 x 100 см / 2x

. освітлення з вмикачем „Libeccio” / 2x



Дзеркало

Код артикула:
748263

Розміри (ш/в): 80 x 80 см

Дзеркало

Код артикула: 748264

Розміри (ш/в): 40 x 100 см

Стільниця
Код артикула: 748265

Розміри (ш/в/г): 10,1/4,4/38 см

Стільниця
Код артикула: 741373

Розміри (ш/в/г): 40,2/4,4/38 см

PO 10.01 PO 40.01 Скляна полиця

Код артикула: 733848

Розміри (ш/в): 60 x 15 см

Світильник Verna

Світильник Verna
для дзеркала 80 x 80 см

Код артикула: 941173

Світильник  Libeccio

Світильник Libeccio 
для дзеркала 40 x 100 см

Код артикула: 977575

Шафи та інші елементи меблів
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Quadra біла

Quadra Nocce бордо

Меблі для ванної кімнати 



2

    Користуєтеся Ви ванною кімнатою 

самі або всією родиною, займає вона обмежений або 

ж великий простір,  –  високоякісні та надійні меблі 

створять особливе оточення, яким Ви 

насолоджуватиметесь.

Модель меблів Quadra зачарує Вас своєю блискучою 

білизною, здатною розширювати межі будь-якої 

кімнати, раковиною, яка має антибактеріальні 

властивості, і різноманітними шафами з ковзними 

шухлядами, які значно полегшують огляд вмісту. 

А багатий вибір елементів меблів дозволить 

пристосувати простір ванної кімнати відповідно до 

Ваших вимог.  

Quadra – меблі, що символізують нові часи, де людина 

прагне до краси, втіленій в надійності та гнучкості.
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Вибір досконалості
Широкі шафи. Асортимент елементів меблів включає шафи шириною 60 та 90см, що робить 

зберігання речей, навіть дуже великих, легким та комфортним. Більше немає потреби шукати 
місце, де б можна було зручно зберігати ванні приналежності, навіть великі ванні рушники! Просто 
покладіть їх в шафу відповідної ширини.

>
>



  Шухляди для полегшення доступу. Завжди під рукою – 
під раковиною.
Меблі Quadra зачарують Вас багатьма оригінальними деталями, одні 
з яких – шафи з висувними шухлядами під раковиною. Забезпечуючи 
чудовий огляд вмісту, вони полегшують доступ до речей всередині.

4

>
>
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  Розміри для будь-яких потреб. Оберіть свій. 
Привабливі раковини квадратної форми, доступні в 
різних розмірах, здивують Вас приємним відчуттям 
під час дотику. Обирати можна між елементами з 
шириною 60 або 90 см.

>
>
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  Гра кольору. Поєднання теплих кольорів бордо 
і горіх надає ванній кімнаті особливо святкового 
настрою та затишку.

>
>
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Дзеркало 60 x 60 см з лампою Libeccio

Quadra біла, код ариткула: 733843
Quadra Nocce бордо, код ариткула: 748157

Дзеркало 90 x 60 см з лампою Verna

Quadra біла, код ариткула: 733846

Дзеркало 60 x 90 см з лампою Libeccio

Quadra біла, код ариткула: 733844

BKG 60.11

Quadra біла, код ариткула: 733839
Quadra Nocce бордо, код ариткула: 748153

Нижня шафа з двома шухлядами та 
раковиною
Розміри (ш/в/г): 60/55/46

BKG 30.07

Quadra біла,
код ариткула: 733835

Нижня шафа з одними 
дверцятами з шухлядою, 
функціональною 
поверхнею та двома 
ніжками
Розміри (ш/в/г):
30/103/31

C 30.07

Quadra біла,  
код ариткула: 733827

Навісна шафа з одними 
дверцятами
Розміри (ш/в/г):
30/90/30

C30.09

Quadra біла,  
код ариткула: 733829

Навісна шафа з одними 
дверцятами
Розміри (ш/в/г):
30/90/20

C 30.42

Quadra біла,
код ариткула: 733831

Нижня шафа з одними 
дверцятами та двома 
шухлядами
Розміри (ш/в/г):
30/90/30

B 30.01

Quadra біла, код ариткула: 733825

Навісна шафа з одними дверцятами
Розміри (ш/в/г): 30/60/20

Скляна або лакована дзеркальна полиця 
з тримачами – 60 см
Quadra біла, код ариткула: 733848
Quadra Nocce бордо, код ариткула: 748850

Скляна або лакована дзеркальна полиця
з тримачами – 90 см
Quadra біла, код ариткула: 733849

Фасади меблів виготовлені з МДФ 
(16 мм), вкритої глянцевим 
поліуретановим лаком.

Представництво Gorenje в Україні
Тел./факс: +38 044 490 22 44
Інфо. тел.: +38 800 500 02 40

info@gorenje.ua
www.gorenje.ua

BKG 90.05

Quadra біла, код ариткула: 733841

Нижня шафа з двома шухлядами та 
раковиною
Розміри (ш/в/г): 90/55/46

BKG 60.10

Quadra біла, код ариткула: 733838
Quadra Nocce бордо, код ариткула: 748152

Висока шафа з двома дверцятами, двома 
шухлядами, функціональною поверхнею та 
двома ніжками
Розміри (ш/в/г): 60/138/31

BKG 30.06

Quadra біла,  
код ариткула: 73833

Нижня шафа з 
одними дверцятами 
та функціональною 
поверхнею
Розміри (ш/в/г):
30/63/31



Compact
Меблі для ванної кімнати



Меблі для ванної кімнати BKG 80.01

Меблі для ванної кімнати BKG 60.01

Меблі для ванної кімнати BKG 100.01

• Фасад: МДФ (18 мм), вкрита глянцевим 

поліуретановим лаком 

• Корпус: ламінована ДСП (16 мм), зовнішні 

поверхні вкриті глянцевим лаком

• Раковина: синтетичний мармур





Виробник залишає за собою право на внесення змін

Представництво Gorenje в Україні
Тел./факс: +38 044 490 22 44
Інфо. тел.: +38 800 500 02 40

info@gorenje.ua
www.gorenje.ua

BKG 60.01

Комплекти меблів для ванної кімнати

Розміри (ш/в/г): 60/194/30 (48,5)

BKG 70.14

BKG 80.01 BKG 100.01

Розміри (ш/в/г): 70/194/30 (48,5)

Розміри (ш/в/г): 80/194/30 (48,5) Розміри (ш/в/г): 100/194/30 (48,5)

Код артикула: 959337 Код артикула: 959343

Код артикула: 959349 Код артикула: 959355
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