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Дверцята та корпус шафи: білий

М’які лінії, стильні алюмінієві світильники та гладка поверхня дверцят шаф ручок 
– особливість стильної зовнішності меблів для ванних кімнат OASIS від Gorenje. 



Дверцята: білий;  Корпус шафи: слива

Довершена гармонія м’яких форм та функціональності. 
Шухляди оснащені високоякісними напрямними механізмами. 
Це дозволяє їх повністю висувати та м’яко закривати.
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Дверцята: білий;  Корпус шафи: тик



Дверцята: білий;  Корпус шафи: тик Подвійний умивальник (синтетичний мармур)

Дверцята та корпус шафи: антрацит
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 ДВЕРЦЯТА: МДФ, 
    глянцеве полірування

• Білий

• Антрацит

• Тик

• Антрацит

• Слива

    ДВЕРЦЯТА: МДФ,
    біле глянцеве 

полірування

• Білий

• Антрацит

КОРПУС ШАФИ: 
- Ламінована ДСП, зовнішня частина з  глянцевим або антрацитовим поліруванням 
- Ламінована ДСП під сливу або тик.

КОРПУС ШАФИ: 
- Ламінована ДСП

Дверцята без ручок – шафа 
має інтегроване алюмінієве 
оздоблення

      НЕ хВИЛюйТЕСЯ: НАВіТь НАйМЕНШі чЛЕНИ 
ВАШОї РОДИНИ БУДУТь У БЕзПЕЦі У ВАННій КіМНАТі 
GOrenje

Раковини Gorenje виготовлені з композитного син те  ти ч-
но го мате рі а   лу Dolopol, який складається з ви сокоякісної 
смо ли, з полі єст  ру та не ор га ніч но го на по в нювача. Склад 
Dolopol забезпечує ефек тив ний ан ти бак теріальний за-
хист. При контакті з водою від поверхні, стійкої до плям і 
механічних пошкоджень, відокремлюються іони, які запо-
бі  га ють розмноженню та росту бактерій. Для мікробів на-
справді немає місця.

      СЕРТИФіКАТ АНТИБАКТЕРіАЛьНОї Дії
Раковини Gorenje із синтетичного мармуру 
Dolopol ви готовлені з матеріалів, які мають 
гігієнічно-сані  та рний сертифікат (Sanitized 
certification), що під т вер д  жує довготривалий 
антибактеріальний ефект.

Мікробам тут немає місця

ДВЕРЦЯТА КОРПУС  ШАФИ 

ДВЕРЦЯТА КОРПУС ШАФИ



UM 140,118  
Умивальник з синтетичного 
мармуру

Дзеркало 140 х 70 см 
з підсвічуванням    
140/70/2

UM 70,118  
Умивальник з синтетичного 
мармуру

UM 140,119  
Умивальник з синтетичного 
мармуру, подвійний

Дзеркало  105 х 70 см 
з підсвічуванням   
105/70/2 

UM 105,118 L   
Умивальник з синтетичного 
мармуру, лівосторонній

ШАФИ ДЛЯ ВАННОї КіМНАТИ

Шафи постачаються зібраними

F 140,04  
Настінна шафа із дзеркалом 
та підсвічуванням 
(потрійна настінна шафа із 
дзеркалом)   
140/70 + 8,5/18,4

Дзеркало 70 х 70 см 
з підсвічуванням    
70/70/2

UM 105,118 r   Умивальник 
з синтетичного мармуру, 
правосторонній

Е 30,04  r, L   
Висока шафа 
(ліве чи праве відкривання)
(двоє дверцят, 2 шухляди)    
30/180/35

F 140,13  
Туалетна шафа для 
умивальника UM 140.118 
(3 високі шухляди, 2 шухляди)    
140/50/49,5 (35)

BKG 30.17 r, L
Базова шафа з поверхнею 
(ліве чи праве відкривання)
(1 дверцята, 1 шухляда)  
30/92,8/36

F 70,40    
Настінна шафа із дзеркалом
та підсвічуванням 
(подвійна настінна шафа із 
дзеркалом)  
70/70/18,4

F 105,40  r, L  
Настінна шафа із дзеркалом та 
підсвічуванням 
(потрійна настінна шафа із 
дзеркалом)   
105/70 + 8,5/18,4
(ліве чи праве відкривання)

F 140,05   
Туалетна шафа для 
подвійного умивальника  
UM 140.119  
(4 дверцят)    
140/50/49,5 (35)

F 105,30  r, L 
Туалетна шафа 
для умивальника  UM 105.118 
або UM 105,118 
(ліве чи праве розташування 
умивальника) 
(2 високих шухляди, 1 шухляда)    
105/50/49,5 (35)

Туалетна шафа
для умивальника  UM 70.118  
(1 висока шухляда)    
70/50/49,5 

Скляна поличка  60 см               
60/0,8/15

Скляна поличка  90 см               
90/0,8/15
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Представництво фірми Gorenje, d.d.

(м. Веленє, Словенія) в Україні

01054 Київ, вул. Тургенєвська 15,

тел./факс: (044) 490 22 44

інфо тел.: 8 800 500 02 40

info@gorenje.ua

www.gorenje.ua

Виробник не несе відповідальності за помилки, пов'язані з друком, та залишає за собою право вносити зміни у дизайн, конструкцію та опис приладів.


