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 Безцінний досвід роботи, технічні знання,  високий рівень підготовки 
фахівців компанії «Арбор Древ», а також сучасний якісний інструмент, дозволяють 
нам професійно виготовляти ліжка, враховуючи усі ваші побажання. Виробничі 
цехи компанії оснащені сучасним високотехнологічним обладнанням. Виготовлення 
ліжок на нашому підприємстві здійснюється за найсучаснішими технологіями, 
кваліфікованим персоналом під суворим контролем спеціалістів. У нас ви 
знайдете ліжка європейської якості з натуральної екологічно чистої деревини. 
Весь виробничий процес  відбувається  відповідно до  міжнародних  стандартів, та 
відповідає сучасним вимогам  щодо захисту навколишнього середовища. Високий 
рівень виробничого обладнання, впровадження нових технологій, а також системи 
контролю якості на кожному етапі виробництва дозволяють гарантувати надійність 
та практичність наших ліжок. Спеціалісти фірми допоможуть вам підібрати саме ті 
меблі, які максимально  гармонійно впишуться у ваш інтер’єр і стануть надійним та 
комфортним місцем відпочинку. Вибирайте найкраще для себе!

  
 З повагою, колектив компанії.

 Invaluable work experience, technical knowledge, high level of training of 
specialists of «Arbor Drev» company, as well as modern high-quality tools allow us 
professionally to make beds, taking into account all your wishes. The production workshops 
of the company are equipped with modern high-tech equipment. The manufacture of 
beds in our company is carried out according to the most modern technologies, qualified 
personnel under the strict control of specialists. Here you will find European-quality 
beds of natural, environmentally friendly wood. The entire production process is in 
accordance with international standards and meets the modern environmental protection 
requirements. The high level of production equipment, introduction of new technologies, 
and also quality control systems at every stage of production allow us to guarantee the 
reliability and practicality of our beds. The specialists of the firm will help you to select 
exactly the furniture that will harmoniously fit into your interior and become a reliable and 
comfortable place of rest. Choose the best for yourself!

  
 Sincerely, the staff of the company.
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Регіна Люкс / Regina Lux

Розмір спального місця:
довжина: 190, 200 см; 
ширина: 120, 140, 160, 180 см.
Габаритні розміри:
довжина: +10,5 см до довжини спального місця;
ширина: + 14 см до ширини спального місця.
Висота стійки від голови: 104 см.
Висота стійки від ніг: 32 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
Основа під матрац: ортопедичні ламелі шириною  5,3 см. Відстань між ламелями до 3,8 см.
Дане ліжко може бути виконане в 2 варіантах: 
- з підйомним механізмом та коробом для зберігання речей (тільки шириною 160 і 180 см);
- без підйомного механізму (звичайні ламелі). 
У ліжку м’яка частина може бути виконана у вигляді квадрата, або ромба.

Bed size:
length: 190, 200 cm; 
width: 120, 140, 160, 180 cm.
Overall dimensions:
length: +10.5 cm to the length of the bed;
width: + 14 cm to the width of the sleeping place.
Height of the stand from the head: 104 cm.
Height of the stand from the legs: 32 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
Basement under the mattress: orthopedic lamellae with a width of 5.3 cm. The distance between the 
lamellae is up to 3,8 cm.
This bed can be executed in 2 variants:
- with a lifting mechanism and a box for storing things (only width 160 and 180 cm);
- without lifting mechanism (ordinary lamellae).
In the bed, the soft part can be made in the form of a square or diamond.

білий / white

яблуня
локарно

apple
locarno

вільха / alder

горіх / walnut

венге / wengeвенге магія / wenge magic
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Подіум / Podium

білий / white

яблуня
локарно

apple
locarno

темний
горіх

dark
walnut

вільха / alder

горіх / walnut

венге магія / wenge magic

Розмір спального місця:
довжина: 190, 200 см;
ширина: 160, 180 см.
Габаритні розміри:
довжина: +8,5 см до довжини спального місця;
ширина: + 18 см до ширини спального місця.
Висота стійки від голови: 110 см.
Висота стійки від ніг: 28 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
Основа під матрац: ортопедичні ламелі шириною  5,3 см. Відстань між ламелями до 3,8 см.
У ліжку м’яка частина може бути виконана у вигляді квадрата або ромба.

Bed size:
length: 190, 200 cm; 
width: 160, 180 cm
Overall dimensions:
length: +8.5 cm to the length of the sleeping place;
width: + 18 cm to the width of the sleeping place.
Height of the stand from the head: 110 cm.
Height of footrest: 28 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
Basement under the mattress: orthopedic lamellae with a width of 5.3 cm. The distance between the 
lamellae is up to 3,8 cm.
In the bed, the soft part can be made in the form of a square or diamond.
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Прем’єр / Premier

Розмір спального місця:
довжина: 190, 200 см; 
ширина: 120, 140, 160, 180 см.
Габаритні розміри:
довжина: +18,5 см до довжини спального місця;
ширина: +8 см до ширини спального місця.
Висота стійки від голови: 79 см.
Висота стійки від ніг: 28 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
Основа під матрац: ортопедичні ламелі шириною  5,3 см. Відстань між ламелями до 3,8 см.

Bed size:
length: 190, 200 cm; 
width: 120, 140, 160, 180 cm.
Overall dimensions:
length: +18,5 cm to the length of the bed;
width: +8 cm to the width of the sleeping place.
Height of the stand from the head: 79 cm.
Height of footrest: 28 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
Basement under the mattress: orthopedic lamellae with a width of 5.3 cm. The distance between the lamellae 
is up to 3,8 cm.

білий / white яблуня
локарно

apple
locarno

темний
горіх

dark
walnut

горіх / walnut

венге магія / wenge magic венге / wenge
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Монако / Monaco

яблуня
локарно

apple
locarno

темний
горіх

dark
walnut

вільха / alder

горіх / walnut

венге магія / wenge magic венге / wenge

Розмір спального місця:
довжина: 190, 200 см; 
ширина: 120, 140, 160, 180 см.
Габаритні розміри:
довжина: +8,5 см до довжини спального місця;
ширина: + 8 см до ширини спального місця.
Висота стійки від голови: 85 см.
Висота стійки від ніг: 28 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
Основа під матрац: ортопедичні ламелі шириною  5,3 см. Відстань між ламелями до 3,8 см.

Bed size:

length: 190, 200 cm; 

width: 120, 140, 160, 180 cm.

Overall dimensions:

length: +8.5 cm to the length of the sleeping place;

width: + 8 cm to the width of the sleeping place.

Height of the stand from the head: 85 cm.

Height of footrest: 28 cm.

Wood species: pine, beech.

Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
Basement under the mattress: orthopedic lamellae with a width of 5.3 cm. The distance between the 
lamellae is up to 3,8 cm.
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Амбер / Amber

Розмір спального місця:
довжина: 190, 200 см; 
ширина: 120, 140, 160, 180 см.
Габаритні розміри:
довжина: +10,5 см до довжини спального місця;
ширина: +18 см до ширини спального місця.
Висота стійки від голови: 110 см.
Висота стійки від ніг: 36 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
Основа під матрац: ортопедичні ламелі шириною  5,3 см. Відстань між ламелями до 3,8 см.
Дане ліжко може бути виконане в 2 варіантах:
-  з підйомним механізмом та коробом для зберігання речей (тільки шириною 160  і 180 см);
-  без підйомного механізму (звичайні ламелі).
У ліжку м’яка частина може бути виконана у вигляді квадрата або ромба.

Bed size:
length: 190, 200 cm; 
width: 120, 140, 160, 180 cm.
Overall dimensions:
length: +10.5 cm to the length of the bed;
width: +18 cm to the width of the sleeping place.
Height of the stand from the head: 110 cm.
Height of the stand from the legs: 36 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
Basement under the mattress: orthopedic lamellae with a width of 5.3 cm. The distance between the 
lamellae is up to 3,8 cm.
This bed can be executed in 2 variants:
- with a lifting mechanism and a box for storage of things (only width 160 and 180 cm);
- without lifting mechanism (ordinary lamellae).
In the bed, the soft part can be made in the form of a square or diamond.

білий / white

яблуня
локарно

apple
locarno

вільха / alder

горіх / walnut

венге магія / wenge magic венге / wenge
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Доміно / Domino

білий / white

яблуня
локарно

apple
locarno

вільха / alder

горіх / walnut

венге магія / wenge magic венге / wenge

Розмір спального місця:
довжина: 190, 200 см; 
ширина:  120, 140, 160, 180 см.
Габаритні розміри:
довжина: +18,5 см до довжини спального місця;
ширина: +18 см до ширини спального місця.
Висота стійки від голови: 87 см.
Висота стійки від ніг: 36 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
Основа під матрац: ортопедичні ламелі шириною  5,3 см. Відстань між ламелями до 3,8 см.
Дане ліжко може бути виконане в 2 варіантах:
-  без підйомного механізму (звичайні ламелі);
-  з підйомним механізмом та коробом для зберігання речей (тільки шириною 160  і 180 см).

Bed size:
length: 190, 200 cm; 
width: 120, 140, 160, 180 cm.
Overall dimensions:
length: +18,5 cm to the length of the bed;
width: +18 cm to the width of the sleeping place.
Height of the stand from the head: 87 cm.
Height of the stand from the legs: 36 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
Basis under the mattress: orthopedic lamellae with a width of 5.3 cm. The distance between the lamellae is 
up to 3,8 cm.
This bed can be executed in 2 variants:
- without lifting mechanism (ordinary lamellae);
- with lifting mechanism and storage box (only width 160 and 180 cm).
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Регіна / Regina

Розмір спального місця:
довжина: 190, 200 см; 
ширина: 120, 140, 160, 180 см.
Габаритні розміри:
довжина: +10,5 см до довжини спального місця;
ширина: +8 см до ширини спального місця.
Висота стійки від голови: 85 см.
Висота стійки від ніг: 28 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
 Основа під матрац: ортопедичні ламелі шириною  5,3 см. Відстань між ламелями до 3,8 см.

Bed size:
length: 190, 200 cm; 
width: 120, 140, 160, 180 cm.
Overall dimensions:
length: +10.5 cm to the length of the bed;
width: +8 cm to the width of the sleeping place.
Height of the stand from the head: 85 cm.
Height of footrest: 28 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
Basement under the mattress: orthopedic lamellae with a width of 5.3 cm. The distance between the 
lamellae is up to 6 cm

яблуня
локарно
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венге магія / wenge magic венге / wenge
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Камелія / Kamelia

Камелія Квадрат / Kamelia Square Камелія Ромб / Kamelia Rhombus

Розмір спального місця:
довжина: 190, 200 см; 
ширина: 160, 180 см.
Габаритні розміри:
довжина: +12 см до довжини спального місця;
ширина: + 8 см до ширини спального місця.
Висота стійки від голови: 104 см.
Висота стійки від ніг: 32 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
Основа під матрац: ортопедичні ламелі шириною  5,3 см. Відстань між ламелями до 3,8 см.
Дане ліжко може бути виконане в 2 варіантах: 
- з підйомним механізмом та коробом для зберігання речей;
- без підйомного механізму. 

Bed size:
length: 190, 200 cm; 
width: 160, 180 cm.
Overall dimensions:
length: +12cm to the length of the bed;
width: + 8 cm to the width of the sleeping place.
Height of the stand from the head: 104 cm.
Height of the stand from the legs: 32 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
Basement under the mattress: orthopedic lamellae with a width of 5.3 cm. The distance between the 
lamellae is up to 3,8 cm.
This bed can be executed in 2 variants:
- with a lifting mechanism and a box for storing things;
- without lifting mechanism.
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Рената Д / Renata DРената М / Renata M

білий / white

яблуня
локарно

apple
locarno

темний
горіх

dark
walnut

вільха / alder

горіх / walnut

венге магія / wenge magic

Розмір спального місця:
довжина: 190, 200 см; 
ширина: 160, 180 см.
Габаритні розміри: 
довжина: +8,5 см до довжини спального місця;
ширина: +14 см до ширини спального місця.
Висота стійки від голови: 104 см.
Висота стійки від ніг: 32 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
Основа під матрац: ортопедичні ламелі шириною  5,3 см. Відстань між ламелями до 3,8 см.
У ліжку м’яка частина може бути виконана у вигляді квадрата або ромба.
Дане ліжко виготовляється тільки з підйомним механізмом.
Рената Д з дерев’яною царгою. 
Рената М з мя’кою вставкою в царзі.

Bed size:
length: 190, 200 cm; 
width: 160, 180 cm
Overall dimensions:
length: +8.5 cm to the length of the sleeping place;
width: +14 cm to the width of the sleeping place.
Height of the stand from the head: 104 cm.
Height of the stand from the legs: 32 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
Basement under the mattress: orthopedic lamellae with a width of 5.3 cm. The distance between the 
lamellae is up to 3,8 cm.
In the bed, the soft part can be made in the form of a square or diamond.
This bed is made only with a lifting mechanism.
Renata D with a wooden king.
Renata M with a soft insert in the tsar.
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Венеція / Venice

Розмір спального місця:
довжина: 190, 200 см; 
ширина: 90, 120, 140, 160, 180 см.
Габаритні розміри: 
довжина: +17,5 см до довжини спального місця;
ширина: +10 см до ширини спального місця.
Висота стійки від голови: 80 см.
Висота стійки від ніг: 39 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
 Основа під матрац: ортопедичні ламелі шириною  5,3 см. Відстань між ламелями до 3,8 см.

Bed size:
length: 190, 200 cm; 
width: 90, 120, 140, 160, 180 cm.
Overall dimensions:
length: + 17,5 cm to the length of the bed;
width: +10 cm to the width of the sleeping place.
Height of the stand from the head: 80 cm.
Height of the stand from the feet: 39 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
Basement under the mattress: orthopedic lamellae with a width of 5.3 cm. The distance between the 
lamellae is up to 3,8 cm.

яблуня
локарно
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Далі Люкс / Dali Lux

білий / white

яблуня
локарно

apple
locarno

вільха / alder

горіх / walnut

венге магія / wenge magic венге / wenge

Розмір спального місця:
довжина: 190, 200 см; 
ширина: 120, 140, 160, 180 см.
Габаритні розміри: 
довжина: +18,5 см до довжини спального місця;
ширина: +6 см до ширини спального місця.
Висота стійки від голови: 85 см.
Висота стійки від ніг: 32 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
Основа під матрац: ортопедичні ламелі шириною  5,3 см. Відстань між ламелями до 3,8 см.
Дане ліжко може бути виконане в 2 варіантах:
-  з підйомним механізмом та коробом для зберігання речей (тільки шириною 160  і 180 см);
-  без підйомного механізму (звичайні ламелі).

Bed size:
length: 190, 200 cm; 
width: 120, 140, 160, 180 cm.
Overall dimensions:
length: +18,5 cm to the length of the bed;
width: +6 cm to the width of the sleeping place.
Height of the stand from the head: 85 cm.
Height of the stand from the legs: 32 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
Basement under the mattress: orthopedic lamellae with a width of 5.3 cm. The distance between the 
lamellae is up to 3,8 cm.
This bed can be executed in 2 variants:
- with a lifting mechanism and a box for storage of things (only width 160 and 180 cm);
- without lifting mechanism (ordinary lamellae).
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Шопен / Chopin

Розмір спального місця:
довжина: 190, 200 см; 
ширина: 90, 120, 140, 160, 180 см.
Габаритні розміри: 
довжина: +8,5 см до довжини спального місця;
ширина: +8 см до ширини спального місця.
Висота стійки від голови: 82,7 см.
Висота стійки від ніг: 36,5 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
 Основа під матрац: ортопедичні ламелі шириною  5,3 см. Відстань між ламелями до 3,8 см.
Додатково: ліжко шириною 90,160 і 180 може бути вкомплектоване висувними шухлядами на вибір.

Bed size:
length: 190, 200 cm; 
width: 90, 120, 140, 160, 180 cm.
Overall dimensions:
length: +8.5 cm to the length of the sleeping place;
width: +8 cm to the width of the sleeping place.
Height of the stand from the head: 82.7 cm.
Height of the stand from the legs: 36.5 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
Basement under the mattress: orthopedic lamellae with a width of 5.3 cm. The distance between the 
lamellae is up to 3,8 cm.
Additionally: Beds 90,160 and 180 wide can be fitted with sliding drawers to choose from.
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Симфонія / Symphony

білий / white

яблуня
локарно

apple
locarno

темний
горіх

dark
walnut

вільха / alder

венге / wengeвенге магія / wenge magic

Розмір спального місця:
довжина: 190, 200 см; 
ширина: 90, 120, 140, 160, 180 см.
Габаритні розміри: 
довжина: +8,5 см до довжини спального місця;
ширина: +8 см до ширини спального місця.
Висота стійки від голови: 69 см.
Висота стійки від ніг: 36,5 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
 Основа під матрац: ортопедичні ламелі шириною  5,3 см. Відстань між ламелями до 3,8 см.
Додатково: ліжко шириною 90,160 і 180 може бути вкомплектоване висувними шухлядами на вибір.

Bed size:
length: 190, 200 cm; 
width: 90, 120, 140, 160, 180 cm.
Overall dimensions:
length: +8.5 cm to the length of the sleeping place;
width: +8 cm to the width of the sleeping place.
Height of the stand from the head: 69 cm.
Height of the stand from the legs: 36.5 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
Basement under the mattress: orthopedic lamellae with a width of 5.3 cm. The distance between the 
lamellae is up to 3,8 cm.
Additionally: Beds 90,160 and 180 wide can be fitted with sliding drawers to choose from.
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Роял / Royal

Розмір спального місця:
довжина: 190, 200 см;
 ширина: 90, 120, 140, 160, 180 см.
Габаритні розміри:
довжина: +8,5 см до довжини спального місця;
ширина: +8 см до ширини спального місця.
Висота стійки від голови: 73 см.
Висота стійки від ніг: 41 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
 Основа під матрац: ортопедичні ламелі шириною  5,3 см. Відстань між ламелями до 3,8 см.
Додатково: ліжко шириною 90,160 і 180 може бути вкомплектоване висувними шухлядами на вибір.

Bed size:
length: 190, 200 cm; 
width: 90, 120, 140, 160, 180 cm.
Overall dimensions:
length: +8.5 cm to the length of the sleeping place;
width: +8 cm to the width of the sleeping place.
Height of the stand from the head: 73 cm.
Height of foot stand: 41 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
Basement under the mattress: orthopedic lamellae with a width of 5.3 cm. The distance between the 
lamellae is up to 3,8 cm.
Additionally: Beds 90,160 and 180 wide can be fitted with sliding drawers to choose from.

білий / white

яблуня
локарно

apple
locarno

темний
горіх

dark
walnut

вільха / alder

горіх / walnut

венге магія / wenge magic



17+ 38 093 027 33 32  |  + 38 098 322 74 55  |   e-mail: arbordrev@gmail.com   |   www.arbordrev.biz  |  www.arbordrev.lviv.ua 

яблуня
локарно

apple
locarno

Хатинка / Cottage
Хатинка Джеррі / Cottage Jerry

Хатинка Том / Cottage Tom

Розмір спального місця:
80 х 190 см.
Габаритні розміри:
довжина: 198;
ширина: 86,5.
Висота стійки: 183  см.
Висота захисного елементу: 70 см.
Висота царги: 22,5 см.
Висота  верху царги: 41 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
 Основа під матрац: ортопедичні ламелі шириною  5,3 
см. Відстань між ламелями до 3,8 см.
До даного ліжечка підходять шухляди, як ДСП так 
Дерево.

Bed size:
80 x 190 cm.
Overall dimensions:
length: 198;
width: 86,5.
Head height: 183 cm.
Height of safety element: 70 cm.
Height of the tsarg: 22,5 cm.
Height of the top of the tsarg: 41 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
Basement under the mattress: orthopedic lamellae with a 
width of 5.3 cm. The distance between the lamellae is up to 
3,8 cm.
To this bed suitable drawers, as a chipboard and a tree.

Розмір спального місця:
80 х 190 см.
Габаритні розміри:
довжина: 195;
ширина: 89.
Висота стійки: 198  см.
Висота захисного елементу: 59 см.
Висота царги: 22,5 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак 
італійського виробництва.
 Основа під матрац: ортопедичні ламелі 
шириною  5,3 см. Відстань між ламелями 
до 3,8 см.
До даного ліжечка підходять шухляди, як 
ДСП так Дерево.

Bed size:
80 x 190 cm.
Overall dimensions:
length: 195;
width: 89.
Head height: 198 cm.
Height of safety element: 59 cm.
Height of the tsarg: 22,5 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian 
manufacture.
Basement under the mattress: orthopedic 
lamellae with a width of 5.3 cm. The distance 
between the lamellae is up to 3,8 cm.
To this bed suitable drawers, as a chipboard 
and a tree.
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Адель / Adel

сірий / gray

яблуня
локарно

apple
locarno

темний
горіх

dark
walnut

вільха / alder

горіх / walnut

венге / wenge

Розмір спального місця:
довжина: 190, 200 см; 
ширина: 80, 90 см.
Габаритні розміри: 
довжина:  +8 см до довжини спального місця;
ширина:  +12 см до ширини  спального місця.
Загальна висота: 113 см.
Висота до царги: +78,5 см;
Ширина драбинки: 49,5 см;
Висота палатки: +70 см;
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
Основа під матрац: ортопедичні ламелі шириною  5,3 см. Відстань між ламелями до 3,8 см.

Bed size:
length: 190, 200 cm; 
width: 80, 90 cm
Overall dimensions:
length: +8 cm to bed length;
width: +12 cm to the width of the berth.
Overall height: 113 cm.
Height to tsarg: +78,5 cm;
Width: 49.5 cm;
Tent height: +70 cm;
Wood species: pine, beech.
Covering: hypoallergenic varnish of Italian production.
Mattress base: orthopedic slats 5.3 cm wide. Distance between slats up to 3,8 cm.
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Аліса / Alisa

Розмір спального місця:
довжина: 190, 200 см;
 ширина: 80, 90 см.
Габаритні розміри:
довжина: +8,5 см до довжини спального місця;
ширина: +8 см до ширини спального місця.
Висота стійки від голови: 85  см.
Порода деревини: сосна.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
 Основа під матрац: ортопедичні ламелі шириною  5,3 см. Відстань між ламелями до 3,8 см.
Ліжко  можна доукомплектувати шухлядами, яких є два вида-подвійна (фасад дерево, короб ДСП), або  
суцільна довга (повністю дерев’яна)  на усю  довжину ліжка, яка може бути використана, як додаткове 
спальне місце (розмір спального місця 180см*75см та висота матрацу додаткового спального місця не 
повинна перевищувати 14 см).

Bed size:
length: 190, 200 cm; 
width: 80, 90 cm
Overall dimensions:
length: +8.5 cm to the length of the sleeping place;
width: +8 cm to the width of the sleeping place.
Height of the stand from the head: 85 cm.
Wood species: pine.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
Basement under the mattress: orthopedic lamellae with a width of 5.3 cm. The distance between the 
lamellae is up to 3,8 cm.
The bed can be completed with drawers, which are two types of double (facade wood, chipboard), or solid 
long (fully wood) for the entire length of the bed, which can be used as an extra bed (bed size 180cm * 75cm 
and height of the mattress of the additional sleeping place should not exceed 14 cm).

білий / white
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Компакт / Kompakt

білий / white

яблуня
локарно

apple
locarno

темний
горіх

dark
walnut

вільха / alder

горіх / walnut

венге / wenge

Розмір першого спального місця:
довжина: 190, 200 см;
ширина: 80, 90 см.
Розмір другого спального місця:
довжина: 185, 195 см;
ширина: 80, 90 см;
висота матрацу: 7 см.
Габаритні розміри:
довжина: +5 см до довжини спального місця;
ширина: +7 см до ширини спального місця.
Висота стійки від голови: 90  см.
Висота ноги: 57,6  см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
 Основа під матрац: ортопедичні ламелі шириною  5,3 см. Відстань між ламелями до 3,8 см.
УВАГА: ліжко продається тільки з шухлядами.

Size of the first berth:
length: 190, 200 cm;
width: 80, 90 cm.
Size of the second berth:
length: 185, 195 cm;
width: 80, 90 cm;
mattress height: 7 cm.
Overall dimensions:
length: +5 cm to the length of the berth;
width: +7 cm to the width of the berth.
Head height: 90 cm.
Leg height: 57.6 cm.
Wood species: pine, beech.
Covering: hypoallergenic varnish of Italian production.
Mattress base: orthopedic slats 5.3 cm wide. The distance between the slats is up to 3,8 cm.
ATTENTION: the bed is sold only with drawers.
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Компакт плюс / Kompakt plus

Розмір першого спального місця:
довжина: 190, 200 см;
ширина: 80, 90 см.
Розмір другого спального місця:
довжина: 185, 195 см;
ширина: 80, 90 см;
висота матрацу: 7 см.
Габаритні розміри:
довжина: +9 см до довжини спального місця;
ширина: +7,5 см до ширини спального місця.
Висота стійки від голови: 86,5  см.
Висота ноги: 60,2  см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
 Основа під матрац: ортопедичні ламелі шириною  5,3 см. Відстань між ламелями до 3,8 см.
УВАГА: ліжко продається тільки з шухлядами.

Size of the first berth:
length: 190, 200 cm;
width: 80, 90 cm.
Size of the second berth:
length: 185, 195 cm;
width: 80, 90 cm;
mattress height: 7 cm.
Overall dimensions:
length: +5 cm to the length of the berth;
width: +7 cm to the width of the berth.
Head height: 86,5 cm.
Leg height: 60,2 cm.
Wood species: pine, beech.
Covering: hypoallergenic varnish of Italian production.
Mattress base: orthopedic slats 5.3 cm wide. The distance between the slats is up to 3,8 cm.
ATTENTION: the bed is sold only with drawers.
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Немо / Nemo

білий / white

яблуня
локарно

apple
locarno

вільха / alder

горіх / walnut

венге магія / wenge magic венге / wenge

Розмір спального місця:
довжина: 190, 200 см;
 ширина: 80, 90 см.
Габаритні розміри:
довжина: +8,5 см до довжини спального місця;
ширина: +7 см до ширини спального місця.
Висота стійки від голови: 63,7 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
 Основа під матрац: ортопедичні ламелі шириною  5,3 см. Відстань між ламелями до 3,8 см.
Ліжко  можна доукомплектувати шухлядами, яких є два вида-подвійна (фасад дерево, короб ДСП), або  
суцільна довга (повністю дерев’яна)  на усю  довжину ліжка, яка може бути використана, як додаткове 
спальне місце (розмір спального місця 180см*75см та висота матрацу додаткового спального місця не 
повинна перевищувати 14 см).

Bed size:
length: 190, 200 cm; 
width: 80, 90 cm
Overall dimensions:
length: +8.5 cm to the length of the sleeping place;
width: +7 cm to the width of the sleeping place.
Height of the stand from the head: 63.7 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
Basement under the mattress: orthopedic lamellae with a width of 5.3 cm. The distance between the 
lamellae is up to 3,8 cm.
The bed can be completed with drawers, which are two types of double (facade wood, chipboard), or solid 
long (fully wood) for the entire length of the bed, which can be used as an extra bed (bed size 180cm * 75cm 
and height of the mattress of the additional sleeping place should not exceed 14 cm).
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Немо люкс / Nemo lux

Розмір спального місця:
80 x 190 см;
90 x 200 см.
Габаритні розміри:
довжина: +8 см до довжини спального місця;
ширина: +12 см до ширини спального місця.
Висота стійки від голови: 86 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
 Основа під матрац: металевий каркас з підйомним механізмом, крок між ламелями 3 см. Дно ХДФ.
Ліжко продається без матраца і подушок.

Bed size:
80 x 190 cm; 
90 x 200 cm.
Overall dimensions:
length: +8 cm to the length of the sleeping place;
width: +12 cm to the width of the sleeping place.
Height of the stand from the head: 86 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
Basement under the mattress: metal frame with lifting mechanism, step between slats 3 cm. Bottom HDF.
The bed is sold without mattress and pillows.
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Альф / Alf

білий / white яблуня
локарно

apple
locarno

темний
горіх

dark
walnut

горіх / walnut

венге магія / wenge magic венге / wenge

Розмір спального місця:
довжина: 190, 200 см;
ширина: 80, 90 см.
Габаритні розміри:
довжина: +8,5 см до довжини спального місця;
ширина: +6 см до ширини спального місця.
Висота стійки від голови: 56,4 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
 Основа під матрац: ортопедичні ламелі шириною  5,3 см. Відстань між ламелями до 3,8 см.
Ліжко  можна доукомплектувати шухлядами, яких є два вида-подвійна (фасад дерево, короб ДСП), або  
суцільна довга (повністю дерев’яна)  на усю  довжину ліжка, яка може бути використана, як додаткове 
спальне місце (розмір спального місця 180см*75см та висота матрацу додаткового спального місця не 
повинна перевищувати 14 см).

Bed size:
length: 190, 200 cm; 
width: 80, 90 cm
Overall dimensions:
length: +8.5 cm to the length of the sleeping place;
width: +6 cm to the width of the sleeping place.
Height of the stand from the head: 56.4 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
Basement under the mattress: orthopedic lamellae with a width of 5.3 cm. The distance between the 
lamellae is up to 3,8 cm.
The bed can be completed with drawers, which are two types of double (facade wood, chipboard), or solid 
long (fully wood) for the entire length of the bed, which can be used as an extra bed (bed size 180cm * 75cm 
and height of the mattress of the additional sleeping place should not exceed 14 cm).
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Смайл / Smile

Розмір спального місця:
довжина: 190, 200 см; 
ширина: 80, 90 см.
Габаритні розміри: 
довжина:  +8,5 см до довжини спального місця;
ширина:  +8 см до ширини  спального місця.
Загальна висота: 170 см.
Висота одного ярусу:  85 см;
Порода деревини: сосна.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
Основа під матрац: ортопедичні ламелі шириною  5,3 см. Відстань між ламелями до 3,8 см.
Ліжко трансформер: при потребі можна розкласти на два односпальних. Також,  можна 
доукомплектувати шухлядами, яких є два вида-подвійна (фасад дерево, короб ДСП), або  суцільна 
довга (повністю дерев’яна)  на усю  довжину ліжка, яка може бути використана, як додаткове спальне 
місце (розмір спального місця 180см*75см та висота матрацу додаткового спального місця не повинна 
перевищувати 14 см).

Bed size:
length: 190, 200 cm; 
width: 80, 90 cm
Overall dimensions:
length: +8.5 cm to the length of the sleeping place;
width: +8 cm to the width of the sleeping place.
Total Height: 170 cm
Height of one tier:  85 cm;
Wood species: pine.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
Basement under the mattress: orthopedic lamellae with a width of 5.3 cm. The distance between the 
lamellae is up to 3,8 cm.
Bed Transformer: You can split up into two single beds. Also, it is possible to complete the drawers, which 
are two types of double (facade wood, chipboard), or solid long (fully wooden) for the entire length of the 
bed, which can be used as an extra berth (the size of the sleeping area is 180cm * 75cm and the height of the 
mattress of the additional sleeping place should not exceed 14 cm).

яблуня
локарно

apple
locarno

темний
горіх

dark
walnut

вільха / alder

горіх / walnut

венге магія / wenge magic венге / wenge
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Ріо / Rio

білий / white

яблуня
локарно

apple
locarno

вільха / alder

горіх / walnut

венге магія / wenge magic венге / wenge

Розмір спального місця:
довжина: 190, 200 см; 
ширина: 80, 90 см.
Габаритні розміри: 
довжина:  +8,5 см до довжини спального місця;
ширина:  +8 см до ширини  спального місця.
Загальна висота: 170 см.
Висота нижнього ярусу: 99,5 см;
Висота верхнього ярусу: 70,5 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
Основа під матрац: ортопедичні ламелі шириною  5,3 см. Відстань між ламелями до 3,8 см.
Ліжко трансформер: при потребі можна розкласти на два односпальних. Також,  можна 
доукомплектувати шухлядами, яких є два вида-подвійна (фасад дерево, короб ДСП), або  суцільна 
довга (повністю дерев’яна)  на усю  довжину ліжка, яка може бути використана, як додаткове спальне 
місце (розмір спального місця 180см*75см та висота матрацу додаткового спального місця не повинна 
перевищувати 14 см).

Bed size:
length: 190, 200 cm; 
width: 80, 90 cm
Overall dimensions:
length: +8.5 cm to the length of the sleeping place;
width: +8 cm to the width of the sleeping place.
Total Height: 170 cm
The height of the lower tier is 99.5 cm;
The height of the upper tier is 70.5 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
Basement under the mattress: orthopedic lamellae with a width of 5.3 cm. The distance between the 
lamellae is up to 3,8 cm.
Bed Transformer: you can split up into two single beds. You can also complete the drawers, which are two 
types - double (facade wood, chipboard), or solid long (fully wooden) for the entire length of the bed, which 
can be used as an extra berth (the size of the sleeping place is 180cm * 75cm and the height of the mattress 
of the additional sleeping place should not exceed 14cm).
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Тумба Гармонія / Stand Harmony

Габаритні розміри:

ширина: 50 см; 
висота: 39 см;

глибина: 35 см.

Порода деревини: сосна, бук.

Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
 Поличка виконана з гартованого скла товщиною 4 мм.

Overall dimensions:
width: 50 cm;
height: 39 cm;
depth: 35 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
The cradle is made of tempered glass with a thickness of 4 mm.

білий / white

яблуня
локарно

apple
locarno

темний
горіх

dark
walnut

вільха / alder

горіх / walnut

венге магія / wenge magic



+ 38 093 027 33 32  |  + 38 098 322 74 55  |   e-mail: arbordrev@gmail.com   |   www.arbordrev.biz  |  www.arbordrev.lviv.ua 28

Тумба Стандарт / Stand Standart

білий / white

темний
горіх

dark
walnut

вільха / alder

горіх / walnut

венге магія / wenge magic венге / wenge

Габаритні розміри:
ширина: 50 см; 
висота: 39.5 см;
глибина: 35 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
 Каркас шухляд: ламіноване ДСП, задня стінка та дно шухляди – ДВП.

Overall dimensions:
width: 50 cm;
height: 39.5 cm;
depth: 35 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
Frame of drawers: laminated chipboard, back wall and bottom of the drawers - fiberboard.
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Тумба Регіна / Stand Regina

Габаритні розміри:
ширина: 50 см; 
висота: 39.5 см;
глибина: 35 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
 Каркас шухляд: ламіноване ДСП, задня стінка та дно шухляди – ДВП.

Overall dimensions:
width: 50 cm;
height: 39.5 cm;
depth: 35 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
Frame of drawers: laminated chipboard, back wall and bottom of the drawers - fiberboard.

білий / white

яблуня
локарно

apple
locarno

вільха / alder

горіх / walnut

венге магія / wenge magic венге / wenge
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Комод Регіна 3Ш1П / Commode Regina 3D1S

Габаритні розміри: 
висота: 98 см;
ширина: 91 см; 
глибина: 45 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського 
виробництва.
Каркас шухляд - ламіноване  ДСП, задня 
стінка та дно шухляди – ДВП. Для висуву 
шухляди використовуються телескопічні 
направляючі повного висуву.

Overall dimensions:
height: 98 cm;
width: 91 cm;
depth: 45 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian 
manufacture.
Frame of drawers - laminated chipboard, back 
wall and bottom of the drawers - Fibreboard. 
To remove the drawers, telescopic guides are 
used for the full bore.

яблуня
локарно

apple
locarno

темний
горіх

dark
walnut

вільха / alderбілий / white

горіх / walnut венге / wenge
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Комод Регіна 4Ш / Commode Regina 4D

Габаритні розміри: 
висота: 98 см;
ширина: 91 см; 
глибина: 45 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського 
виробництва.
Каркас шухляд - ламіноване  ДСП, задня 
стінка та дно шухляди – ДВП. Для висуву 
шухляди використовуються телескопічні 
направляючі повного висуву.

Overall dimensions:
height: 98 cm;
width: 91 cm;
depth: 45 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian 
manufacture.
Frame of drawers - laminated chipboard, back 
wall and bottom of the drawers - Fibreboard. 
To remove the drawers, telescopic guides are 
used for the full bore.

яблуня
локарно

apple
locarno

темний
горіх
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яблуня
локарно

apple
locarno

темний
горіх

dark
walnut

вільха / alderбілий / white

горіх / walnut венге / wenge

Комод Ексклюзив 3Ш1П / Commode Exclusive 3D1S

Габаритні розміри: 
висота: 98 см;
ширина: 91 см; 
глибина: 45 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського 
виробництва.
Каркас шухляд - ламіноване  ДСП, задня 
стінка та дно шухляди – ДВП. Для висуву 
шухляди використовуються телескопічні 
направляючі повного висуву.

Overall dimensions:
height: 98 cm;
width: 91 cm;
depth: 45 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian 
manufacture.
Frame of drawers - laminated chipboard, back 
wall and bottom of the drawers - Fibreboard. 
To remove the drawers, telescopic guides are 
used for the full bore.
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Комод Ексклюзив 4Ш / Commode Exclusive 4D

Габаритні розміри: 
висота: 98 см;
ширина: 91 см; 
глибина: 45 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського 
виробництва.
Каркас шухляд - ламіноване  ДСП, задня 
стінка та дно шухляди – ДВП. Для висуву 
шухляди використовуються телескопічні 
направляючі повного висуву.

Overall dimensions:
height: 98 cm;
width: 91 cm;
depth: 45 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian 
manufacture.
Frame of drawers - laminated chipboard, back 
wall and bottom of the drawers - Fibreboard. 
To remove the drawers, telescopic guides are 
used for the full bore.

яблуня
локарно
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Комод Регіна / Commode Regina

білий / white

яблуня
локарно

apple
locarno

вільха / alder

горіх / walnut

венге магія / wenge magic венге / wenge

Габаритні розміри: 
висота: 75 см; 
ширина: 91 см; 
глибина: 45 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
Каркас шухляд - ламіноване  ДСП, задня стінка та дно шухляди – ДВП. Для висуву шухляди 
використовуються телескопічні направляючі повного висуву.

Overall dimensions:
height: 75 cm;
width: 91 cm;
depth: 45 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
Frame of drawers - laminated chipboard, back wall and bottom of the drawers - Fibreboard. To remove the 
drawers, telescopic guides are used for the full bore.
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Комод Ексклюзив / Commode Exclusive

Габаритні розміри: 
висота: 75 см;
ширина: 91 см; 
глибина: 45 см.
Порода деревини: сосна, бук.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
Каркас шухляд - ламіноване  ДСП, задня стінка та дно шухляди – ДВП. Для висуву шухляди 
використовуються телескопічні направляючі повного висуву.

Overall dimensions:
height: 75 cm;
width: 91 cm;
depth: 45 cm.
Wood species: pine, beech.
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
Frame of drawers - laminated chipboard, back wall and bottom of the drawers - Fibreboard. To remove the 
drawers, telescopic guides are used for the full bore.
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Дзеркало / Mirror

Дзеркало Регіна / Mirror Regina Дзеркало Гармонія / Mirror Harmony

Габаритні розміри:

висота: 72 см;

ширина: 92 см.

Порода деревини: сосна, бук.

Товщина дзеркала: 4 мм.

Покриття: гіпоалергенний лак італійського 

виробництва.

Overall dimensions:

height: 72 cm;

width: 92 cm.

Wood species: pine, beech.

Mirror thickness: 4 mm.

Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian 

manufacture.

Габаритні розміри:

висота: 60 см;

ширина: 100 см.

Порода деревини: сосна, бук.

Товщина дзеркала: 4 мм.

Покриття: гіпоалергенний лак італійського 

виробництва.

Overall dimensions:

height: 60 cm;

width: 100 cm

Wood species: pine, beech.

Mirror thickness: 4 mm.

Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian 

manufacture.
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Полиця / Shelf

Полиця Стандарт / Shelf Standart Полиця Ексклюзив / Shelf Exclusive Полиця Регіна / Shelf Regina

Габаритні розміри:

висота: 24 см;

ширина: 120 см.

Порода деревини: сосна, бук.

Покриття: гіпоалергенний лак 

італійського виробництва.

Overall dimensions:

height: 24 cm;

width: 120 cm.

Wood species: pine, beech.

Coverage: Hypoallergenic 

lacquer of Italian manufacture.

Габаритні розміри:

висота: 24 см;

ширина: 120 см.

Порода деревини: сосна, бук.

Покриття: гіпоалергенний лак 

італійського виробництва.

Overall dimensions:

height: 24 cm;

width: 120 cm.

Wood species: pine, beech.

Coverage: Hypoallergenic 

lacquer of Italian manufacture.

Габаритні розміри:

висота: 18 см;

ширина: 120 см.

Порода деревини: сосна, бук.

Товщина скла: 8 мм.

Покриття: гіпоалергенний лак 

італійського виробництва.

Overall dimensions:

height: 18 cm;

width: 120 cm.

Wood species: pine, beech.

Mirror glass: 8 mm.

Coverage: Hypoallergenic 

lacquer of Italian manufacture.



Висота: 45 см
Висота сидіння: 45 см
Ширина сидіння: 45 см
Глибина сидіння: 44 см

Height: 45 cm
Seat height: 45 cm
Seat width: 45 cm
Seat depth: 44 cm
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Стіл кухонний / The table is kitchen
Стілець T1 / Chair T1

Стілець T1 / Chair T1

Стіл кухонний / The table is kitchen

Габаритні розміри:
Габарити стільниці:
100х60 в складеномувигляді;
Висота: 75 см.
Стіл виготовляється: каркас -дерево вільха, стільниця 
– МДФ
шпонований натуральним дубовим шпоном.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.

Overall dimensions:

Table top dimensions:

100x60 in folded appearance;

Height: 75 cm.

The table is made: frame - alder tree, table top - MDF

veneered with natural oak veneer.

Covering: hypoallergenic varnish of Italian production.
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Висота: 92 см
Висота сидіння: 45 см
Ширина сидіння: 45 см
Глибина сидіння: 44 см

Height: 92 cm
Seat height: 45 cm
Seat width: 45 cm
Seat depth: 44 cm
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Стіл Тіко / Table Tiko
Стілець Анжело 1 / Chair Anzhelo 1

Стілець Анжело 1 / Chair Anzhelo 1

Стіл Тіко / Table Tiko

Габаритні розміри:
Габарити стільниці:
120х80 в складеномувигляді;
160х80 в розкладеномувигляді (вставка 40 см).
Висота: 76 см.
Стіл виготовляється: каркас -дерево вільха, стільниця 
– МДФ
шпонований натуральним дубовим шпоном.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.

Overall dimensions:

Table top dimensions:

120x80 in folded appearance;

160x80 in unfolded view (insert 40 cm).

Height: 76 cm.

The table is made: frame - alder tree, table top - MDF

veneered with natural oak veneer.

Covering: hypoallergenic varnish of Italian production.
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Стіл Престиж / Table Prestizh
Стілець Даніель 3 / Chair Danіel 3

Висота: 96 см
Висота сидіння: 45 см
Ширина сидіння: 45 см
Глибина сидіння: 44 см

Height: 96 cm
Seat height: 45 cm
Seat width: 45 cm
Seat depth: 44 cm

Стілець Даніель 3 / Chair Danіel 3

Стіл Престиж / Table Prestizh

Габаритні розміри:
висота: 76 см.
Габарити стільниці:
160х90 в складеному вигляді;

200х90 в розкладеному вигляді 
(одна вставка 40 см);
240х90 в розкладеному вигляді 
(дві вставки по 40 см).
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
Стіл виготовляється: каркас - дерево вільха, стільниця – 
МДФ
шпонований натуральним дубовим шпоном.

Overall dimensions:
height: 76 cm.
Countertop dimensions:
160x90 in folded form;

200x90 in expanded form (one insert 40 cm);
240x90 in expanded form (two inserts of 40 cm).
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
The table is made: frame - a tree of alder, 
countertop - MDF
veneered with natural oak veneer.
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Стіл Оскар / Table Oskar
Стілець Даніель 2 / Chair Danіel 2

Висота: 96 см
Висота сидіння: 45 см
Ширина сидіння: 45 см
Глибина сидіння: 44 см

Height: 96 cm
Seat height: 45 cm
Seat width: 45 cm
Seat depth: 44 cm

Стілець Даніель 2 / Chair Danіel 2

Стіл Оскар / Table Oskar

Габаритні розміри:
висота: 76 см.
Габарити стільниці:
160х90 в складеному вигляді;

200х90 в розкладеному вигляді 
(одна вставка 40 см);
240х90 в розкладеному вигляді 
(дві вставки по 40 см).
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
Стіл виготовляється: каркас - дерево вільха, стільниця – 
МДФ
шпонований натуральним дубовим шпоном.

Overall dimensions:
height: 76 cm.
Countertop dimensions:
160x90 in folded form;

200x90 in expanded form (one insert 40 cm);
240x90 in expanded form (two inserts of 40 cm).
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
The table is made: frame - a tree of alder, 
countertop - MDF
veneered with natural oak veneer.



Висота: 105 см
Висота сидіння: 45 см
Ширина сидіння: 45 см
Глибина сидіння: 44 см

Height: 105 cm
Seat height: 45 cm
Seat width: 45 cm
Seat depth: 44 cm
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Стіл Сіті / Table Siti
Стілець Франциско / Frantsisko

Стілець Франциско / Frantsisko

Стіл Сіті / Table Siti

Габаритні розміри:
Габарити стільниці:
160х90/100 в складеномувигляді;
200х90/100 в розкладеномувигляді (вставка 40 см).
240х90/100 в розкладеномувигляді (дві вставки по 40 см).
280х90/100 в розкладеномувигляді (три вставки по 40 см).

Висота: 76 см.
Стіл виготовляється: каркас -дерево вільха, стільниця 
– МДФ
шпонований натуральним дубовим шпоном.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.

Overall dimensions:
Table top dimensions:
160x90 / 100 in folded appearance;
200x90 / 100 in unfolded view (insert 40 cm).
240x90 / 100 in unfolded view (two inserts of 40 cm).
280x90 / 100 in unfolded appearance (three inserts of 40 cm).

Height: 76 cm.
The table is made: frame - alder tree, table top - MDF
veneered with natural oak veneer.
Covering: hypoallergenic varnish of Italian production.
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Висота: 92 см
Висота сидіння: 45 см
Ширина сидіння: 45 см
Глибина сидіння: 44 см

Height: 92 cm
Seat height: 45 cm
Seat width: 45 cm
Seat depth: 44 cm
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Стіл Гранд / Table Grand
Стілець Анжело 5 / Chair Anzhelo 5

Стілець Анжело 5 / Chair Anzhelo 5

Стіл Гранд / Table Grand

Габаритні розміри:
висота: 76 см.
Габарити стільниці:
200х100 в складеному вигляді;

240х100 в розкладеному вигляді 
(одна вставка 40 см);
280х100 в розкладеному вигляді 
(дві вставки по 40 см).
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.
Стіл виготовляється: каркас - дерево вільха, стільниця – 
МДФ
шпонований натуральним дубовим шпоном.

Overall dimensions:
height: 76 cm.
Countertop dimensions:
200x100 in folded form;

240x100 in expanded form (one insert 40 cm);
280x100 in expanded form (two inserts of 40 cm).
Coverage: Hypoallergenic lacquer of Italian manufacture.
The table is made: frame - a tree of alder, 
countertop - MDF
veneered with natural oak veneer.
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Висота: 81 см
Висота сидіння: 46 см
Ширина сидіння: 43 см
Глибина сидіння: 42 см

Height: 81 cm
Seat height: 46 cm
Seat width: 43 cm
Seat depth: 42 cm

Стіл К1 / Table K1
Стілець Ель / Chair El

Стілець Ель / Chair El

Стіл К1 / Table K1

Габаритні розміри:
Габарити стільниці:
90 діаметр;
Висота: 71 см.
Стіл виготовляється: каркас -дерево вільха, 
стільниця – МДФ
шпонований натуральним дубовим шпоном.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського 
виробництва.

Overall dimensions:

Table top dimensions:

90 diameter;

Height: 71 cm.

The table is made: frame - alder tree, table top - MDF

veneered with natural oak veneer.

Covering: hypoallergenic varnish of Italian production.
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Висота: 93 см
Висота сидіння: 45 см
Ширина сидіння: 45 см
Глибина сидіння: 44 см

Height: 93 cm
Seat height: 45 cm
Seat width: 45 cm
Seat depth: 44 cm

Стіл Поло / Table Polo
Стілець Рафаель / Chair Rafael

Стілець Рафаель / Chair Rafael

Стіл Поло / Table Polo

Габаритні розміри:
Габарити стільниці:
120х90 в складеномувигляді;
160х90 в розкладеномувигляді (вставка 40 см).
Висота: 76 см.
Стіл виготовляється: каркас -дерево вільха, 
стільниця – МДФ
шпонований натуральним дубовим шпоном.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського 
виробництва.

Overall dimensions:

Table top dimensions:

120x90 in folded appearance;

160x90 in unfolded view (insert 40 cm).

Height: 76 cm.

The table is made: frame - alder tree, table top - MDF

veneered with natural oak veneer.

Covering: hypoallergenic varnish of Italian production.
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Висота: 105 см
Висота сидіння: 45 см
Ширина сидіння: 46 см
Глибина сидіння: 46 см

Height: 105 cm
Seat height: 45 cm
Seat width: 46 cm
Seat depth: 46 cm

Стіл Консул / Table Konsul
Стілець Чарлі / Chair Charli

Стілець Чарлі / Chair Charli

Стіл Консул / Table Konsul

Габаритні розміри:
Габарити стільниці:
160х90/100 в складеномувигляді;
200х90/100 в розкладеномувигляді (вставка 40 см).
240х90/100 в розкладеномувигляді (дві вставки по 40 см).
280х90/100 в розкладеномувигляді (три вставки по 40 см).

Висота: 76 см.
Стіл виготовляється: каркас -дерево вільха, стільниця 
– МДФ
шпонований натуральним дубовим шпоном.
Покриття: гіпоалергенний лак італійського виробництва.

Overall dimensions:
Table top dimensions:
160x90 / 100 in folded appearance;
200x90 / 100 in unfolded view (insert 40 cm).
240x90 / 100 in unfolded view (two inserts of 40 cm).
280x90 / 100 in unfolded appearance (three inserts of 40 cm).

Height: 76 cm.
The table is made: frame - alder tree, table top - MDF
veneered with natural oak veneer.
Covering: hypoallergenic varnish of Italian production.
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Реальний  відтінок меблів може відрізнятися від фото, що розміщені в каталозі та на сайті компанії. З метою 
вдосконалення продукції, виробник «Арбор  Древ»  залишає за собою право вносити незначні зміни в 

комплектацію і конструкцію меблів, що не впливатиме на їх основні властивості та призначення.

The actual tint of furniture may differ from the photos placed in the catalog and on the company’s website. In order 
to improve products, the manufacturer “Arbor Drev” reserves the right to make minor changes in the complete set and 

design of furniture, which will not affect their basic properties and purpose.

Львівська область
ФОП Пустельник  Р. В.,  Компанія «Меблевий рай»
furnitureparadise777@gmail.com
+ 380631205406,  +380672505159

Львівська область
Меблі «PLES» 
www.plesmebli.com   volodymyr@plesmebli.com
+380675108227

Львівська область 
ТОВ  МЕБЛІОК
vitalik13.3.70@gmail.com
+380678369869, +38 0995478822

Рівненська область 
Dybok.ua
www.dybok.ua,  info@dybok.ua
+380678589800, +380660438086

Хмельницька область 
ФОП Бартюк А.В.,  мережа «Матрац Центр»
mattressts@gmail.com
+380966781777,  +380673809781

Вінницька область 
ФОП Бартюк А.В.,  мережа «Матрац Центр»
mattressts@gmail.com
+380966781777,  +380673809781

Київська область
Меблевий Оптовий Оператор «СВД»
www.svd-opt.com      info@svd-opt.com
+380985156153, +380731782618

Харківська область 
Меблевий Центр Союз
0577519056@ukr.net
+380675460414

Закарпатська область 
ФОП Ярощук С.О.
mebel_khust@i.ua
+380989273037

Дніпропетровська область 
Меблі Оптом
meblivopt@gmail.com
+380683528032, +380994854893

Чернігівська область 
Romaniv_Kolir
romaniv.kolir@gmail.com
+380960817280,  +380639999133

Івано-Франківська область 
ФОП Тимчишин Г.,  мережа «Здоровий сон»
galaif70@gmail.com
+380509490934

Наші представники
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