Склад
Номенклатура
Характеристика номенклатури

СКЛАДСЬКА ПРОГРАМА ЛОРІ
АСТІ диван
SE 5007 олія-віск, "", "", Apparel Lucky 24, 1800х800х650(h)
АСТІ ліжко
безбарвна олія-віск, 1600х2000, незрощений щит, Artex Bolzano
Grey
SE 7778 олія-віск, 1600х2000, незрощений RUSTIC (шпаклівка),
Artex Bolzano Ocean
SE 7778 олія-віск, 1600х2000, незрощений щит, Artex Bolzano
Ocean
АСТІ Тумба приліжкова
SE 7778 олія-віск, 375х400х180 (h), незрощений RUSTIC
(шпаклівка), "", ручки - RAL 7016
SE 7778 олія-віск, 375х400х180 (h), незрощений щит, "", ручки RAL 7016
безбарвна олія-віск, 375х400х180 (h), незрощений щит, "", ручки RAL 7016
БЕНЕТ комод
SE 7778 олія-віск, 1000х500х1000(h), "", ""
SE 5007 олія-віск, 1000х500х1000(h), незрощений RUSTIC
(шпаклівка), "", ""
БЕНЕТ тумба ТВ
5119 лак, 1000х400х600(h), незрощений щит
БЕРГАМО тв тумба
SE 7272 олія-віск, 1500х450х480(h), незрощений RUSTIC
(шпаклівка), "", ручки/ноги- металік
безбарвна олія-віск, 1500х450х480(h), незрощений RUSTIC
(шпаклівка), "", металеві ручки/ноги - чорний лак
БЕРГАМО крісло
"", "", "", Artex Seattle D Grey, каркас - металік
"", "", "", Artex Seattle D Grey, каркас- чорний лак
"", "", "", Artex Seattle Brown, каркас - чорний лак
"", "", "", Artex Seattle D Grey, каркас - безбарвний лак
БЕРГАМО лавка
безбарвна олія-віск, 1600х400, незрощений ANTIK, "", П-нога
металік
БЕРГАМО сервант
SE 7272 олія-віск, 1200х450х1400(h), незрощений RUSTIC
(шпаклівка), "", ручки/ноги - металік
БЕРГАМО стіл
безбарвна олія-віск, 1600х900, незрощений ANTIK (шпаклівка),
металеві П-ноги - чорний лак
SE 7150 олія-віск, 1600х900, незрощений ANTIK (шпаклівка),
широка ламель, браширування, метал. П-ноги - металік
SE 7150 олія-віск, 1600х900, незрощений RUSTIC (шпаклівка)
широка ламель, "", металеві П-ноги - чорний лак
безбарвна олія-віск, 1600х900, незрощений RUSTIC (шпаклівка)
широка ламель, ЖИВИЙ КРАЙ, П-ноги - чорний лак
7171 олія-віск, 1600х900, "", "", незрощений Antik, широка
ламель,П-нога чорний лак
безбарвна олія-віск, 1800х900, нога П-металік, "", широка ламель
незрощений Antik
SE 5007 олія-віск, 1600х900, незрощений RUSTIC (шпаклівка)
широка ламель, "", металеві П-ноги - чорний лак
SE 7778 лак, 1600х900, незрощений RUSTIC (шпаклівка), "",
металеві П-ноги - чорний лак
безбарвна олія-віск, 1600х900, нога П-металік, широка ламель,
hard antik незрощений, + епоксидна смола
БЕРГАМО стілець
"", "", "", Artex Seattle Brown, каркас- металік
"", "", "", Artex Seattle D Grey, каркас - металік
"", "", "", Artex Seattle D Grey, метал - безбарвний лак
БЕРГАМО стільниця
безбарвна олія-віск, 1100х700, незрощений RUSTIC (шпаклівка)
широка ламель, "", метал,нога 80х40- чорний лак
БЕРГАМО табурет барний
безбарвна олія-віск, тверде сидіння, незрощений RUSTIC
(шпаклівка), "", метал - чорний лак
БЕРГАМО тумба приліжкова
SE 5007 олія-віск, 450х450х480(h), незрощений RUSTIC
(шпаклівка), "", метал - металік
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SE 5007 олія-віск, 450х450х480(h), незрощений RUSTIC
(шпаклівка), "", метал - металік
SE 7272 олія-віск, 450х450х480(h), незрощений RUSTIC
(шпаклівка), "", метал - металік
ВАРБЕРГ стіл
SE 7272 олія-віск, 2000х1000, "", "", незрощений ANTIK (шпаклівка),
мет. Х-ноги - безб.л
SE 7070 олія-віск, 1800х900, незрощений RUSTIC (шпаклівка), нога
Х- металік
SE 7150 олія-віск, "", незрощений RUSTIC (шпаклівка) широка
ламель, ЖИВИЙ КРАЙ, 1550х900, мателеві Х-ноги - чорний лак
7272 олія-віск, 1800х900, нога Х-лак, "", антік незрощений
SE 7150 олія-віск, 1600х900, незрощений RUSTIC (шпаклівка)
широка ламель, ЖИВИЙ КРАЙ, Х-ноги - чорний лак
нога Х-лак
ВЕРСАЛЬ стіл
RAL 9001, 1500-2300х900, нога 100х100, "", браширування
стільниці
ВІКТОР тумба
SE 7272 олія-віск, 450х450х360(h), незрощений RUSTIC
(шпаклівка), "", на дві шухляди
SE 5007 олія-віск, 450х450х360(h), незрощений RUSTIC
(шпаклівка), 2 шухляди
SE 7272 олія-віск, 450х450х360(h), незрощений щит, "", на дві
шухляди
5119 олія-віск, 450х450х360(h), "", "", на дві шухляди
5119 олія-віск, 450х450х360(h), "", "", ""
SE 5092 олія-віск, 450х450х360(h), 2 шухляди, незрощений щит
5119 лак, 450х450х360(h), незрощений щит, "", ""
ВЛАДА тумба
5-52733 олія-віск, 450х420х440(h), "", ""
SE 5007 олія-віск, 460х420х440(h), "", зрощений щит, ""
ГАНС стіл
SE 5119 олія-віск, 1800х900, нога 90х90 , "", цільноламельний
SELECT, ""
ГЕНРІ тумба
7034 лак, 480х440х470(h), "", "", ""
7778 лак, 480х440х470(h), "", ""
SE 5092 олія-віск, 480х440х470(h), незрощений щит, ""
безбарвна олія-віск, 480х440х470(h), незрощений щит, "", ""
ГЕНРІ+ ліжко
безбарвна олія-віск, 1600х2000, незрощений щит, "", ""
ГЕРМАН Стілець
5-5007 олія-віск, м'яке сидіння, "", Arben Nubuk Beige, ""
5-5007 олія-віск, м'яке сидіння, "", Arben Nubuk Chinnamon, ""
ДАНА стілець
SE 7150 олія-віск, тверде сидіння, "", "", ""
ДРЕЗДЕН етажерка
7034 лак, 600х350х1900 (h), "", "", ""
SE 7272 олія-віск, 600х350х1900 (h), незрощений RUSTIC
(шпаклівка), "", ""
ДРЕЗДЕН ліжко
SE 7272 олія-віск, 1600х2000, незрощений ANTIK (шпаклівка), ""
5-5007 олія-віск, 1600х2000, незрощений ANTIK (шпаклівка), "", ""
7050 олія-віск, 1800х2000, незрощений щит, "",
окутування,рекламаційне
SE 5007 олія-віск, 1600х2000, незрощений RUSTIC (шпаклівка), "",
""
ДРЕЗДЕН+ етажерка
SE 5007 олія-віск, 600х350х1900 (h), "", ""
ДУБЛІН стіл
VR 6701 лак, 1800х900, незрощений RUSTIC (шпаклівка), широка
ламель, металева Л-нога 70х80 - білий лак
ЕКХОЛЬМ стілець
SE 5092 олія-віск, тверде сидіння, "", ""
SE 5092 олія-віск, тверде сидіння, "", "", ''
5-02089 лак, тверде сидіння, "", "", ""
RAL 9005, тверде сидіння, "", "", ""
ЕЛІЗА-5 Стілець
білий лак, м'яке сидіння, "", Artex Bestseller Bone (акція)
ЕЛІС ліжко
SE 7272 олія-віск, 1600х1900, підйомний механізм, незрощений
щит
ЖЕНЕВА стіл
комбіноване фарбування, 1000-1400х1000, нога 70х70,
браширування стільниці, "", каркас-безбрвна олія-віск, стільницябілий лак
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комбіноване фарбування, 1000-1400х1000, нога 70х70,
браширування стільниці, "", каркас-безбрвна олія-віск, стільницябілий лак
ЗЕТО стіл журнальний
безбарвна олія-віск, 820х820х400(h), незрощений RUSTIC
(шпаклівка), ""
ІНГО Стілець
SE 7272 олія-віск, тверде сидіння, скруглені кути, ""
7050 олія-віск, м'яке сидіння, "", Artex Art Group Dreem Beige-Brown,
""
SE 7778 олія-віск, тверде сидіння, "", ""
7058 лак, тверде сидіння, "", "", ""
SE 7272 олія-віск, тверде сидіння, скруглені кути, "", "
безбарвна олія-віск, тверде сидіння
безбарвна олія-віск, тверде сидіння, "", "", ""
ІСКУ Стілець
комбіноване фарбування, тверде сидіння, браширування
сидіння+спинка, "", сидіння/спинка - біли лак, карк. - безб.ол.віск
7050 олія-віск, тверде сидіння, "", "", ""
ІСПАНО стіл
комбіноване фарбування, 1500-2300х900, нога 150х150,
браширування стільниці, "", стільниця - білий лак, каркас - 7058
КАНТРІ стіл
SE 7778 лак, 1400-1800х800, нога 70х70, незрощений RUSTIC
(шпаклівка), "", ""
SE 7070 олія-віск, 1200-1600х800, нога 70х70, "", "", ''
SE 7050 лак, 1100-1500х700, нога 70х70, "", "", ''
КРІСЕЛКО табурет
"", тверде сидіння, "", "", колір - жовтий
ЛЮМІ Стілець
RAL 9001, тверде сидіння, "", ""
білий лак, м'яке сидіння, "", "", Artex California Dark Grey
5-02089 лак, тверде сидіння, "", "", ""
білий лак, м'яке сидіння, "", Arben Delicious Brown
МАРІАН стіл
703 лак, 900-1200х900, нога 70х70, "", ""
МАРК стіл
безбарвна олія-віск, 900х900, цільноламельний RUSTIC, "",
металева нога - чорний лак
МЕРІ стіл
комбіноване фарбування, 1200-1600х800, нога 70х40, незрощений
RUSTIC (шпаклівка), "", стільниця безбарвна олія-віск, каркас RAL
7016
комбіноване фарбування, 1200-1600х800, нога 70х40,
браширування стільниці, зрощений щит, стільниця-білий лак,
каркас-безбарвна олія-віск
МЕРІ стілець
білий лак, м'яке сидіння, "", Artex Queens Sesame
МІЛАН стілець
SE 7778 олія-віск, м'яке сидіння, "", Artex Seattle Brown
безбарвна олія-віск, м'яке сидіння, "", Artex Seattle Light brown
VR 6431 лак, м'яке сидіння, "", Artex Seattle Brown
МОДЕРН стілець
комбіноване фарбування, тверде сидіння, "", "", спинка/сидіння SE 7150 ол-в, каркас - білий лак
НІНА Стілець
SE 5119 лак, тверде сидіння, скруглені кути, ""
SE 0424 лак, тверде сидіння, скруглені кути, ""
SE 5092 олія-віск, тверде сидіння, "", ""
5-5007 олія-віск, тверде сидіння, незрощений ANTIK, "", ""
НОРД Стілець
SE 5007 олія-віск, тверде сидіння, "", "", ''
5-02089 лак, тверде сидіння, "", "", ""
SE 5007 олія-віск, тверде сидіння, "", ""
ОСЛО стіл
комбіноване фарбування, 1200-2000х800, нога 70х70, "",
Незрощений щит, "", стільниця - SE 7150 олія-віск, каркас - білий
лак
комбіноване фарбування, 1200-2000х800, нога 70х70, "",
цільноламельний RUSTIC, "", стільниця - SE 7150 олія-віск, каркас
- білий лак
ПРОВАНС етажерка
SE 5092 олія-віск, 600х400х2150(h), незрощений щит, "", ""
SE 7050 лак, 600х400х2150(h), "", зрощений щит, ""
РЕНАТА табурет
комбіноване фарбування, тверде сидіння, "", "", сидіння - білий лак,
каркас - безбарвна олія-віск
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комбіноване фарбування, тверде сидіння, "", "", сидіння - білий лак,
каркас - безбарвна олія-віск
комбіноване фарбування, тверде сидіння, "", "", сидіння білий лак,
каркас безбарвна олія-віск
комбіноване фарбування, тверде сидіння, "", "", сидіння - SE 7150
лак, каркас - білий лак
комбіноване фарбування, тверде сидіння, "", "", сидіння-SE 7150
олія-віск, каркас-білий лак
РЕНАТА табурет барний
комбіноване фарбування, тверде сидіння, "", "", сидіння білий лак,
каркас безбарвна олія-віск
SE 7150 олія-віск, тверде сидіння, "", "", ""
РОЯЛЬ табурет
SE 5119 олія-віск, "", "", "", ''
SE 7150 олія-віск, тверде сидіння, "", ""
комбіноване фарбування, тверде сидіння, "", "",
сидіння-7050лак,ноги-рал 9001
САБРІНА Стілець
5-53043 лак, м'яке сидіння, "", Arben Delicious Brown, ""
САНДРА Стілець
SE 7050 лак, м'яке сидіння, "", Artex New York Chocolate, ""
СЕВІЛЬЯ ліжко
7050 лак, 1400х2000, "", "", НЕКОНДИЦІЯ
SE 7050 лак, 1600х2000, незрощений щит,браширування, ""
СЕВІЛЬЯ тумба
7050 лак, 580х400х500(h), "", зрощений щит
SE 7050 лак, 580х400х500(h), "", "", """"
СХОДИНКА табурет
безбарвна олія-віск, "", "", ""
білий лак, 590х360х240-440, ""
ТАЛЛІНН Стілець
SE 7778 олія-віск, тверде сидіння, "", "", ""
комбіноване фарбування, тверде сидіння, "", "", спинка/сидіння SE 7150 лак, каркас - білий лак
ТІМБЕР стіл
безбарвна олія-віск, 1000х1000, "", цільноламельний RUSTIC, "",
металева нога - чорний лак
безбарвна олія-віск, 1000х1000, незрощений RUSTIC (шпаклівка),
"", металеві ноги- чорний лак
безбарвна олія-віск, 1000х1000, незрощений RUSTIC (шпаклівка),
"", металева нога - чорний лак
ТІМБЕР стіл кавовий
безбарвна олія-віск, 500х500х340(h), незрощений RUSTIC
(шпаклівка), "", металева нога - чорний лак
SE 5007 олія-віск, 500х500х345(h), незрощений RUSTIC
(шпаклівка), "", метал - чорний лак
безбарвна олія-віск, 600х600х390h, незрощений RUSTIC
(шпаклівка), "", металева нога - чорний лак
безбарвна олія-віск, 700х700х440h, незрощений RUSTIC
(шпаклівка), "", металева нога - чорний лак
безбарвна олія-віск, 500х500х345(h), незрощений RUSTIC
(шпаклівка) широка ламель, "", нога - чорний лак
ТОРІ табурет
5-53043 олія-віск, м'яке сидіння, "", Exim London Sky
7034 лак, м'яке сидіння, "", Artex Hermes Brown
УРБАН 2 диван
безбарвна олія-віск, м'яке сидіння, "", Apparel Milos 76
УРБАН 3 диван
безбарвна олія-віск, м'яке сидіння, "", Artex Zeus Deluxe Grey
УРБАН крісло
безбарвна олія-віск, м'яке сидіння, "", Artex Zeus Deluxe Grey
SE 5007 олія-віск, м'яке сидіння, "", Apparel Milos 76
УРБАНО стіл
комбіноване фарбування, 1200-2000х800, нога 70х70,
браширування стільниці, "", стільниця білий лак, каркас безб.
олія-віск
комбіноване фарбування, 1200-2000х800, нога 70х70, "", "",
стільниця - SE 5007 - лак, каркас - RAL 7016
УРБАНО Стілець
комбіноване фарбування, тверде сидіння, браширування каркасу,
"", спинка/сидіння - Ral 9001, каркас - безбарвна ол-в
комбіноване фарбування, тверде сидіння, "", "", спинка/сидіння SE 7050 лак, каркас - SE 7070 лак
комбіноване фарбування, тверде сидіння, "", "", каркас білий лак,
сидіння та спинка безбарвний лак
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комбіноване фарбування, тверде сидіння, "", "", каркас білий лак,
сидіння та спинка безбарвний лак
комбіноване фарбування, тверде сидіння, браширування
сидіння+спинка, "", сидіння+спинка-білий лак, каркас-безбарвна
олія-ві
комбіноване фарбування, тверде сидіння, "", ""
SE 5092 олія-віск, тверде сидіння, "", ""
УРБАНО стілець барний
комбіноване фарбування, тверде сидіння, браширування
сидіння+спинка, "", сидіння/спинка - білий лак, каркас безб.олія-віск
Шухляда до ліжка
7034 лак, 1400х2000, "", "", ""
безбарвна олія-віск, 600х1500, "", "", ""

2,000
34,000

8,000
2,000
2,000
2,000
1,000
1,000

