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Чи замислювались Ви
над тим, скільки часу
проводите вдома?

Безперечно, дім знаходиться в центрі Вашого
життя. Учені підрахували: в середньому, кількість
годин, проведених вдома, за життя людини
становить 440 000 годин!

ім — це не просто житлова площа, це місце, де
формуються приємні спогади, що залишаються
з вами назавжди. Зважаючи на це, важливо розуміти усю цінність домашнього комфорту. Ви можете
готувати вечерю для родини, влаштовувати вечірку
для друзів, проводити час із коханою людиною або
просто впорядковувати свій гардероб. За будь-яких
обставин, Ваші емоції залежать від того, наскільки
комфортно ви себе почуваєте вдома, наскільки легко знаходите та використовуєте необхідні Вам речі.
Лише ті, хто вже знає про нову філософію побуту і
дбає про оптимізацію свого простору, гідно оцінює значення деталей у своєму житті. Саме такими
деталями є аксесуари для дому від «Гефелє Україна». Наша мета – продемонструвати нову концепцію комфорту. Ергономіка форм, унікальність та
якість наших аксесуарів дозволить оптимально
використовувати простір та з великою зручністю
організовувати порядок у домі. Це принесе радість,
комфорт та легкість у Ваше життя.
Серед представленого асортименту – аксесуари
для спальні, вітальні, кухні та гардеробних кімнат.
Кожен виріб поєднує найкращі матеріали, сучасний
інноваційний дизайн та функціональність, розроблену кращими європейськими спеціалістами. Кожен аксесуар та наповнить Ваше життя яскравими
барвами! Уявіть, наскільки простіше та приємніше
буде жити у домі, де простір функціонально розподілено та оптимізовано, а кожна річ не лише зручна
у користуванні, але й візуально тішить погляд.
Усе це можливо із виробами «Гефелє» – деталями,
що створюють комфорт!

Підставка для одягу
«Pisolo»

Дзеркало «Cenerentola»

пластик, сірого кольору
арт. 805.74.500

Велике підлогове дзеркало. Рама вироблена з
пластику. Стійкий каркас дозволить дзеркалу
впевнено стояти у будь-якому зручному для вас
місці вашого помешкання.

пластик, білого кольору
арт. 805.74.13Х

Розміри 570 х 1320 мм
Гармонійне доповнення для
вашого гардеробу.
Вішаки виготовлені
з термопластичного матеріалу
за технологією ротаційного
формування.
М’які ергономічні лінії
ідеально пасують для
зберігання верхнього
одягу, сорочок, штанів
та взуття.
Розміри 480 х 350 х 1170 мм

сірого кольору
арт. 580.07.01X

білого кольору
арт. 580.07.02X

Підставка для взуття
«Pedro»

Підставка для взуття
«Tac»

алюмінієвий колір
арт. 580.07.06X

Інноваційне рішення
для ще більш
комфортного життя.
Тепер не потрібно
низько нахилятись
чи присідати щоб
зав’язати шнурівки.
Підставка виготовлена
з термопластики.
Розмір 195 х 460 х 400 мм

Універсальна полиця для зручного зберігання взуття, яка монтується на
стіну або меблі. Розмір регулюється по ширині від 56 см та 100 см. Завдяки
можливості встановлювати перекладину і бокові опори в три положення,
підставка для взуття ТАС легко адаптується
у відповідності до потреб.
Розмір 222 х 105 х 56-100 мм
Полиця
для взуття
56-100 см,
прозорого кольору,
арт. 892.11.900

алюмінієвого кольору
арт. 892.11.901

Підставка для взуття
«Cip»

Шухляда поворотна
Шухляда з поворотновисувними корзинами - 4,
арт. 805.89.900

чорного кольору,
розміри 580-900 мм,
алюміній
арт. 805.80.300
Тримач для взуття СІР стане
компромісним рішення у будь-якому домі.
Змінна ширина від 58 – 90 см та легке встановлення
додаткових рівнів робить цю полицю зручною та
простою у використанні

Вішаки для одягу
«Dina»
пластик:
прозорий
блакитний
оранжевий
рожевий

арт.
арт.
арт.
арт.

842.72.31X
580.07.03X
580.07.05X
580.07.04X

Зручні та кольорові вішаки внесуть
яскравість у ваші гардеробні кімнати
та шафи.
Розмір 420 x 300

Організаційна система з
поворотними шухлядами.
Великі зручні шухляди
дозволяють вмістити в
себе всі потрібні речі.
Легкий дизайн та мобільність роблять цю систему
гарним доповненням для
вашого інтер’єру.
Розміри (Ш х Г х В):
406 х 444 х 650 мм

Шухляда поворотна
Шухляда з поворотно-висувними
корзинами – 4+4б хром
арт. 580.07.07X

Гардеробний ліфт «Only»

Організаційна система з поворотними шухлядами.
Великі зручні шухляди дозволяють вмістити в себе всі
потрібні речі. Легкий дизайн та мобільність роблять цю
систему гарним доповненням для вашого інтер’єру.

Розміри
730-1190 мм,
12 кг, бежевого
кольору
арт. 805.21.400

Розміри (Ш х Г х В):
406 х 444 х 650 мм

Розміри
730-1190 мм,
12 кг, сталь/
пластик,
алюмінієвого
кольору
арт. 805.21.901

Еволюція класичного
вішака, який відрізняється
оригінальним
дизайном та передовою
технологією.
Розмір 730-1190 мм,
вантажопідйомність 12 кг

Гардеробний ліфт «Innominato»
Ліфт для одягу настінного кріплення,
вантажопідйомність 8 кг.

Гардеробний ліфт «Professional»
ліфт для ваги 15 кг
арт. 805.24.330

Модель ліфту для шафи та гардеробної
кімнати з максимальної вантажопідйомністю
15 кг. Діапазон регулювання по ширині
від 87 до 119 см. Монтується на бокові панелі.
8 кг, алюмінієвий колір
арт. 805.29.901

8 кг, чорний колір
арт. 805.29.300

Гардеробний ліфт
Гардеробний ліфт, 10 кг, 440 - 610 мм, нікель
арт. 805.20.324

Гардеробний ліфт, 10 кг, 440 - 610 мм, алюміній
арт. 805.20.525

Гардеробний ліфт

Гардеробний ліфт
нікельов. 10 кг
600-1000мм
арт. 805.20.731
Гардеробний ліфт, 10 кг,
600-1000 мм,
колір алюміній
арт. 805.20.532

Гардеробний ліфт
Гардеробний ліфт, 10 кг, 630 - 1020 мм, нікель
арт. 805.20.352

Гардеробний ліфт, 10 кг, 770 - 1200 мм, нікель
арт. 805.20.356

Гардеробний ліфт, 10 кг,
770-1200мм, нікель,
колір алюміній / сірий
арт. 805.20.557

Фурнітура для розсувних дверей
Комплект фурнітури BESCHL.MOTION-V150 VF880MM
арт. 407.33.501
Фурнітура для розсувних дверей MOTION V2
ширина шафи 880-980 мм, вага дверей 50 кг
арт. 407.33.502
Фурнітура для розсувних дверей MOTION V3
ширина шафи 980-1180 мм, вага дверей 50 кг
арт. 407.33.503

