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	 У	своєму	домі	завжди	хочеться	затишку	та	комфорту,	кожна	кімната	повинна	створювати	
неповторну	 унікальну	 атмосферу	 найбільш	 сприятливу	 саме	 для	 вас.	 І	 якщо	 кухня	 -	 традиційне	
місце	спілкування	і	душа	наших	квартир,	то	ванна	кімната	-	місце,	де	ми	мало	не	щоранку	проводимо	

поспішні	збори	на	роботу,	а	ввечері	приймаємо	душ	перед	сном.
 
	 При	виборі	меблів	для	своєї	квартири	чи	дому	важливо	враховувати	єдність	смаку	і	стилю.	
Меблі	 повинні	 поєднувати	 в	 собі	 красу,	 зручність	 і	 раціональність,	 і	 до	 того	ж	 бути	 компактними	
і	 надійними.	 Саме	 такі	 стильні	 і	 комфортні	 меблі	 для	 Вашого	 дому	 пропонуємо	 Вам	 ми	 -	 ТзОВ	
«Софас».	Ви	зробите	правильний	вибір,	купуючи	наші	меблі,	а	ми	-	колектив	і	керівництво	компанії	
«Софас»,	вже	дванадцять	років	працюємо	над	тим,	щоб	виправдати	Вашу	довіру.	Меблева	фабрика	
«Софас»	допоможе	поєднати	Ваш	стиль,	 смак	 і	 комфорт	 у	Вашому	домі,	 пропонуючи	Вам	меблі	
для	ванної	кімнати,	столи	та	комоди.	Ми	пропонуємо	Вам	велику	гамму	кольорів,	яка	завжди	буде	

підкреслювати	Ваш	стиль.

В	наш	час,	при	колосальній	швидкості	ритму	нашого	життя	дуже	важливо	
піклуватися	про	 своє	життя	 та	 здоров’я	 рідних	 та	близьких.	Фабрика	«Софас»	 також	 займається	
виробництвом	 високоякісних	 фасадів	 для	 корпусних	 меблів.	 Ми	 пропонуємо	 продукцію,	 яка	
конкурентноздатна	 по	 якості	 та	 ціні.	Для	 виробництва	фасадів,	меблів	 використовується	 новітнє	

обладнання	відомих	світових	брендів	виробництва	Німеччини	та	Італії.	

Нам	багато	чого	вдалося	завдяки	Вашим	побажанням	та	рекомендаціям.
Заснована	в	2004	році	«Софас»,	завдяки	практичності	меблів	 і	 їх	високій	якості	завоювала	ринок	
не	тільки	України,	а	й	ближнього	зарубіжжя:	Росії,	Білорусії,	Казахстану,	Молдови,	Австрії	та	ін.	Ми	
пишаємося	довірою	своїх	клієнтів	-	адже	серед	безлічі	пропозицій	Ви	обираєте	нас!	Підтверджуючи	
цим	 правильність	 нашого	 курсу	 на	 виробництво	 високоякісних	 меблів	 європейського	 рівня	 за	
доступними	цінами.	Втілення	Ваших	мрій	в	комфорт	-	ось	гасло	нашої	компанії.	Працюючи	над	його	
втіленням	в	життя,	ми	з	дня	у	день	покращуємо	технології	виробництва	та	дизайн	наших	меблів,	
суворо	 контролюємо	якість	 використовуваних	матеріалів	 і	 продукції	 на	 всіх	 етапах	 виробництва,	
завдяки	чому	можемо	запропонувати	вам	меблі,	для	ванних	кімнат	з	унікальними	характеристиками	

по	прийнятним	цінам.
   

		Вишуканий	дизайн	і	функціональність.
			Ми	завжди	раді	моделювати	меблі	на	Ваш	смак	і	стиль,	поєднуючи	елементи	різних	виробників,	

та	різну	гамму	кольорів.
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COSMO

Сірий	супермат________
Gray supermat

Білий________
White

Ванна кімната « COSMO» 
Зроблена у двох кольорови 

варіантах. Перший є білий що дає 
візуальне збільшення кімнати і гарне 
ранкове пробудження від сну. Меблі 
в цьому кольорі дають впевненість 
і рішучість у повсякденних справах. 

 Другий варіант є комбіноване білий 
з сірим суперматом. Це дизайнерське 
рішення дає ванній кімнати 
вишуканий дизайн, неповторність і 
смак цікавого комбінованого життя. 
Ці меблі гарно поєднуються з різними 
стилями інтер’єру ванних кімнат.

Тумба COSMO має дві вмістимі 
висувні шухляди у які вмонтовано 
механізми самодотягу. Елегантні 
ручки надають тумбі стильності та 
яскравості. Тумба дуже зручна у 
використанні. Вона гарно дивиться як 
окремий атрибут, так і у поєднанні з 
іншими меблями цього комплекту.
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COSMO
Пенали COSMO гармонійно підкреслюють 

прямі контури, чіткість та стильність ванної 
кімнати. Це дуже практичний вид меблів, так як 
має велику та зручну вмістимість. Пенал 2д1Ш 
оснащений двома дверками з вмонтованим 
самодотягом, відкриваючі двері присутні зйомці 
полиці. Також присутня шухляда з механізмом 
самодотягу, яка гарно поєднує пенал. У Пеналі 
2Д присутні дві дверки з механізмом самодотягу 
і зйомними полицями.
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Сірий	супермат________
Gray supermat

Білий________
White

Ширина: 350 мм.
Висота: 1425 мм.
Глубина: 280 мм.

Пенал 2д1ш
Ширина: 350 мм.
Висота: 1280 мм.
Глубина: 280 мм.

Пенал 2д
Ширина: 570/770 мм.
Висота: 585 мм.
Глубина: 430 мм.

Тумба 600/800
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Білий________
White

KARINA

Ванна кімната «KARINA» 
У білому кольорі наповнить Вашу кімнату ніжністю 

та легкістю. По габаритним розмірам вона компактна і 
комунікативна. Ванну кімнату KARINA можна з легкістю 
комбінувати. А на перший вигляд простота і легкість 
дає неперевершену зручність у використанні. В білому 
кольорі ванна кімната KARINA легко поєднується 
з дизайнерськими рішеннями Ваших особистих 
уподобань.

Тумба KARINA має одну дверку на завісах 
самодотягу. Металева ручка ідеально поєднується 
з тумбою додаючи цікавий смак комплекту ванній 
кімнаті, та неперевершену граційність у ванній кімнаті.

Пенал KARINA, це дуже цікаве рішення наших 
дизайнерів, адже він зроблений так щоб доступ до 
потрібних Вам речей був легким без зайвих зусиль. 
Пенал в собі має п’ять полиць які прикриваються 
дверкою на самодотяжних завісах. Цей пенал є 
компактний та зручний.
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Ширина: 556 мм.
Висота: 500 мм.
Глубина: 340 мм.

Тумба 600

Ширина: 400 мм.
Висота: 1500 мм.
Глубина: 285 мм.

Пенал
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KARINA

Ванна кімната «KARINA»
Ці меблі не залишуть байдужими нікого. 

Невеликі габарити дозволяють розмістити їх навіть 
у невеликих приміщеннях. Головна особливість 
ванних кімнат Каріна – це простота та елегантність. 
Цей комплект є в комбінованому кольорі Північне 
дерево з Білим глянцем. В такіх кольорах вона буде 
підходити у будь яку ванну кімнату.

Тумба KARINA має одну дверку на завісах 
самодотягу. Металева ручка ідеально поєднується 
з тумбою додаючи цікавий смак комплекту ванній 
кімнаті, та неперевершену граційність у ванній кімнаті.

Пенал KARINA, це дуже цікаве рішення наших 
дизайнерів, адже він зроблений так щоб доступ до 
потрібних Вам речей був легким без зайвих зусиль. 
Пенал в собі має п’ять полиць які прикриваються 
дверкою на самодотяжних завісах. Цей пенал є 
компактний та зручний.
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Північне	дерево________
The northern tree

Білий________
White

Ширина: 556 мм.
Висота: 500 мм.
Глубина: 340 мм.

Тумба 600

Ширина: 400 мм.
Висота: 1500 мм.
Глубина: 285 мм.

Пенал
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LEO

Ванна кімната «LEO»
У темному кольорі добавить вашій ванній кімнаті 

загадковості. Вона виконана в стилі модерн, підійде 
для оселі  молодих та стильних людей.

Тумба LEO чудово підходить до різних інтер’єрів 
ванних кімнат. Її білосніжний колір гарно відображається 
як на світлих так і на темних поверхнях ванної кімнати. 
Вона має дві висувні шухляди на механізмі самодотягу.

Пенал LEO має пьять зйомних полок які 
закриваються суцільною стильною дверкою білого 
глянцевого кольору.Пенал LEO гарно підходить під 
різну комбінацію комплекту ванної кімнати.
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Венге________
Wenge

Ширина: 570/770 мм.
Висота: 585 мм.
Глубина: 430 мм.

Тумба 600/800

Ширина: 350 мм.
Висота: 1500 мм.
Глубина: 285 мм.

Пенал
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Ванна кімната «LEO»
Стильна елегантна ванна кімната. LEO створена 

в сучасному стилі і прекрасно доповнить дизайн 
Вашої ванної кімнати. Вона прекрасно пасуватиме до 
інтер’єру будь-якої ванної кімнати. Проста та лаконічна.

Тумба LEO в кольрі Венне гарно поєднує в 
собі вмонтовану ручку яка підкреслює стильність, 
елегантність  та зручність у використуванні. Тумба  має 
дві висувні шухляди на механізмі самодотягу.

Пенал LEO є вмісткий з однією дверкою на 
самодотяжних завісах. Він має п’ять зйомник полок 
які з легкістю регулюються. А суцільність дверки 
надає масивності і впевненості у дизайні. Також гарно 
підкреслюючи тумбу LEO.

LEO

Білий________
White
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LEDI

Ванна «LEDI»
Одна з стильних ванних кімнат яка поєднує в собі 

не тільки читкі лінії, а також плавність і м’якість цього 
комплекту. Ванна кімната LEDI додасть родзинку 
зручності та комфорту Вашій ванній кімнаті. Ця чудова 
ванна кімната зроблена в двох кольорах світлий «білий 
глянець» та темний колір «Венге» Кожен з цих кольорів 
ідеально пасує під будь які дизайнерські рішення Вашої 
ванної кімнати. Придбавши ви неодмінно відчуєте 
впевненість та якість.

Тумба LEDI має дві вмістимі висувні шухляди у 
які вмонтовано механізми самодотягу. Чітка, гарна 
фрезеровка надають тумбі стильності та яскравості. 
Тумба дуже зручна у використанні. 

Пенал LEDI є суцільний, з двома дверками, з 
механізмом самодотягу, що дає тихе та затишне 
користування виробом. У середині Ви побачите у 
кожному з відділень зйомці полиці які гарно та легко 
регулюються. Пенал LEDI чудово підкреслює загальний 
вид як комплекту так і цілій ванній кімнаті.
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Білий________
White
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LEDI

Ванна «LEDI»
Одна з стильних ванних кімнат яка поєднує в собі 

не тільки читкі лінії, а також плавність і м’якість цього 
комплекту. Ванна кімната LEDI додасть родзинку 
зручності та комфорту Вашій ванній кімнаті. Ця чудова 
ванна кімната зроблена в двох кольорах світлий «білий 
глянець» та темний колір «Венге» Кожен з цих кольорів 
ідеально пасує під будь які дизайнерські рішення Вашої 
ванної кімнати. Придбавши ви неодмінно відчуєте 
впевненість та якість.

Тумба LEDI має дві вмістимі висувні шухляди у 
які вмонтовано механізми самодотягу. Чітка, гарна 
фрезеровка надають тумбі стильності та яскравості. 
Тумба дуже зручна у використанні. 

Пенал LEDI є суцільний, з двома дверками, з 
механізмом самодотягу, що дає тихе та затишне 
користування виробом. У середині Ви побачите у 
кожному з відділень зйомці полиці які гарно та легко 
регулюються. Пенал LEDI чудово підкреслює загальний 
вид як комплекту так і цілій ванній кімнаті.
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Венге________
Wenge

Ширина: 350 мм.
Висота: 1300 мм.
Глубина: 280 мм.

Пенал
Ширина: 570/770 мм.
Висота: 585 мм.
Глубина: 430 мм.

Тумба 600/800
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Ванна кімната «MONTANA»
Створена, щоб доповнити Ваш інтер’єр своїм 

неповторним стилем. Підійде для великих ванних 
кімнат. Радіусний фасад тумби добавить родзинку в 
дизайн Вашої кімнати.

Тумба MONTANA має дві шухляди. Вони оснащені 
самодотяжним механізмом quadro фірми Hettich, які 
при закриванні дотягують шухляди плавно і тихо. Гнуті 
фасади тумби дують плавність та граціозність у Вшій 
ванній кімнаті, вишуканість та ніжність.

Пенал MONTANA чудово поєднується з тумбою та 
дзеркалом і є гарним продовженням цього дизайну. 
Пенал дуже гарно вміщює багато речер та засобів 
особистої гігієни. Він складається з двох  дверей та 
шухляди, які оснащені самодотяжним механізмами.

MONTANA

Білий________
White
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Ширина: 400 мм.
Висота: 1400 мм.
Глубина: 400 мм.

Пенал

Ширина: 970 мм.
Висота: 510 мм.
Глубина: 495 мм.

Тумба
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TECHNO

Ванна кімната «TECHNO» 
Створена у білосніжному кольорі, впишеться в 

інтер’єр будь-якої ванної кімнати. Білий колір, чіткі 
контури, прямі лінії – все це зробить Вашу кімнату 
стильною і елегантною. В комплект ванної кімнати 
входить два підвісні пенали, тумба і дзеркало.

Тумба TECHNO оснащена двома шухлядами і 
двома відкритими нішами що дає більш зручність і 
комфортність для комунікації у ванній кімнаті. Шухляди 
оснащені самодотяжним механізмом quadro фірми 
Hettich, які при закриванні дотягують шухляди плавно 
і тихо.

Пенали TECHNO. Кожен з них має різні висоти, це 
залежить від додаткової вмонтованої полки одного 
з пеналів у ніші яких оброблено декоративними 
вставками кольору бетон, що підкреслює гарний стиль 
хай тек. Пенали мають по одній шухляді яка оснащені 
самодотяжним механізмом. Також на двох дверках 
кожного з пеналів вмонтовані завіси самодотягу.
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Білий________
White

Ширина: 400 мм.
Висота: 1680 мм.
Глубина: 400 мм.

Пенал 2д1ш
1680

Ширина: 400 мм.
Висота: 1400 мм.
Глубина: 400 мм.

Пенал 2д1ш
1400

Ширина: 795 мм.
Висота: 540 мм.
Глубина: 445 мм.

Тумба
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SANTO

Ванна кімната «SANTO»
Представляє собою у комплекті три підвісні пенали, 

тумба та дзеркало. Ванна кімната SANTO дуже зручна 
своєю багатогранною комбінованністю пеналів, що є дуже 
зручним як у великих так і малих ванних кімнатах. Вона 
гарно поєднує в собі всі зручності і компактність.

Тумба SANTO має в собі дві висувні шухляди на 
самодотяжних механізмах, які плавно та граційно 
закривають шухляди.

Пенали SANTO також як і тумба має самодотязні 
механізми на шухлядах, та самодотяжні завіси на дверках. 
Це дає зручність та тишу у ранкову годину коли всі ще 
сплять. Дизайн зроблений таким чином щоб можливо 
було придбати як окревий атрибут так і цілий гарний 
укомплектований набір ванної кімнати SANTO.

Дзеркало SANTO має в собі дві полиці на які з легкістю 
можна розташувати різні речі особистої гігієни. Зверху 
вмонтовано світло, а в середені, зверху, є вимикач світла 
біля якого, є зручна розетка.

Антрацит________
Anthracite
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Пенал 1д2ш
Ширина: 300 мм.
Висота: 910 мм.
Глубина: 330 мм.

Пенал 1д1ш
Ширина: 300 мм.
Висота: 720 мм.
Глубина: 330 мм.

Пенал 1д
Ширина: 300 мм.
Висота: 700 мм.
Глубина: 200 мм.

Ширина: 570 мм.
Висота: 520 мм.
Глубина: 430 мм.

Тумба

Ширина: 735 мм.
Висота: 700 мм.
Глубина: 200 мм.

Дзеркало
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Дзеркало Дзеркало 2Д Дзеркало 3Д (800) Дзеркало 3Д (1000) Дзеркало 3Д 
(відкрита полка)

Дзеркало має габарити 
800х600, що дає змогу 
для встановлення його як 
в горизонтальному так і 
вертикальному положенні. 
Це дуже зручно для різних 
ванних кімнат і підходить у 
будь який інтерьєр.

Дзеркало 3Д 800 
складаэться з трьох дверок. 
Двері оснащені механізмом 
самодотягу. Зверху кріпиться 
гарна підсвітка, а в середині 
є вимикач цієї підсвітки біля 
якого вмонтовано розетку.

Дзеркало 2Д має в собі 
дві полиці на які з легкістю 
можна розташувати різні 
речі особистої гігієни. 
Зверху вмонтовано світло, 
а в середені, зверху, є 
вимикач світла біля якого, є 
зручна розетка.

Дзеркало 3Д 1000 
складаэться з трьох дверок, 
на які прикріплені великі 
дзеркала. Двері оснащені 
механізмом самодотягу. 
Зверху кріпиться гарна довга 
підсвітка, а всередині є 
вимикач цієї підсвітки біля 
якого вмонтовано розетку.

Дзеркало 3Д має три 
дверки у які вмонтовані 
завіси самодотягу, а також 
оснащена двома полками в 
середені. На зовні дзеркало 
має додаткову нішу з 
декоративними вставками 
кольору бетон, що додає 
вишуканість і масивність 
дзеркалу. Зверху є гарна 
підсвітка, з вмикачем у 
середені і для зручності 
біля вимикача вмонтована 
розетка.

Ширина: 800 мм.
Висота: 600 мм.

Ширина: 600 мм.
Висота: 700 мм.
Глубина: 200 мм.

Ширина: 800 мм.
Висота: 790 мм.
Глубина: 200 мм.

Ширина: 1000 мм.
Висота: 700 мм.
Глубина: 170 мм.

Ширина: 800 мм.
Висота: 750 мм.
Глубина: 220 мм.
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Комерційний відділ: (095) 101-78-65, (063) 933-62-06
тел/факс (03257) 7-42-94 7-42-96

E-mail: sales-sof@sofas.com.ua, info@sofas.com.ua, sofas@sofas.com.ua
 Україна, 80040 Сокальський район,

смт. Жвирка, вул. Львівська 1а.


