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ШАФИ

ГАРДЕРОБНІ

ОБИРАЄМО РАЗОМ

З 1992 року компанія «Стерх» є лідером ринка
меблів в Україні та перший виробник, який
запропонував ринку технологію використання
шафи-купе.
Ми задаємо високі стандарти якості та працюємо
тільки на сучасному австрійському та німецькому
обладнанні з урахуванням нових вимог
європейського ринку.

+ 62 000
РЕАЛІЗОВАНИХ

Висока довіра наших постійних клієнтів надихає
нас на створення дизайнерських меблів за
світовими трендами.

“

Ми маємо унікальну
власну розробку
зберігання ваших
речей – систему
«Батлер», яка дозволяє
Вам швидко знаходити
власні речі у шафі.
Ми надаємо високу
якість наших меблів та
їх довговічність, що
підтверджуємо
гарантією до 10 років.

“

+28 РОКІВ
НА РИНКУ МЕБЛІВ

sterh.ua

ПРОЄКТІВ

АНАТОМІЯ МЕБЛІВ
ЯКОЮ МАЄ БУТИ ШАФА В
СЕРЕДИНІ

Найвищі та широкі
секції для постільної
білизни та ковдри

Для зберігання
валіз і сумок

Плащі та пальто
займають секцію від
1700 мм висоти

Трикотажний одяг
краще зберігати на
полицях

Рушники та білизна

Для зберігання
шкарпеток, панчьох,
особистої білизни

Відсік для брюк
повинен мати висоту
1400 мм, в складеному
стані 800 мм

Зберігання шарфів,
шапок та рукавичок

Сукні, костюми, блузи
висота 1000-1250 мм

Місце для взуття у
нижній частині шафи

ПРАВИЛЬНЕ НАПОВНЕННЯ ШАФИ
При оснащенн враховується к лька
Оптимальн р шення орган зац ї
фактор в:
простору дозволяють:
габарити планування шафи;
зб льшити м стк сть, нав ть
призначення к мнати (в тальня,
невеликої конструкц ї;
спальня, оф с, передпок й,
забезпечити вм сту правильн ;
майстерня);
умови з хорошою вентиляц єю
види предмет в та речей для
зробити доступним зручним
збер гання
кожен куточок;

Наповнення д литься на 3 зони:
верхня (антресольна) п дходить
для сезонних;
у середн й розм щуються
верхн й одяг б лизна, книги,
коробки, нструменти та н .;
нижня призначена для взуття.

2-х дверні шафи
Шафи невеликого розміру відмінно
вписуються в інтер'єри малогабаритних
квартир. Але існують деякі обмеження:
якщо мінімальна ширина становить 1100
мм, то розмір дверей для шаф-купе
становить 550 мм (ширина). У випадках з
вузькими дверима, конструкція буде не
надійною, двері можуть випадати і тоді
краще обирати модель з розпашними
дверима.
Шафи-купе глибиною 40 см - це мінімум.
Потрібно розуміти, що розмір полиці
буде ще менше - близько 30 см, оскілки
двері-купе за стандартом займають по
глибині у 10 см, якщо ж буде 30 см
глибина шафи на полиці залишається 20
см - це незручно і непрактично.
Максимальна висота міні конструкції не
має обмежень, це можуть бути як
невисокі варіанти, так і вироби під стелю
з антресолями.

3-х дверні шафи
Шафи великих розмірів встановлюють в просторих
кімнатах. Обмеження за розмірами, які важливо
враховувати:
Якщо мінімальна глибина складає 40 см, то
максимальна - 90 см. Шафа з більш глибокої
полицею буде незручним у використанні:
середня довжина руки дорослої людини
становить 60 см, тому комфортним вважається
шафа-купе глибиною 65-70 см для комфортного
розиіщення речей;
Висота конструкції обмежена розмірами листа
ДСП - 278 см. Якщо необхідно збільшити
висоту, в проєкт додаються антресолі;
У випадку, якщо у шафа на подіумі додається
висота від 50 до 150 см к 2780 мм, тоді
максимальна висота шафи без антрисолі 2930
мм;
При виробництві шафи на замовлення велику роль
має проєкт - якщо при його розробці будуть
допущені помилки, то шафа буде низької якості або
непридатною для використання. В шафах крім одягу
є можливість передбачити місце для пилисосу,
прасувальної дошки то що.

4-х дверні шафи

Вибираючи шафу великого
нестандартного розміру, зверніть увагу
на:
Рекомендовану ширину дверей від
600 до 1200 мм, саме в такому
діапозоні розмірів, двери будуть
служити максимально довго

НАВІЩО РОБИТИ
ЗАМІРИ МЕБЛІВ?
Стандартні меблі не завжди "стануть" як
треба.
Фахівець-замірник від "Стерх" врахує такі
нюанси, як наявність плінтусів, нерівність
стін або якщо у приміщенні вузька ніша,
невисока або висока стеля, тощо.
Замір вбереже Вас від помилок при
проєктуванні. Ви не уявляєте, скільки
міліметрів відводиться під систему
напрямних, яка нормальна глибина для
штанги з вішалками і таке інше. Наш
фахівець розрахує все так, щоб не
довелося віддавати меблі на рекламацію
тільки тому, що не були враховані
дрібниці.
Якщо Вам потрібна гардеробна, не
потрібно вибирати одразу кілька шаф і
перейматися за місткістю. Ми
спроєктуємо виріб так, щоб знайшлося
місце і для верхнього одягу, і для взуття, і
для дрібних особистих речей. Крім цього,
можна заощадити на покупці - 1 шафакупе за індивідуальними розмірами буде
коштувати дешевше, ніж кілька схожих,
але стандартних.
Щоб купити меблі на замовлення від
виробника, звертайтеся в "Стерх"!

ГАРАНТІЯ 10 РОКІВ ВІД СТЕРХ
Ми впевнені в якості наших меблів і тому
надаємо найдовшу гарантію на свої
вироби.
Наши працівники - це сертифіковані
фахівці, що пройшли навчання за
кордоном , вони знають на скільки
важлива точність розмірів майбутніх
меблів, ще на початку проєктування.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Навіть коли закінчується термін
гарантійних забов'язувань, ми завжди
готові прийти на допомогу і надати
постгарантійне обслуговування а
найкоротший термін.
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МЕБЛІ

ТЕ, ЩО ТРЕБА

Наші шоуруми:
sterh.ua
sterh.ua

м. Київ, пр. Перемоги, 107
044 224 48 88
вул. Ковпака, 17
044 334 47 12
www.sterh.ua

ОБИРАЄМО РАЗОМ

