
V E G A



Ванні меблі Vega від Gorenje зроблять ванну кімнату улюбленим місцем для всієї родини.

Захист:
Робоча поверхня під раковину вкрита 
склом завтошки 6 мм для запобігання 
проникнення вологи.

Елементи меблів для ванної 
кімнати:
• Дверцята: слива
• Корпус: слива
Матеріал раковини : 
• Синтетичний мармур (долопол) 

Зручність:
Шухляди обладнанні напрямним 
механізмом, що дозволяє їм повністю 
висуватися та м'яко зачинятися.
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Мікробам тут не місце

   Не хвилюйтеся: навіть найменші  
члени Вашої родини будуть у безпеці 
у ванній кімнаті Gorenje.
Раковини Gorenje виготовлені з композитного 
синтетичного матеріалу Долопол, який 
складається з високоякісної смоли, з поліестру та 
неорганічного наповнювача. Склад Долопол 
забезпечує ефективний антибактеріальний 
захист. При контакті з водою від поверхні, стійкої 
до плям і механічних пошкоджень, 
відокремлюються іони, які запобігають 
розмноженню та росту бактерій. Для мікробів 
насправді немає місця.

Міцність матеріалу доведена багатьма 
іспитами і тестами:
 •тест на гідротермічний удар: піддавання дії 

різкого коливання температури води 
 від +10 °С до +65°С (1500 циклів);
 •іспити на механічний удар: 
 сталева куля вагою 358 г падає 
 з висоти 50 см (1500 циклів);
 •тест з підпаленою сигаретою: забруднення 

легко видаляється засобом для чищення 
(1500 циклів).

Сертифікат антибактеріальної дії.
Раковини Gorenje із синтетичного мармуру 
Долопол виготовлені з матеріалів, які мають 
гігієнічно-санітарний сертифікат (Sanitized, 
certification), що підтверджує довготривалий 
антибактеріальний ефект.
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F 80.16
Панель з дзеркалом та підсвіткою
• 80/80/3,5

BKG 80.18
Раковина UM 69.136 
• 68,5/12,3/45,2
Шафа під раковину F 80.06
• 80/40/45,5 
Скляна стільниця 80,2/1/46

Слива

F 120.16 L,D
Панель з дзеркалом, підсвіткою та 
скляними поличками (ліва, права)
• 120/80/13

BKG 120.18 L,D
 Раковина UM 69.136
• 68,5/12,3/45,2
Шафа під раковину F 80.06
• 80/40/45,5
Нижня шафа B 40.06
• 40/40/45,5
Скляна стільниця 120,2/1/46 (ліва, права)

E 40.06 L,D
Висока шафа (ліва, права)
• 40/163/33

BKG 160.18
2x раковина UM 69.136
• 68,5/12,3/45,2
2x шафа під раковину F 80.06
• 80/40/45,5 
Скляна стільниця 160,2/1/46

Дверцята та корпус:
• Ламіноване ДСП, 

слива
Раковина:
• Синтетичний мармур (долопол): 

Меблі для ванної кімнати





Представництво фірми Gorenje, d.d.

(м. Веленє, Словенія) в Україні

01054, Київ, вул. Тургенєвська,15

інфо. тел.: 0 800 500 024

               0 800 300 024

info@gorenje.ua

www.gorenje.ua

Виробник не несе відповідальності за помилки, пов'язані з друком,та залишає за собою право вносити зміни у дизайн, конструкцію та опис приладів.


