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Компанія ВЕНГЕР є одним з провідних виробників дитячих меблів з масиву 
натуральної деревини. На виробництві підприємства використовується 
обладнання найкращих європейських компаній Weinig Altendorf Felder.
Вся продукція виготовляється з екологічно чистої деревини Волині. 
Для зовнішнього оздоблення  використовуються лаки, фарби провідних 
виробників Європи, що відповідають медичним, екологічним нормам  
та є сертифікованими. При проектуванні кожної моделі головною метою  
є безпечність експлуатації, оригінальний сучасний дизайн, 
функціональність. Продукція компанії ВЕНГЕР – це ідеальне співвідношення 
ціни, якості та комфорту.                                             
Дякуємо Вам, що Ви з нами!
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Ліжко виготовлене 
з екологічно чистого 

масиву натуральної 
деревини Волині 

(вільха, дуб, ясень). 
Дана модель ліжка 

представлена 
в різних кольорах, 

може бути 
укомплектована 

висувними ящиками 
для іграшок та 

ортопедичними 
матрацами.

Оригінальний 
класичний дизайн 

двоярусного ліжечка, 
функціональність, 

ергономічність – 
основні плюси та 

позитивні властивості 
даної моделі. 

Теплий колір моделі 
та привабливий 

зовнішній 
вигляд нададуть 

Вашій дитячій 
кімнаті затишку 
та забезпечать 

здоровий сон Вашим 
дітям.

54

Ліжко одноярусне «Аріна»Ліжко двоярусне «Аріна» Довжина 190/198 Довжина 190/198 
Розміри (см):Розміри (см):

Ширина 80/88Ширина 80/88
Висота 80Висота 175



Молоді батьки часто 
зустрічаються 
з проблемою,
як правильно 

вибрати дитячі 
меблі. Оригінальним 
рішенням є ліжечко- 

трансформер для 
дітей ясельного 

та шкільного віку, 
а також підлітків. 
Двоярусне ліжко 

«Софія», виготовлене 
з масиву натуральної 

деревини (вільха, дуб, 
ясень), є практичним, 

комфортним 
та якісним.

Ліжко одноярусне 
«Аріна» з захисними 

бортиками та 
шухлядами.

Дана модель ліжечка 
розрахована 

на дітей ясельного 
та молодшого 

шкільного віку. Ліжко 
одноярусне «Аріна» є 
практичним, якісним 

та надійним. Форма 
ліжечка та загальний 
привабливий вигляд 

створять гарний та 
цікавий інтер’єр 

Вашої оселі.

76

Ліжко двоярусне «Софія»Ліжко одноярусне «Аріна» Довжина 190/198 Довжина 190/198 
Розміри (см):Розміри (см):

Ширина 80/88Ширина 80/88
Висота 170Висота 80



Дитяче двоярусне 
ліжко «Софія» 

з легкістю може 
перетворитися 

на два повноцінних 
одноярусних 

ліжечка, що дозволяє 
змінювати інтер’єр 

кімнати, 
а теплі кольори, 

натуральна деревина 
нададуть затишку, 

комфорту та 
створять приємну 

ауру Вашій дитячій 
кімнаті. Ліжечко 
укомплектоване 

шухлядами 
       для іграшок.

Для покриття ліжечка 
використовуються 

лаки, фарби 
провідного 

європейського 
виробника, 

які відповідають 
медичним, 

екологічним нормам 
та є сертифікованими. 

При проектуванні 
моделі головною 
метою є безпека 

дитини, комфорт 
та зручність 

у користуванні.

98

Ліжко двоярусне «Софія»Ліжко одноярусне «Софія» Довжина 190/198 Довжина 190/198 
Розміри (см):Розміри (см):

Ширина 80/88Ширина 80/88
Висота 85Висота 80



Дитяче двоярусне 
ліжечко «Єва» є 

сучасним, стильним 
рішенням 

для Вашої оселі, 
функціональним 
та оригінальним, 

яке відповідає 
всім вимогам 

підростаючого 
покоління. Зручне 

та комфортне 
в експлуатації. 

Гармонійне 
вирішення даної 

моделі буде радувати 
Вашу дитину, а м’який 

колір дерева 
з легкістю підійде 

до Вашого інтер’єру.

Ліжко є абсолютно 
практичним 

вирішенням для 
дитячої кімнати 
та Ваших дітей, 

що дозволяє 
максимально корисно 
використати житлову 

площу. Геометрична 
форма ліжка надає 

цікавого та 
привабливого 

естетичного вигляду 
й є втіленням нового 

сучасного дизайну. 
Ліжко двоярусне 
«Юлія» виконане 

з масиву натуральної 
деревини.

1110

Ліжко двоярусне «Єва»Ліжко двоярусне «Юлія» Довжина 190/198 Довжина 200
Розміри (см):Розміри (см):

Ширина 80/88Ширина 140/90
Висота 175Висота 170



Новинка – дитяче 
двоярусне ліжко 

«Максим».
Сучасний дизайн 

у поєднанні 
з класичними 

формами, 
функціональність, 

масив натуральної 
деревини (вільха, дуб, 

ясень) та насичений 
колір створять 

неповторний затишок 
та комфорт Вашої 

дитячої кімнати.

Для покриття ліжечка 
використовуються 

лаки, фарби провідного 
європейського 
виробника, які 

відповідають 
медичним,

екологічним нормам 
та є сертифікованими. 

При проектуванні 
моделі головною 
метою є безпека 

дитини, комфорт 
та зручність 

у користуванні. 
Ліжечко 

укомплектоване 
шухлядами 

для іграшок.

1312

Ліжко двоярусне «Максим»Ліжко одноярусне «Єва» Довжина 215/200Довжина 190/198
Розміри (см):Розміри (см):

Ширина 100/90Ширина 80/88
Висота 175Висота 85



Одноярусне ліжечко 
«Максим» із 

захисними бортиками 
та шухлядами.

Дана модель ліжечка 
розрахована 

на дітей як ясельного, 
так і шкільного віку. 

Класичні форми даної 
моделі поєднуються 

з сучасним дизайном 
нашого століття, 

що підійдуть 
для будь-якої 

кімнати  та створять 
неповторний інтер’єр 

Вашої оселі.

Ліжко виготовлене 
з екологічно чистого 

масиву натуральної 
деревини Волині 

(вільха, дуб, ясень). 
Дана модель ліжка 

представлена 
в широкій гамі 

кольорів, може бути 
укомплектована 

висувними 
шухлядами 

для іграшок та 
ортопедичними 

матрацами.

1514

Ліжко одноярусне «Максим»Ліжко одноярусне «Максим» Довжина 215/200Довжина 215/200
Розміри (см):Розміри (см):

Ширина 100/90Ширина 100/90
Висота 85Висота 85



Двоспальне 
ліжко «Діана» – 

оригінальний
 варіант для спальної 

кімнати, місця, 
де ми відпочиваємо 

та набираємося 
сил на наступний 

день. Цікава форма, 
благородні кольори 
з легкістю підійдуть 

до загального 
інтер’єру Вашої 

кімнати. Ліжко 
«Діана» може бути 

укомплектоване 
тумбами, 

приліжковими 
та ортопедичними 

матрацами.

Двоспальне 
ліжко «Лідія» – 

неперевершений 
варіант для Вашої 
спальної кімнати. 
Класичний стиль, 

цікаві геометричні 
форми, насичений 

темний колір 
натуральної 

деревини  створюють 
гармонію та затишок 

Вашої оселі. 
Для виготовлення 

та оздоблення 
використовуються 
сучасні технології, 

що дає можливість 
представити дану 

модель для Вас.

16

Ліжко двоспальне «Діана»Ліжко двоспальне «Лідія» Довжина 215/200Довжина 207/200
Розміри (см):Розміри (см):

Ширина 170 /160Ширина 167/160
Висота 70/100Висота 70/110
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Двоярусне лiжко 
«Володимир» – це 

продумана 
до дрiбниць 
конструкцiя 

зi зручними i 
практичними сходами, 

мiсткими висувними 
ящиками для 

бiлизни, постiльного i 
шкiльного приладдя. 

Дана модель стане 
вiдмiнним рiшенням 

для сiм’ї, в якій більше 
однієї дитини. Захисні 
бортики передбачені 

для того, щоб зробити 
експлуатацію 

та сон Ваших дітей 
безпечними.

Двоспальне ліжко 
«Анна». Двоспальне 

ліжко виготовлене 
з масиву натуральної 

деревини (вільха, дуб, 
ясень). Дана модель 

є новинкою 
в стилі дизайну 

«Модерн». 
Двоспальне ліжко 
«Анна» може бути 

виконане 
в різних лінійних 

розмірах, що підійде 
для кімнат різних 

площ.

18

Ліжко двоярусне «Володимир»Ліжко двоспальне «Анна» Довжина 275/200Довжина 206/200
Розміри (см):Розміри (см):

Ширина 96/90Ширина 167/160
Висота 180Висота 50/100
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Меблі в стилі 
«Прованс» 

відіграють не лише 
функціональну, 

а й декоративну 
роль. М’які  лінії та 
елегантний дизайн 
системи «Севілья» 

від компанії  «Венгер» 
наповнять Вашу 

спальню затишком 
і комфортом.  Масив 

натурального дерева, 
екологічно чисті 
фарби та лаки – 

це гарантія якості, 
зручності та стилю 

на довгі роки.

Компанія «Венгер» 
запрошує Вас  відчути 

романтику та розкіш 
стилю «Прованс» 

з новою системою 
меблів «Емілія». 

Вишуканість форм, 
благородність 
натурального 
дерева, колір 

ванілі та слонової 
кістки в колекції 

меблів «Емілія» – 
це комфортний 

відпочинок та стиль 
Вашої спальні.

20

Ліжко двоспальне «Севілья»Ліжко односпальне «Емілія» Довжина 215/200Довжина 212/200
Розміри (см):Розміри (см):

Ширина 171/160Ширина 126/120
Висота 75/110Висота 60/110
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Ліжко є абсолютно 
практичним 

рішенням для дитячої 
кімнати та Ваших 

дітей, що дозволяє 
максимально корисно 
використати житлову 

площу. Геометрична 
форма ліжка 

надає цікавого 
та привабливого 

естетичного вигляду, 
яка є втіленням 

нового сучасного 
дизайну. Ліжко 

двоярусне «Світлана» 
виконане з масиву 

натуральної 
деревини.

Двоспальне ліжко 
виготовлене 

з масиву натуральної 
деревини (вільха, дуб, 

ясень). Дана модель є 
новинкою 

в стилі дизайну 
«Модерн». Двоспальне 

ліжко «Соната» може 
бути виконане 

в різних лінійних 
розмірах, що підійде 

для кімнат різних 
площ.

22

Ліжко двоярусне «Світлана»Ліжко двоспальне «Соната» Довжина 210/200Довжина 206/200
Розміри (см):Розміри (см):

Ширина 128/120Ширина 168/160
Висота 175Висота 70/110

23



Компанія «Венгер» 
пропонує вигідну 

економ-пропозицію – 
 ліжко дитяче 

двоярусне. Простий 
ергономічний дизайн, 

надійна конструкція 
вдало поєднані 

з невисокою ціною 
та незмінно високою 

якістю від виробника. 
Ліжко-трансформер 

зручне та надійне, 
ідеально підійде як 

для дитячих закладів, 
так і для приватних 

квартир та будинків. 

Компанія «Венгер» 
пропонує вигідну 

економ-пропозицію – 
ліжко дитяче 

двоярусне. Простий 
ергономічний дизайн, 

надійна конструкція 
вдало поєднані 

з невисокою ціною 
та незмінно високою 

якістю від виробника. 
Ліжко-трансформер 

зручне та надійне, 
ідеально підійде як 

для дитячих закладів, 
так і для приватних 

квартир та будинків. 

24

Ліжко двоярусне

«Еко 3»«Еко 1» «Еко 2»«Еко»

Ліжко двоярусне Довжина 160/170/180/190/200Довжина 160/170/180/190/200
Розміри (см):Розміри (см):

Ширина 70/80/90Ширина 70/80/90
Висота 65/40Висота 175
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Компанія «Венгер»   
розробила новинку – 

ліжко-будиночок 
«Віккі».

Ліжко-будиночок 
виконане в стилі 

дизайну «Модерн», 
відіграє не лише 

функціональну, 
а й досить цікаву 

декоративну роль. 
Геометрична форма 

ліжка надає цікавого 
естетичного вигляду, 

що є втіленням 
нового сучасного 

дизайну. Ліжко 
«Віккі» виконане 

з масиву натуральної 
деревини.

26

Ліжко-будиночок «Віккі» Довжина 200/190/160/140
Розміри (см):

Ширина 90/80/70/60
Висота 140

27

NEW

Ліжко двоспальне «Елен» Довжина  208/200
Розміри (см):

Ширина 168/160
Висота 70/100

Компанія «Венгер»  
розробила новинку 

у власній меблевій 
лінійці. Ліжко «Елен» 

виконане у стилі 
«Французьке бароко», 
яке відображає велич 

королівських традицій 
та манер. Модель 

розроблена
у комбінації 

з текстилю, оксамиту  
насичених кольорів 

та масиву натуральної 
деревини.  Двоспальне 

ліжко оздоблене 
декоративними 

елементами, 
різьбленням, що 

відповідає основним 
рисам стилю «Бароко».

NEW



Оригінальний 
класичний 

дизайн ліжечка, 
функціональність, 

ергономічність –
основні позитивні 
властивості даної 

моделі. Теплий колір 
моделі, привабливий 

зовнішній 
вигляд нададуть 

Вашій дитячій 
кімнаті  затишку 

та забезпечать 
здоровий сон дитини. 

Матеріал ДСП  
з масивом 

натуральної деревини.

28

Довжина 145/140
Розміри (см):

Ширина 75/70
Висота 50

29

Ліжечко-трансформер «Ведмежатко»

NEW

Оригінальний 
класичний 

дизайн ліжечка, 
функціональність, 

ергономічність –
основні позитивні 
властивості даної 

моделі. Теплий колір 
моделі, привабливий 

зовнішній вигляд 
нададуть Вашій 
дитячій кімнаті  

затишку 
та забезпечать 

здоровий сон дитини. 
Матеріал ДСП 

з масивом натуральної 
деревини.

Довжина 14/140
Ширина 75/70
Висота 85

Ліжечко-трансформер «Ведмежатко»

NEW



30

Довжина 140
Розміри (см):

Ширина 70
Висота  97

Нова система сегментів «Міла»  

31

NEW

Компанія «Венгер» розробила 
та пропонує Вашій увазі нову 

систему сегментів  «Міла» .
Нова система сегментів «Міла»  

виконана у сучасному стилі 
MODERN в  якому  мають 

перевагу натуральні 
попелясті кольори,  таке 

рішення в поєднанні   
з масивом  деревини надає 

сегментам надзвичайно 
привабливого  вигляду.

Сегменти у дитячу кімнату 
розроблені  

з широким функціональним 
призначенням,  

що відповідають потребам  
та запитам сьогодення.

Система «Міла» представлена 
з шести сегментів: ліжко-

трансформер, шафа, комод 
з пеленальним столиком, 

полиця, та книжкова шафа.

Компанія «Венгер» розробила 
та пропонує Вашій увазі нову 

систему сегментів  «Міла» .
Нова система сегментів «Міла»  

виконана у сучасному стилі 
MODERN в  якому  мають 

перевагу натуральні 
попелясті кольори,  таке 

рішення в поєднанні   
з масивом  деревини надає 

сегментам надзвичайно 
привабливого  вигляду.

Сегменти у дитячу кімнату 
розроблені  

з широким функціональним 
призначенням,  

що відповідають потребам  
та запитам сьогодення.

Система «Міла» представлена 
з шести сегментів: ліжко-

трансформер, шафа, комод 
з пеленальним столиком, 

полиця, та книжкова шафа.

Довжина 140
Розміри (см):

Ширина 70
Висота  97

Нова система сегментів «Міла»  

NEW



Неперевершений 
варіант для Вашої 
спальної кімнати. 
Класичний стиль, 
вишукані форми, 

благородність 
натуральної 

деревини, пастельні 
кольори створюють 

гармонію та затишок 
Вашої оселі. Для 
виготовлення та 

оздоблення сегментів 
використовуються 
сучасні технології, 

що дає можливість 
представити систему 

«Єлізавета» для Вас.

Розміри (см):
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Стіл «Вільям»

NEW

Представляємо Вашій 
увазі нову модель – 

стіл у їдальню 
«Вільям». Класичні 

форми моделі,  
оригінальне цікаве 

рішення, яке буде 
гарним та основним  

наповненням у Вашу 
їдальню. Обробка 
масиву меблевою 

олією, 
що підкреслить 

текстуру 
та благородність 

натуральної 
деревини.
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Довжина довІльна
Ширина довІльна
Висота довІльна

Система з масиву деревини «Єлізавета» Довжина 220/200
Ширина 192/180
Висота 75/135

Розміри (см):



 У випадку  
обмеженого  

простору 
функціональність 

і простота 
у використанні меблів 

найбільш цінуються. 
Пропонуємо Вам 

досить цікаве ліжко 
з  різними видами 

використання.
Односпальне, 

двоспальне, диван 
і шухлядки, що 

задовольнять усі 
основні потреби 
дитини в кімнаті 

Вашої оселі.

 У випадку  
обмеженого  

простору 
функціональність

 і простота 
у використанні меблів 

найбільш цінуються. 
Пропонуємо Вам 

досить цікаве ліжко 
з  різними видами 

використання.
Односпальне, 

двоспальне, диван 
і шухлядки, що 

задовольнять усі 
основні потреби 
дитини в кімнаті 

Вашої оселі.
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Ліжко «Кай» Довжина 208/200Довжина 208/200
Розміри (см):Розміри (см):

Ширина 96/90Ширина 96/90
Висота 58Висота 70
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Ліжко «Герда» 

NEW NEW
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Підбір кольорів за індивідуальними замовленнями клієнтів Підбір кольорів за індивідуальними замовленнями клієнтів

TIN – 101 TIN – 107 TIN – 112 TIN – 118 TIN – 122 TIN – 127

TIN – 104 TIN – 108 TIN – 114 TIN – 119 TIN – 124 TIN – 128

TIN – 105 TIN – 109 TIN – 116 TIN – 120 TIN – 125 TIN – 129

TIN – 106 TIN – 110 TIN – 117 TIN – 121 TIN – 126 TIN – 130
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