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Про нас

“Сокме” виробляє меблі (ДСП і МДФ) більше 15 років і є одним 
з лідерів меблевої промисловості не тільки в Україні, але і в 
країнах СНД (Молдова, Грузія, Казахстан), а також Східна та 
Західна Європа (Латвія, Литва, Румунія, Греція, Словаччина, 
Угорщина).

У 2014 році завод почав здійснювати поставки до Німеччи-
ни та Австрії (група XXXLutz), а також виробляти меблі для 
таких гігантів, як JYSK та IKEA.
Нашими постачальниками є HETTICH, BLUM, GTV, HAFELE, 
KRONOSPAN, HRANIPEX та інші. 

Компанія має більше 5 000 кв.м. сучасних виробничих по-
тужностей і більше 30 000 кв.м. складів.
Всі продукти нашої продукції сертифіковані і пройшли 
санітарно-гігієнічну експертизу.

Виробництво меблів відбувається на високоякісному 
німецькому та італійському обладнанні (HOLZMA, HOMAG, 
BURKLE, ALTENDORF, BIESSE, MORBIDELLI, VITAP, SCM GROUP та 
інші).

«Сокме» засновано в 2000 році. Старт — 12 працівників та 
4 види продукції. Сьогодні 600 працівників та більше 100 
моделей. Виготовлення меблів, вивчення попиту та впро-
вадження новітніх технологій — наша спеціалізація. Всі 
меблі представлені в каталозі — це результат роботи наших 
спеціалістів або розробки європейських дизайнерів.

«Сокме» - це надійні і якісні меблі, завжди вигідна ціна, 
потужне виробництво, високий рівень професіоналізму. 

Ми вдосконалюємось кожен день для Вашого комфорту.

About us

“Sokme” has been producing furniture (chipboard and MDF) for 
more than 15 years and is one of the leaders in the furniture 
industry not only in Ukraine but also in the CIS countries 
(Moldova, Georgia, Kazakhstan), as well as Eastern and Western 
Europe (Latvia, Lithuania , Romania, Greece, Slovakia, Hungary).

In 2014, the plant began shipping to Germany and Austria 
(XXXLutz group), and also produced furniture for such giants as 
JYSK and IKEA.
Our suppliers are HETTICH, BLUM, GTV, HAFELE, KRONOSPAN, 
HRANIPEX and others. 

The company has over 5 000 sq.m. of modern production 
facilities and over 30 000 sq.m warehouses.

All products of our products are certified and passed sanitary-
hygienic examination.
Furniture production takes place on high-quality German and 
Italian equipment (HOLZMA, HOMAG, BURKLE, ALTENDORF, 
BIESSE, MORBIDELLI, VITAP, SCM GROUP and others).

«Sokme» was founded in 2000. Start – 12 employees and 4 
types of products. Today – 600 employees and more than 100 
models. Making furniture, studying the demand and introducing 
the latest technologies is our specialization. All furniture in the 
catalog is the result of our specialists or the development of 
European designers.

«Sokme» is a reliable and quality furniture, 
always a advantageous price, powerful production, 
high level of professionalism. 

We are improving every day for Your comfort.

Австрія 
Austria

Німеччина 
Germany

Латвія 
Latvia

Україна 
Ukraine

Чорногорія
Montenegro

Грузія
Georgia

Казахстан 
Kazakhstan

Греція
Greece

Чехія 
Czech Republic

Болгарія 
Bulgaria

Румунія
Romania

Словенія
Slovenia

США 
USA

Угорщина 
Hungary

Молдова
 Moldova

Литва 
Lithuania

Сербія
Serbia
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Вітальня Адель

Північне
дерево

-
Northern 

tree

Дуб крафт 
табако

-
Tobacco 
craft oak

Корпус та фасади даної вітальні виготовлені із ДСП.

У даній вітальні було використано поєднання двох 
темних деревоподібних декорів. Елементи вітальні мо-
жуть бути як правосторонніми, так і лівосторонніми. 
Оригінальне виконання фасадів у комбінації з склом 
бронзового кольору надає даній вітальні  приємної 
темно-димчатої тональності. 

Додатково доступна підсвітка скляних полиць.

The frame and fronts of this living room are made of 
chipboard.

The combination of two dark wood-like decors was used 
in this living room. The elements of the living room may 
be both right-hand and left-hand.
The original implementation of fronts in combination 
with bronze glass gives this living room a pleasant dark-
smoky tone. 
The lighting of glass shelves is optional 
(additionally available).

Living room Adel

Матеріали/Materials

ДСП: 16-22 мм

Chipboard: 16-22 mm 

Кромка: ABS 0,5/1 мм

Edge: ABS 0,5/1 mm

Фурнітура/Fittings 

Завіс/Veil:

Направляюча телескопічна DC 

Telescopic guiding DC
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Пенал 1Д/ 
Tall cabinet 1D

523

Пенал 2Д/ 
Tall cabinet 2D

Тумба ТВ 2Д/1Ш/ 
TV-element 2D/1Dr

1905

396

951

1675

396

1290

525

396

Шафа 2Д/ 
Wardrobe 2D

900

1905

588

Комод 3Д/
Сhest 3D

1379

755

396

Полиця навісна/
Suspended shelf

1290

230

188

* the backlight is completed separately
* підсвіткою комплектується окремоwww.vi

tm
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Вітальня Фокус Living room Focus

Дуб 
Артісан

-
Artisan

oak

Living room Focus is a bright novelty made in a modern 
loft style which consist of six elements. All elements 
are perfectly combined with each other, creating a cozy, 
warm image of a modern living room. Focus elements  
can be involved independently, they will be a good accent 
for any interior .
And decor Artisan oak give more comfort in your home.

Матеріали/Materials
ДСП: 16 мм

Chipboard: 16 mm 

Кромка: ABS 0,5 мм

Edge: ABS 0,5 mm

Фурнітура/Fittings 

Завіс/ Veil:

Направляюча телескопічна DC

Telescopic guiding DC

Вітальня Фокус – яскрава новинка виконана в сучас-
ному стилі Loft, яка складається з шести елементів. 
Усі елементи бездоганно поєднуються між собою, 
створюючи затишний, теплий образ сучасної вітальні.  
Елементи Фокус можуть бути задіяні і самостійно, 
вони стануть вдалим акцентом будь-якого інтер’єру.  
А декор Дуб артісан додасть затишку та комфорту. 

NEW
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Пенал високий/ 
Tall cabinet

869

1892

338

Пенал низький/
Low cabinet

869

1176

338

Комод 4Д/1Ш/
Сhest 4D/1Dr

1600

830

403

Тумба ТВ 2Ш/
TV-element 2Dr

1390

408

403

Стіл журнальний/ 
Сoffee table

1100

470

652

Полиця навісна/
Suspended shelf

1390

221

207

* equipped with lighting
* підсвітка в комплектіwww.vi

tm
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Білий
-

White

Вітальня Герда Living room Gerda

Дуб 
велінгтон

-
Wellington

oak

The customers will love the modern design, classic 
combination of white and wood-like decors in the living 
room. 

A wide range of elements gives an opportunity to create 
an inimitable, cozy and functional interior.  
The elements of the living room may be both right-hand 
and left-hand.  

Сучасний дизайн, класичне поєднання білого та дере-
воподібного декорів у даній вітальні  припаде до душі 
багатьом покупцям. 
Широкий асортимент елементів дає можливість ство-
рити неперевершений, затишний та функціональний 
інтер’єр. 
Елементи вітальні можуть бути як правосторонніми, 
так і лівосторонніми.

Матеріали/Materials 

ДСП: 16 мм

Chipboard: 16 mm 

Кромка: ABS 0,5/1 мм

Edge: ABS 0,5/1 mm

Фурнітура/Fittings 

Завіс/ Veil:

Направляюча телескопічна DC

Telescopic guiding DC
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Шафа 2Д/ 
Wardrobe 2D

901

2047

580

Пенал B 2Д/ 
Tall cabinet В 2D

901

2047

370

Пенал M 2Д/ 
Tall cabinet М 2D

901

1377

370

Комод 1Д/3Ш/ 
Chest 1D/3Dr

1201

749

435

Тумба ТВ 2Д/2Ш/ 
TV-element 2D/2Dr

1501

456

435

Полиця навісна/ 
Suspended shelf

1350

300

216
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Латте
-

Latte

Вітальня Ріо Living room Rio

Дуб 
сонома

-
Sonoma

oak

The popularity of living room Rio among the customers 
motived us to create new elements. Therefore, there 
were added a chest of drawers and a wardrobe to this 
living room. 
Now it has become much easier to create a finishing and 
perfect design of Your living room.

Популярність серед покупців вітальні Ріо, 
спонукало нас до створення нових елементів. 
У даній вітальні було додано комод та шафу. 

Тепер створити завершений та досконалий дизайн 
простору Вашої кімнати стало ще легше.

Матеріали/Materials

ДСП: 16 мм

Chipboard: 16 mm 

Кромка: ABS 0,5 мм

Edge: ABS 0,5 mm

Фурнітура/Fittings 

Завіс: DC / Veil: DC

Направляюча телескопічна DC

Telescopic guiding DC
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Розміри ніші ТВ/ 
Sizes of TV niche

1080

860

Комод  1200/ 
Chest 1200

1200

872

430

Шафа 900/ 
Wardrobe 900

900

1950

530

Вітальня/
Living room

2650

1950

465
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Венге
магія

-
Wenge 
magic

Вітальня Марк Living room Mark

Дуб 
родос

-
Rodos 

oak

The frame and fronts of the living room are made of 
chipboard, decorative plank is made of MDF. 

Minimalistic modern design of the living room Mark 
will give your home style and brevity thanks to distinct 
and expressive lines. And decorative panels of MDF will 
give an interesting accent thanks relief texture. Living 
room Mark is a combination of two natural, classic decors 
Rodos oak and Wenge magic.

Корпус та фасади даної вітальні виготовлені із ДСП, 
декоративна планка з МДФ.

Мінімалістичний сучасний дизайн вітальні Марк до-
дасть Вашій вітальні стилю і лаконічності за рахунок 
своїх чітких, виразних ліній. А декоративні панелі з 
МДФ зіграють цікавий акцент своєю рельєфною фак-
турою. Вітальня Марк - це поєднання двох натураль-
них, класичних декорів Дуб родос та Венге магія.

Матеріали/Materials

ДСП: 16 мм

Chipboard: 16 mm 

Кромка: ABS 0,5 мм

Edge: ABS 0,5 mm

Фурнітура/Fittings 

Завіс: DC / Veil: DC

Направляюча телескопічна DC

Telescopic guiding DC
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Вітальня/ 
Living room

2900

2060

465

Розміри ніші ТВ/ 
Size of TV niche

1100

820

Шафа 900/ 
Wardrobe 900

900

2060

540

Комод 1500/ 
Chest 1500

1500

912

370

Комод-бар 800/ 
Chest-bar 800

800

1258

370
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Північне
дерево

-
Northern 

tree

Вітальня Поло Living room Polo
The frame and fronts of the living room are made of 
chipboard.

Корпус та фасади даної вітальні виготовлені із ДСП.

Вітальня/ 
Living room

2900

2060

370/465

Розміри ніші ТВ/ 
Sizes of TV niche

1100

860

Дуб крафт 
сірий

-
Grey craft 

oak

Варіант 1/Variant 1

Білий
-

White

Варіант 2/Variant 2

Дуб 
вотан

-
Wotan 

Oak

Дуб крафт 
білий

-
White 

craft oak

Матеріали/Materials 

ДСП: 16 мм

Chipboard: 16 mm 

Кромка: ABS 0,5 мм

Edge: ABS 0,5 mm

Фурнітура/Fittings 

Завіс: DC / Veil: DC

Направляюча телескопічна DC

Telescopic guiding DC
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КОЛЬОРИ
Colours

Дуб Сонома/
Sonoma oak

Латте/
Latte

Білий/
White

Венге темне/
Dark wenge 

Венге світле/
Light wenge 

Дуб крафт сірий/
Grey craft oak

Венге магія/
Wenge magic

Дуб Артісан/
Artisan oak

Мадагаскар/Нельсон/
Madagascar/Nelson

Піно ауреліо/
Pino aurelio

Горіх класичний/
Classic walnut

Дуб крафт білий/
White craft oak

Дуб вотан/
Wotan oak

Дуб крафт золо-
тий/Gold craft oak

Сірий графіт/
Grey graphite

Iндиго/
Indigo

Північне дерево/
Northern tree

Дуб родос/
Rodos oak

Дуб велінгтон/
Wellington oak

Дуб крафт табако/
Tobacco craft oak

Ательє світле/
Light atelier

Береза/
Birch

Горіх тиснений/
Antique walnut

Ясен шимо світлий/ 
Light  shimo ash

Ясен шимо темний/
Dark shimo ash

Береза полярна/
Polar birch

Жовтий/
Yellow

Лайм/
Lime

Кросслайн латте/
Crossline latte
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