
Basic interior design



Niko Group-ը տարիներ շարունակ հայաստանյան շուկայում 
գրավում է իր ուրույն դիրքը՝ ներկայացնելով Niko, Divan, Divan+, 
Eurokitchen կահույքի սրահների ցանցերը և Russia հյուրանոցը

Միջազգային սերտիֆիկացված որակ, տարիների ընթացքում 
կուտակված փորձ, հաճախորդամետ, պրոֆեսիոնալ մոտեցում 
և կատարելության ձգտում՝ ահա այն արժեքները, որոնք Niko 

Group-ը կիսում է իր սպառողի հետ

25 տարի սպառողի կողքին



Կահույք ողջ տան համար` 
լավագույն եվրոպական բրենդերից

Հայկական արտադրության 
փափուկ կահույք՝ իտալական հումքից

Հայկական արտադրության կահույք՝ 
իտալական հումքից

Հայկական արտադրության 
խոհանոցային կահույք՝ 
իտալական հումքից

Բարձրակարգ հյուրանոց՝ 
Ծաղկաձորի սրտում



Մենք կահավորում 
ենք լավագույն 
բնակարանները 
Niko կահույքի սրահը 
հանդիսանում է իտալական 
Arredoclassic բրենդի 
պաշտոնական ներկայացուցիչը 
Հայաստանում՝ ներկայացնելով 
բարձրաճաշակ իտալական 
կահույքի և դիզայներական 
մտքի լավագույն 
տենդենցները…



Բրենդը ներկայանում է 
նորույթներով՝  
Essenza և Ambra 
հավաքածուներով, որոնք 
ստեղծված են դասականի և 
մոդեռնիզմի կոնտրաստային 
դուալիզմի հիման վրա և 
բաղկացած են՝

• հյուրասենյակի 
• ճաշասենյակի 
• ննջասենյակի 
• նախասրահի 

կահույքի հավաքածուներից 
և դեկորատիվ հայելիների 
մոդելներից

Adora Interiors 
by Arredoclassic



Անտիկ վինտաժային 
նորաձևություն
Fine Furniture Design՝ 
ամերիկյան ոճ Ձեր բնակարանում



Թրենդային մոդեռնիզմ  
Fine Furniture Design-ի դիզայներական 
նմուշներն անմրցելի են իրենց ոճային 
բազմազանությամբ: Բրենդը ներկայացնում  է 
կահույք՝ նախատեսված ցանկացած ոճի 
սիրահարների համար՝ լոֆթից արտ-դեկո, 
դասականից մինչև մոդեռն



Մինիմալիստական  

շքեղություն  
իտալական Camel Group-ից

Niko կահույքի սրահը հանդիսանում է  
Camel Group-ի պաշտոնական 
ներկայացուցիչը Հայաստանում



2021–ի թրենդերը ինտերիեր դիզայնում՝ 
երկրաչափական ուրվագծեր և կորացված եզրագծեր

Camel Group–ը ստեղծում է բարձրաճաշակ կահույք 
համապատասխան եվրոպական ստանդարտներին՝ համադրելով 
իտալական ժառանգությունը նորարարական թրենդերի հետ



Stone International 
ձեռագործ կահույք՝ 
բնական հումքից 
Stone International բրենդը ներկայացնում է 
ձեռագործ կահույք՝ ստեղծված ամենայուրօրինակ 
մարմարների, քարային մակերեսների և 
մետաղյա դետալների ավելի քան կատարյալ 
համադրությամբ



Կարևորելով ժամանակի 
պահանջներն ու թրենդերը



Ստեղծե՜ք Ձեր սրտի  

ինտերիերը… 

Matson Allen բրենդը  
ներկայացնում է  
բարձրաճաշակ  
ամերիկյան կահույք  
ամբողջ տան համար՝ 
առաջնահերթություն 
տալով որակին և  
կարևորելով ամերիկյան  
ոճին բնորոշ  
հարմարավետությունը



Երկնագույն երազ 

ննջասենյակում… 
Պաստելային երանգները գերակշռում են 2021- ի 
ինտերիեր դիզայնի գունապնակում… Կապույտի 
պաստելային երանգները ստեղծում են առանձնահատուկ 
ներդաշնակ մթնոլորտ



MaxDivani՝  
իտալական փափկություն  
Ձեր հյուրասենյակում… 

Բնությունից ոգեշնչված...

Փափուկ կահույքի մոդելների բազմազանություն՝ 
նորաձևության թելադրանքին համապատասխան  
տեքստիլների, գույների և դետալների ինքնատիպ 
մշակմամբ



MaxDivani՝  
իտալական փափկություն  
Ձեր հյուրասենյակում… 

Բնությունից ոգեշնչված...

Փափուկ կահույքի մոդելների բազմազանություն՝ 
նորաձևության թելադրանքին համապատասխան  
տեքստիլների, գույների և դետալների ինքնատիպ 
մշակմամբ

 Փափուկ կահույք  
կաշվից՝ դասական և  
մշտապես ակտուալ… 

MaxDivani բրենդը 
ներկայանում է իտալական 
դիզայներական մտքին բնորոշ 
գերստեղծարարությամբ՝ 
համադրելով դասականը 
մոդեռնիզմի հետ



Էսթետիկան խոհանոցում…
Իտալական խոհանոցային կահույք՝ 
համապատասխան եվրոպական ստանդարտներին



Դասական մոդեռնիզմ… 

Սպիտակի և կապույտի համադրությունը՝ 
որպես ներդաշնակ մթնոլորտի 
գրավական



Luxurious chic…
Խոհանոցային կահույք, որը թելադրում է ոճ՝ շքեղության 
և նրբաճաշակության էլեգանտ համադրությամբ



Իտալական ստանդարտներ, 
երաշխավորված որակ, բարձրաճաշակ 
դիզայներական լուծումներ



Մեր պրոյեկտները Մենք կահավորում ենք ինտերիերը՝ կարևորելով մեր 
պատվիրատուի ցանկություններն ու պահանջները



Խոհանոցի  
նախագծում՝ 
չափագրումից մինչև 
տեղադրում



Sit down please…



Հասանելի, ներդաշնակ և 
միանգամայն նորաձև 
DIVAN խանութ-սրահների ցանցը իր 
սպառողին է ներկայանում կահույքի և 
փափուկ կահույքի լայն տեսականիով



15 տարի սպառողի կողքին․․․
 
DIVAN խանութ–սրահների կողմից  
առաջարկվող իտալական հումքից  
հայկական արտադրության  
կահույքի լավագույն երաշխավորը  
երկար տարիների փորձն է



2021 թվականի փափուկ կահույքի թրենդային գույներից են 
ocean-ի կոմֆորտի տարրեր պարունակող երանգները



Կոնտրաստներ ստեղծելով․․․
Մոդեռնի և դասականի համակցությունը կլրացնի 
յուրաքանչյուր ինտերիեր՝ դարձնելով այն ինքնատիպ 



From Italy to Armenia․․․
DIVAN խանութ–սրահը առաջարկում է փափուկ 
կահույքի լայն տեսականի՝ բացառապես իտալական 
կտորներից և փայտյա կմախքից  



Պրակտիկ գույներ՝ համակցված դասական 
էլեմենտներով

Կահույքի պաստելային երանգների 
առկայությունը Ձեր ինտերիերում կնպաստի 
բնակարանի լուսավորմանը և այն կդարձնի 
վիզուալ ընդարձակ 



Նրբագեղություն 
յուրաքանչյուր  
դետալում․․․

Երբ միաձուլվում են ներդաշնակ 
գույներն ու հետաքրքիր ոճային 
լուծումները, բնակարանի ինտերիերը 
դառնում է գրավիչ և էլեգանտ



Հայկականի և իտալականի 
համատեղ միքսը․․․
EuroKitchen-ը իր սպառողին է 
առաջարկում իտալական հումքից 
խոհանոցային կահույք՝ պատրաստված 
հայ մասնագետների կողմից 

EuroKItchen-ում մատուցվող 
անվճար ծառայություններն են՝ 

• Մասնագիտական 
խորհրդատվություն՝  
սկսած շինարարական փուլից

• Կահույքի չափագրում
• Մոդելավորում
• Առաքում և տեղադրում



Մենք կստեղծենք Ձեր տան  

ամենահարմարավետ անկյունը 

Տարբերվող ինտերիեր + ֆունկցիոնալ խոհանոցային 
կահույք․․․ 



Երբ խոհանոցային կահույքը  
ստեղծում է միջավայր...
Խոհանոցային կահույքի ընտրության հարցում հարկ է 
ուշադրություն դարձնել յուրաքանչյուր դետալին՝  
սկսած որակից մինչև գույների ճշգրիտ համադրություն



Խոհանոցը տան սիրտն է․․․ 
Դասական ոճը համակցված գունային բաց երանգների 
հետ ստեղծում է ո՛չ միայն ներդաշնակ միջավայր, այլ 
նաև հաղորդում է ընդարձակ տեսք տան ինտերիերին



Ծաղկաձորի սրտում... 
Եթե Ծաղկաձոր, ապա՝ Hotel Russia… 



Relax here! 
Hotel Russia-ն` գտնվելով 
զբոսաշրջային քաղաք Ծաղկաձորի 
կենտրոնում, առաջարկում է 
պայմաններ լիարժեք հանգստի 
համար՝ շքեղ և հարմարավետ 
սենյակներ, ծառայությունների 
լայն սպեկտր, պարբերաբար 
կազմակերպվող միջոցառումներ
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