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Моя затишна оселя
корпусні модульні меблі

м’які меблі

шафи-купе

журнальні та сервірувальні столи

ТV-тумби

обідні столи зі скла та дерева

стільці

обідні комплекти

універсальні меблі

ліжка-подіуми та матраци

Меблі для дітей та підлітків
дитячі крісла

безкаркасні меблі

крісла для підлітків 

комп’ютерні столи

Меблі для КаБаРе
стільці

крісла

дивани

бази для столів

стільниці Werzalit

Простір офісу
кабінети для керівника

крісла для керівника

операторські крісла

стільці для відвідувачів

дивани

корпусні меблі для офісу

вішалки

Меблі для школи
стільці для школи

учнівські столи

Оздоблювальні матеріали

Зміст

94

212

186

142

174

12944
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Моя затишна оселя  
Кожна людина мріє зробити свою квартиру або будинок за-
тишним гніздечком, де вранці приємно прокидатися в оточенні 
речей, які тішать око, а ввечері — із задоволенням пити чай за 
великим столом з дітьми або друзями. Атмосферу в оселі мо-
жуть створити тільки її господарі, а допоможе в підборі якісних 
та стильних домашніх меблів цей каталог.

Головний принцип, якого дотримуються фахівці у розробці 
меблів, — комфорт і зручність для користувача. Вони прагнуть, 
аби Вам було зручно, вигадують нові моделі меблів, щоб Ви 
легко й, головне, швидко могли підібрати крісло в тон дивану 
або кольору книжкових полиць; щоб могли додати нових барв 
до Вашої оселі, лише змінивши простирадло на ліжку. Вони 
працюють, щоб зробити Ваше життя приємним, адже коли 
все в домі радує — поліпшується настрій і виникає бажання 
творити...
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Колір — венге магія

Інтер’єр включає такі позиції:

• Вітрина настінна UK-58 (2 шт.)

• Вітрина настінна UK-59 (2 шт.)

• Фасад скляний UK-44 (4 шт.)

• Вітрина UK-54 (2 шт.)

• Вітрина UK-56 (1 шт.)

• Фасад UK-36 (6 шт.)

• Фасад скляний UK-46 (2 шт.)

• Комод UK-360 (1 шт)

• Комод UK-362 (1 шт.)

• ТВ-тумба UK-370 (1 шт.)

• Стіл журнальний UK-402 (1 шт.)

• Диван Берлін трьохмісний модуль (1 шт.)

• Диван Берлін одномісний модуль (1 шт.)

Диван Берлін тримісний модуль арт. 040448

Розкладний диван, механізм: єврокнижка. Можливості: ящик для 
білизни (розмір спального місця 195х146см). Оббивка: тканина 
(можна робити вологе чищення). 

238х95х78 см

Берлін / комбінація вітрин, комодів та ТВ-тумби 

Диван Берлін одномісний модуль арт. 040431   
Оббивка: тканина – можна робити вологе чищення. 

110х95х78 см

Берлін / журнальний стіл UK-402 арт. 140647

90х60х36 см

1

3

2

4

Вітальня  Берлін

1

3
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Вітальня Берлін
Вашій увазі ми пропонуємо комплексне рішення для  
інтер’єру — систему меблів під назвою Berlin. Вона розра-
хована на широкий сегмент споживачів і включає елементи 
корпусних та м’яких меблів.

Проект розроблявся, виходячи з планування типових квар-
тир, у яких живе більша частина населення. Також система 
модулів Berlin дозволяє облаштувати приміщення будь-якого 
розміру.

Колекцію корпусних меблів Berlin ми пропонуємо в трьох 
сучасних кольорах: венге магія, дуб молочний та зебрано 
африканське. Модулі можуть комплектуватися фасадами 
різних кольорів і конструкцій: у колір корпусу, глянцеві або 
фасади зі склом. Додатково двері для гардеробів можуть 
бути укомплектовані дзеркалом. Дизайнери також перед-
бачили нанесення різноманітних графічних малюнків на всі 
поверхні фасадів. Оберіть те, що буде Вам до смаку!

Диван Берлін двомісний модуль арт. 040427 
Оббивка: тканина – можно робити вологе чищення. 

163х95х78 см

1

1

* Ціна за інтер’єр включає такі позиції:

• Вітрина настінна UK-58 (1 шт.)

• Вітрина настінна UK-59 (2 шт.)

• Вітрина UK-50 (1 шт.)

• Фасад UK-36 глянець (4 шт.)

• Фасад скляний UK-46 (4 шт.)

• Фасад UK-34 (2 шт.)

• Комод UK-364 (2 шт.)

• Підставка UK-404 (1 шт.)

• Стіл журнальний UK-400 (1 шт.) 

• Диван Berlin двомісний модуль (1 шт.)

• Диван Berlin одномісний модуль (1 шт.)

Берлін / комбінація вітрин та комодаБерлін / журнальний стіл UK-400 арт. 143485   
90х60х36 см

32

Колір — зебрано 
африканське

2

3

1
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Вітальня Берлін

Передпокій Берлін
За допомогою модулів можливо створювати різноманітні комбінації 
для зберігання!

Всі модулі див. на стор. - 23

Крісло Роза
арт. 240952   

1

2

1

2

Стіл журнальний UK-402 венге магія арт. 140647

Диван Берлін двомісний модуль арт. 040439
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Інтер’єр включає такі позиції:

• Приліжкова тумба UK-340 (2 шт.)

• Комод UK-360 (2 шт.)

• Ліжко двоспальне UK-300 (1 шт.)

• Короб для білизни UK-302 (1 шт.)

• Гардероб UK  - 10 (2 шт.)

• Комплект дверей UK – 31 з дзеркалом (2 шт.)

• Дзеркало  UK-380 (1шт.)

Колір —
дуб молочний

Спальня Берлін
Тут Ви проводите третину свого життя, тому фахівці підійшли 
до розробки конструкції ліжка ретельно, щоб Вам спалося 
зручно й комфортно. Ліжко доповнене висувною шухлядою 
для білизни, куди зручно можна прибрати постіль після сну            
та заховати зимову ковдру або додаткові подушки.

Берлін / ліжко UK-300 арт. 140725 

з коробом для білизни UK-302 арт.143523

166х196х82 см

Берлін / Тумба приліжкова UK-340 арт. 140734

42х45х43 см

Берлін / комод UK-360 арт. 143523 
82х45х82 см

1

3

2

2
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Спальня  Берлін

Колір —
венге магія

Дзеркало UK-380
арт. 140637

Комод UK-360
арт. 140640

Berlin / ліжко UK-300
з коробом для білизни UK-302
арт. 140641 + арт. 143524

Колір —
венге магія

Стіл UK-120
арт. 140646
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Підберіть собі 

крісло на Ваш 

смак! 

Великий вибір 

роликових крісел 

на стор. 172

Берлін / Стіл UK-102 з над-
ставкою UK-118
арт. 140812 + арт. 143482

Інтер’єр включає такі позиції:

• Стіл UK-102 (1 шт.)

• Надставка UK-118 (1 шт.)

• Стіл журнальний UK-400 (1 шт.)

• Фасад скляний UK-46 (4 шт.)

• Фасад скляний UK-44 (2 шт.)

• Вітрина настінна UK-59

• Вітрина UK-60 (2 шт.)

• Фасад UK-36 (2 шт.)

• Диван Берлін двомісний модуль (1 шт.)

Домашній кабінет  
Робота вдома… а чому б і ні? Адже для цього є всі необхідні умови: 
зручний стіл, полиці для розміщення всіх необхідних речей, а також 
затишний диван, на якому Ви зможете насолоджуватися чашечкою 
теплої кави після закінчення робочого дня.

Книги й альбоми  зручно буде складати до вітрин над столом, а свої 
речі можна покласти до вузьких вертикальних вітрин — напевно, 
доречніше буде їх обрати з дверцятами...

Журнальний стіл стане в нагоді й для прийому друзів, і для вечері 
перед телевізором.

Berlin / комбінація вітрин2

Стіл журнальний UK-400
арт. 143485

Колір - зебрано 
африканське
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Дитяча Берлін

1

2

3

Крісло дитяче Кіндер арт. 120061

60х60х74-93h см

Дитяча Берлін

Пуфик Куб арт. 250447 (жовт.)

32х32х32h см

1

2

3
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Дитяча

Домашній кабінет

Комбінуй на свій смак!
Створіть свій неповторний інтер’єр, адже поєднуючи модулі системи 
«Berlin», Ви можете створювати нові й нові варіанти комбінацій, що пасують 
саме до Вашого домашнього простору!

Виберіть необхідний колір, тип фасаду, а підібрати потрібні тумбочку, шафу, 
стіл та багато іншого Ви легко зможете, зазирнувши на сторінку 21, 
де подані всі розміри та варіанти модулів даної  системи.

Спальня

Вітальня
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Вітрина UK -50
820х420х2005h

Вітрина UK -62
426х420х1611h

Фасад UK-30
370х32х1946h

Фасад UK-32
370х32х1552h

Фасад UK-34
370х32х764h

Фасад UK-36
370х32х370h

Фасад UK-44
370х32х764h

Фасад UK-46
370х32х370h

Передпокій  UK-450
820х420х2005h

Ліжко UK-300 Ліжко UK-310
1666х1964х823h 820х1964х823h

Глянцеве узголів'я UK-301 (опция)

Вітрина UK -64
426х420х823h

Вітрина UK -66
426х420х429h

Вітрина UK -54
820х420х820h

Вітрина UK -56
820х420х429h

Антресоль UK-20
426х420х2005h

Фасад UK-36
370х32х370h

Антресоль UK-22
426х535х426h

Гардероб UK-10
820х535х2005h

Журнальний стіл UK-400
900х600х358h

Журнальний стіл UK -402
900х600х358h

Двері UK-31

Двері UK -37

Двері UK-38Гардероб UK-70
550х420х2005h

Комод UK-360
820х452х823h

Комод UK-362
820х452х429h

Комод UK-364
820х452х232h

Гардероб UK-12
426х535х2005h

Вітрина UK -52
 820х420х1611h

Вітрина UK -60
426х420х2005h

Глянцеве узголів'я
UK-311 (опция)

Поличка UK-390
820х200х200h

Вітрина подвісна UK -58
820х320х820h

Підвісні модулі

Вітрина підвісна UK -59
820х320х426h

Приліжкова тумба 
UK-340

426х452х429h

Дзеркало UK-380
820х324х820h

Підставка UK-404
820х420х232h

ТБ тумба UK-370
820х452х429h

Стіл UK -410
1400х700х750h

Фасад UK-30

Стіл UK -102
1214х650х750h

Стіл UK -120
820х650х750h

Надставка UK-118
1214х1061х320

Модулні системи

Варіанти фасадів

У тон корпуса ГлянцевийЗі склом

Кольори корпусів Кольори глянцевих фасадів

Дуб
молочний

Венге
магія

Червоний БілийЗебрано
африканське

Бежевий

арт. 143475 арт. 143478 арт. 140797 арт. 140870 арт. 143500 арт. 140798

арт. 140810

арт. 143485

арт. 140814

арт. 140809

арт. 143481
арт. 140813

арт. 140811 арт. 143483

арт. 140818

арт. 143502

арт. 143498

арт. 143472

арт. 143479

арт. 143480

арт. 140801

арт. 143477

арт. 143476
арт. 143482

арт. 140804
арт. 140807

арт. 180805 арт. 143472

арт. 143484 арт. 140812 арт. 140817

арт. 143503

арт. 140802
арт. 140806

арт. 140803
арт. 140818

арт. 140769

арт. 140808

арт. 140808
арт. 140800 арт. 140815 арт. 140816
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Журнальні 
і сервірувальні столи
Для доповнення інтер’єру Вашої кімнати ми пропонуємо вели-
кий вибір журнальних столів з дерева, скла та металу. За таким 
столом зручно приймати невелику компанію друзів або затиш-
но пити каву з тістечками наодинці під чергову серію улюбле-
ного серіалу.

Сервірувальний стіл стане в нагоді Вам, щоб відчути себе 
вправною та стильною господинею, яка вміє не тільки смачно 
приготувати, але й красиво та швидко накрити стіл.

Стіл журнальний А-1263-2
арт. 090360 
Загартоване скло, ніжки з МДФ. 

50х50х43,5 см

Стіл журнальний Покер арт. 171032

Стільниця: шпонована МДФ. Натуральна дубова шпона, 
колір — рустикаль. Ніжки з масиву клена. 50х90х46 см

Стіл сервірувальний Кемрі 
арт. 090255
Стільниця: шпонована МДФ. Натуральна 
дубова шпона, колір — рустикаль. 
Ніжки з масиву клена.  91х50х65 см

Стіл журнальний  Вечірній арт. 1771031

Стільниця: шпонована МДФ. Натуральна дубова шпона, 
колір — рустикаль. Ніжки з масиву клена. 61х105х48 см

Підставка під телефон 
арт. 090250
Стільниця: шпонована МДФ. Натуральна 
дубова шпона, колір — рустикаль. 
Ніжки з масиву клена.  30х45х65 см

Стіл обідній Кофійний 
арт. 171061
Стільниця: шпонована МДФ. Натуральний дубовий 
шпон, колір — рустикаль. Ніжки з дубового масиву.

55х55х55 см

Стіл журнальний Хром арт. 090253

Стільниця: шпонована. МДФ. Натуральна дубова 
шпона, колір — рустикаль. 
Ніжки з масиву клена. 

59х90х49 см

Візок сервірувальний V-20 арт. 090221 
Загартоване скло, хром+пофарбований каркас. 

91х46х80 см

Стіл журнальний K17 
арт. 090342 
Загартоване скло, хромовані ніжки.

D50x52 см

Стіл журнальний А-091Е арт. 090345 
Загартоване тоноване скло, хромовані ніжки.

65х65x45 см

Стіл журнальний Берлін UK-400
90х60х35,8h
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Стіл журнальний Томас арт. 090019

Загартоване скло, хромовані ніжки, полиця – з матового скла.
110х60х42 см

Стіл журнальний KSD-CT007

арт. 090377

Загартоване скло, хромовані ніжки.

D60x50 см

Стіл журнальний KSD-CT005

арт. 090375 
Загартоване скло, хромовані ніжки. 

110x60x44 см

Стіл журнальний KSD-CT006

арт. 090376

Загартоване скло, хромовані ніжки. 

110x60x44 см

Стіл журнальний A221
арт. 090340 (чорн.)
арт. 090341 (білий)

Загартоване скло, хромовані ніжки, 
кам’яна основа. колір основи - чорний 
або білий

 110х60х42 см

Стіл журнальний Марвін
арт. 090154

Загартоване скло, хромовані ніжки.

120х70х42 см

Стіл журнальний Джуно
арт. 090161 (чорн.)

арт. 090161 (крем)

Загартоване скло, хромовані ніжки, 
поличка — штучна шкіра (колір – чорний 
або крем.

110х60х42 см



28 29

Стіл обідній B224 арт. 090338 
Загартоване скло,  ніжки оздоблені тканиною з 
флоку. Полиця - скляна, чорного кольору. 

100х62х75 см

Стіл обідній 80120Т4
арт. 090327 (прозор.)

арт. 090327 (кава)
Загартоване скло, хромовані ніжки.
колір - прозорий або кавовий 

120х80х75 см

ОБІДНІ СТОЛИ ЗІ СКЛА
Ми подбали про те, щоб стіл зі скляними вставками надавав Вашій 
кухні стильного й сучасного вигляду, а Ви при цьому відчували себе 
легко й безтурботно. Тому ми застосовуємо загартоване скло, яке 
набагато міцніше за звичайне.

Стіл обідній B-2016-1 арт. 090157 
Загартоване скло, хромовані ніжки з 
дерев’яними накладками. 

135х80х75 см

Стіл обідній розкладний 901 арт. 090199

Загартоване скло, пофарбовані ніжки  в колір «алюміній».

120х76(120)х76 см

Стіл обідній розкладний B168-9 
Загартоване скло, каркас - маталева труба з покриттям 
шкірозамінник, основа - штучний камінь. 
Варіанти виконаня: 1. Скло тоновано в чорний, основа 
та каркас - чорні; 2. Скло прозоре  з декоративними 
краплями, основа та каркас - білі.

122(77)х122х75 см
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Стіл обідній Оскар 
арт. 090017 

Загартоване скло, хромовані ніжки. 

135х80х75 см

1

Стілець Лотос

арт. 090179 
Каркас — хромований, спинка та 
сидіння — штучна шкіра.

42х50х86 см

2

1

2

Стільці на хромованому каркасі 
нададуть Вашій кімнаті особливого 
сучасного стилю. Ще більше моделей 
—  див. на стор. 139

Стіл обідній KSD-019 Т арт. 090372

Загартоване скло, хромовані ніжки.

110х60х75 см

Стіл Оскар

Стіл обідній TBPL80120 CF арт. 090331 
Загартоване скло, хромовані ніжки. 

120х80х75 см

Стіл обідній Голд 03 арт. 090012

Загартоване скло, хромовані ніжки. 

135х80х75 см

Стіл обідній Голд 03 арт. 090011

Загартоване скло, хромовані ніжки. 

d 90 см

Стіл обідній B231 арт. 090339 
Загартоване скло, хромовані ніжки.

На склі зроблено оздоблення у вигляді  декора-
тивних крапель. 

110х70х75 см

Стіл обідній D102S арт. 090207 
Загартоване скло, хромовані ніжки.

105x80x75 см

Стілець Лотос 

Стіл обідній розкладний 902 арт. 090200 
Загартоване скло, пофарбовані ніжки  в колір 
«алюміній».

120(180)х85х76 см

Стіл обідній розкладний B-2136 арт. 090159

Матове загартоване скло, пофарбований каркас в колір 
«алюміній». 

122 (244)х90х75 см
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Стіл обідній розкладний D117 арт. 090348

Загартоване скло, хромовані ніжки,  основа стільниці пофарбо-
вана в колір «алюміній»,  основа столу -  скло.

100(150)х80х74 см

Стілець барний D-228-II 
Каркас — хромований, спинка та сидіння — штучна шкіра. 

45х50х106 см

Стіл обідній B179-4 арт. 090337 
Загартоване скло, хромовані ніжки, основа стільниці пофар-
бована в колір «алюміній».

125(175)х80х75 см

РОЗКЛАДНІ СТОЛИ

Стіл обідній розкладний B179-3 арт. 090336

Загартоване скло, хромовані ніжки, основа стільниці пофар-
бована в колір «алюміній». 

107(150)х80х75 см

Стіл обідній 936
арт. 090201 (коричн.)
арт. 090202 (червон.)
арт. 090203 (білий) 
Загартоване скло, хромовані ніжки. 

135х80х74 см.

Стілець барний 601 
Каркас - хромований, спинка та сидіння - штучна шкіра.
арт. 090197 (коричн.)
арт. 090198 (червон.)
арт. 090196 (білий)

 45х50х106 см

1

2

Стіл обідній KSD-021 T 
арт. 090373 (полиця чорна з червоним)

арт. 090374 (полиця прозора)

Загартоване скло, хромовані ніжки , полиця зі 
скла- прозора або чорна з червоним. 

120х70х75 см
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1

2

Ассортимент стільців див. на стор.  99 

1

2 Стілець C3123
арт. 090173 (білий)
арт. 090176 (червоний)
арт. 090365 (крем.)
арт. 090177 (вершковий) 
арт. 090174 (коричн.)
арт. 090175 (блакитн.)

  Спинка і сидіння — штучна шкіра, 
пофарбований каркас. 
43х49х95 см

Кольори: Білий

Вершков.

Кремов.

Блакитн.

Червон.

Коричн.

арт. 090335 (біл.)

арт. 090333 (чорн.)

Стілець KSD-022 C 
арт. 090615 (червон.)

арт. 090613 (помаранч.)

арт. 090614 (жовт.) 

арт. 090616 (чорн.)

арт. 090612 (зелено-сір.)

 39х45х98hх46sh см

Ассортимент стільців див. на стор. 128

Стіл обідній Голд 02 арт. 090010

Загартоване скло, хромовані ніжки. 
Поличка: МДФ + скло. 

90х90х75 см

Стіл обідній Голд 02 арт. 090009

Загартоване скло, хромовані ніжки. 

Поличка: МДФ + скло. 

135х80х75 см

Стіл обідній TB-CM80-1 арт. 090329

Загартоване скло, хромовані ніжки. 

D80х75 см

2

1

Кольори: Червон.    

Жовт.   Чорн.  Зелено-сір. 

Помаранч.   

1

2
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Стіл-трансформер Голд 05 арт. 090014 
Стільниця ДСП, що розкладається, хромовані ніжки з 
роликами. Пневмомеханізм  підняття.

120(60)х110х75(36) см

Стіл-трансформер B-2176 арт. 090354

Стільниця ДСП, що розкладається, пофарбовані 
ніжки з роликами. Пневмомеханізм  підняття. 

120(60)х110х75(36) см

Стіл обідній розкладний B-2057 арт. 090158 
Загартоване скло, пофарбовані ніжки. Вставка з МДФ. 

120(160)х70х75 см

Кількість обмежена

Стіл обідній розкладний А13
Каркас та стільниця — масив дерева.

90(130)х80х75h см

      Кольори: Махагон Натуральне дерево Світле дерево

Стіл обідній розкладний А17
Каркас та стільниця — масив дерева.

120(150)х90х75h см

      Кольори:

Дерев’яні обідні столи
Для того щоб Вам було приємно снідати, ми пропонуємо столи 
та стільці для Вашої оселі, виготовлені тільки з якісних порід 
деревини.

Стіл обідній розкладний А28
Каркас та стільниця — масив дерева.

120(160)х80х75h см

      Кольори: Махагон Натуральне дерево

Світле дерево

Стіл обідній розкладний Горішок-4 
Стільниця: шпонована МДФ. Натуральна дубова шпона, 
колір — рустикаль. Ніжки з дубового масиву.

130(185)х79х75 см

Стіл обідній розкладний F1
Каркас та стільниця — масив дерева.

150(200/250/300)х100х75h см

      Кольори: Махагон Натуральне дерево Світле дерево

Стіл обідній розкладний А14
Каркас та стільниця — масив дерева.

90(120)х60(90)х75h см

      Кольори: Махагон Натуральне дерево Світле дерево

Махагон Натуральне дерево Світле дерево

арт. 090276 (махагон)
арт. 090277 (натур. дерево)
арт. 090321 (світл. дерево)

арт. 171035

арт. 090274 (махагон)
арт. 090318 (натур. дерево)
арт. 090275 (світл. дерево)

арт. 090271 (махагон)
арт. 090311 (натур. дерево)
арт. 090270 (світл. дерево)

арт. 090279 (махагон)
арт. 090278 (натур. дерево)
арт. 090273 (світл. дерево)

арт. 090315 (махагон)
арт. 090313 (натур. дерево)
арт. 090272 (світл. дерево)

СТОЛИ- 
ТРАНСФОРМЕРИ
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Горіх Шоколад

Стіл Патриція
Каркас та стільниця - масив бука.

120х80х75h см  

       Кольори: 

Стілець
Констанца

Стіл 
Прага

Стіл обідній розкладний Прага
МДФ, основа — масив дерева (бук).

110(150)х70х77 см

      Кольори: Світла вишня

Лісовий горіх

Темна яблуня

Стіл обідній Класик
Матеріал стола: композитні матеріали на 
основі деревини, фанера — колір покриття:  
горіх лісовий.

120х80x76h см

Стіл розкладний Нордік СО-257 арт.090932

Стільниця: ламінована ДСП. 

Каркас: натуральна деревина (бук).

60/120*80h см

      Кольори: 

Стіл розкладний Жанет СО-260 арт 090503

Стільниця: ламінована ДСП. 

Каркас: натуральна деревина (бук).

110(147/184)*70      

      Кольори: Лісовий горіх Лісовий горіх

арт. 090415 (світла вишня)
арт. 090417 (темна яблуня)
арт. 090416 (лісовий горіх) арт. 051665 (лісов. горіх)
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Натуральні матеріали — це завжди надійність, екологічність і 
довговічність. Виконані в класичному або сучасному стилі - такі 
стільці стануть прекрасним доповненням до Вашого інтер’єру, 
а завдяки високотехнологічній обробці дерева вони будуть 
приємними на дотик і невибагливими у прибиранні.

У кожного з них — свій стиль і характер! Чіткі геометричні лінії 
або округлі краї, м’яка спинка з використанням тканини або 
дивовижна комбінація з дерев’яних елементів – підберіть для 
своєї оселі відповідний за формою та дизайном стілець, і Ви 
відчуєте себе за вечерею у кращому ресторані Вашого міста!

Стілець  
Порто

Стілець Хіт

Стіл Берлін
арт. 143466

Стілець  Хіт 
Ніжки  - масив буку,. оббивка – тканина 
Сідней або шкірозамінники Неаполь, 
Мадрас, Жемчуг, Скаден.

48х47х100hх47sh см

Стілець  Стар
Ніжки  - масив буку,. оббивка – тканина 
Сідней або шкірозамінники Неаполь, 
Мадрас, Жемчуг, Скаден.

Стілець Порто
Хромований каркас, моно-
блок з фанери.

 50х52х89hх45sh см

Стілець Порто Софт 
Хромований каркас, моноблок з 
фанери, сидіння — тканина.

 50х52х89hх45sh см

Стілець Порто 
Азур-1

Стілець Порто 
Азур-3

Порто Азур-2

Можливість 
виконання 

узорів на вимогу 
замовника!

Стілець Портофіно

Стілець Портофіно 
Хромований каркас, сидіння 
та спинка – тканина або 
шкірозамінник

50х51х90,5hх48sh см

Стільці

арт. 050275 арт. 051496 арт. 052394

арт. 052327 арт. 051873 арт. 051912

арт. 051891
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М’яке крісло оснащене зручними підлокітниками. Ножки з 
масиву буку, можуть бути пофарбовані в різні кольори.

Тканини дуже приємні на дотик та мають яскраві за-
барвлення. Крісло може буи виконано як з декоративним 
контрасним кантом, так і без нього. Обивка – тканина 
Сідней або шкірозамінники Неаполь чи Мадрас.

Крісла Лорд будуть гармонійно виглядати такаж разом з іншими про-
дуктами лінійки Хіт.

Крісло Лорд
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Стілець Портофіно арт. 052394

Хромований каркас, сидіння та спинка – 
тканина або штучна шкіра..

50х51х90,5hх48sh см
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Стілець Корсика Софт

Стілець 
Корсика Софт

Можливі дві модифікації:

- Корсика Софт: м’яка оббивка тканиною, що 
включає обшивку ніжок стільця, регульовані по 
висоті опори на ніжках (рекомендується для домаш-
нього інтер’єру)

- Корсика Софт хром: м’яка оббивка 
шкірозамінником або тканиною тільки сидіння 
і спинки, в поєднанні з хромованим каркасом 
(рекомендується для кафе, барів, ресторанів).

Дивіться модифікацію стілець Корсика Софт Хром 
на стор 132

Особливості:

- Комфортний моноблок з амортизуючою спинкою: 
м’який і зручний;

- Неповторний дизайн крою чохла: м’якої спинки і 
сидіння, у поєднанні з ніжками;

- Міцний металевий каркас;

- Оригінальні оббивні тканини, з теплими на насиче-
ними відтінками або якісні шкірозамінники;

- Компактне і зручне зберігання стільців в стопках.

 44х45х78hx46sh cm

Стілець Портофіно
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- Авторська розробка, модні силуети вигинів сидіння
  і спинки підкреслять його індивідуальність.
- Оббивка всій поверхні стільця тканиною, включаючи повну 
  обшивку ніжок, сидіння і спинки, дозволить вам з комфортом
  перебувати в ньому в будь-який час року.
- Регульовані опори дозволять легко адаптуватися до поверхні
  підлоги.
- Металевий каркас основи стільця дозволить надійно 
  зберігати дизайнерську форму, а ергономічна спинка - легко
  пристосуватися до форми спини людини.
- Можливість складування в стопки.
- Оббивка - тканина Сідней

 49х46х89hx45sh

Стілець Лаурель

Теплі ніжки, обтягнуті тканиною

Зручне зберігання в стопці

Надійний М’який Модний

Стильний на ви
гляд,

      теплий н
а дотик!
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Стілець «046 тканина» арт. 090260

Масивний добротний стілець, з витонченою спинкою, 
цінується покупцями за комфорт при сидінні та вдале 
співвідношення «ціна-якість». 

Стіл  
А28

Стілець 050
Каркас та сидіння  
- масив дерева.

40х50х89h см; Кольори:
Махагон Нат. дерево

Світле дерево

Нат. дерево

Стілець 056
Каркас та сидіння
- масив дерева. 

40х50х89h см; Кольори:

    

Махагон

Світле дерево

Стілець 052 т
Каркас - масив дерева, 
сидіння - тканина.

43х53х92h см; Кольори:

     

Махагон Нат. дерево

Світле дерево

Стілець 052 д
Каркас та сидіння  
- масив дерева.

40х53х92h см; Кольори:
Махагон Нат. дерево

Світле дерево

Стілець 026 д
Каркас та сидіння  — 
масив дерева.

40х53х91h см; Кольори:

     

Махагон Нат. дерево

Світле дерево

Стілець 046 д
Каркас - масив дерева, 
сидіння - тканина.

40х53х91h см; Кольори:

      

Махагон Нат. дерево

Світле дерево

Стілець 026 т
Каркас - масив дерева, 
сидіння - тканина.

43х53х91h см; Кольори:
Махагон Нат. дер.

Світле дерево

Стілець 071
Каркас - масив дерева, 
сидіння - тканина.

43х53х91h см; Кольори:
Махагон Нат. дерево

Світле дерево

Стілець Констанца
Каркас — масив дерева (бук) 

45х53х97h см; Кольори:
Світла вишня

Лісовий горіх

Темн. ябл.

Стілець FS1
Каркас — масив дерева, 
сидіння та спинка — тканина.

43х53х91h см; Кольори:
Махагон Натуральне дерево

Світле дерево

Стілець Сімпл (С-554.4)
Каркас — масив дерева (бук), 
сидіння та спинка — м’які. Обивка: 
такнина  Рогожка-18 
або шкірозамінник SF-16.

45х51х100h см; Кольори:

Лісовий горіх

Темна яблуня

Стілець Сімпл (С-554)  
Каркас — масив дерева (бук), 
сидіння та спинка — м’які. Обивка: 
такнина  Рогожка-18 
або шкірозамінник SF-16.

45х51х100h см; Кольори:

Лісовий горіх

Темна яблуня

Стілець Кабріоль
Каркас — масив дерева (бук), 
сидіння та спинка — тканина.

45х51х100h см; Кольори:
Світла вишня

Лісовий горіх

Темна яблуня

Стілець CDK-0500
Каркас — масив дерева, 
сидіння та спинка — тканина.

43х51х92hх47sh см
Кольори: Горіх

Капучіно

Стілець CDK-0296
Каркас — масив дерева, 
сидіння та спинка — тканина.

45х51х89hх47sh см
Кольори: Горіх

Капучіно

арт. 090261 
(св. дерево)

арт. 090265
(св. дерево)

арт. 090425 
(ліс. горіх)

арт. 090267
(св. дерево)

арт. 090264
(св. дерево)

арт. 090262
(св. дерево)

арт. 090323
(св. дерево)

арт. 090259
(св. дерево)

арт. 090571
(ліс. горіх)

арт. 090322
(св. дер.)

арт. 090269
(св. дер.)

арт. 090662 (ліс.гор.)
арт. 091027 (темн.ябл.)

арт. 091023 (ліс.горіх)
арт. 090931 (темн.ябл.)

арт. 090633 (горіх)
арт. 090825 (капуч.)

арт. 090630 (горіх)
арт. 090631 (капуч.)
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Табурет (Т-67.1)
Масив дерева (бук), 

сидіння - тканина. (беж.SF16 
або коричн.SF 04).

33х33х44h см Кольори:

Табурет Т-62.4 
Масив дерева (бук), 

сидіння - штучна шкіра.

33х33х44h см

Кольори: Світла вишня

Лісовий горіх

Темна яблуня

Табурет Т-65.4 
Масив дерева (бук), 

сидіння - штучна шкіра. (беж.
SF16 або коричн.SF 04).

33х33х44h см

Кольори:
Світла вишня

Лісовий горіх

Темна яблуня

Табурет Т-65 
Масив дерева (бук), 

сидіння — МДФ.

33х33х44h см

Кольори: Світла вишня

Лісовий горіх

Темна яблуня

Світла вишня

Лісовий горіх

Темна яблуня

Табуреты

Універсальні меблі
Іноді для особливих випадків у будинку не вистачає зовсім небагато – наприклад, 
додаткового стільця, за яким доводиться бігти до сусідів… Щоб гості Вам завжди 
були в радість, ми пропонуємо звернути увагу на недорогі, але якісні складні 
меблі. Стілець Joker і табурет Berlin — лідери по популярності у власників 
малогабаритних квартир і дач. 

Стіл Ріана
арт. 090075

Каркас: металік.

Стільниця: МДФ кольору бука.

48х38х63см

Стілець розкладний 

Джокер арт. 171001 
Каркас: металік. Сидіння: штучна 
шкіра.

45х46х80см

Кольори: 

Табурет розкладний Берлін
Каркас: чорний. Сидіння: штучна шкіра.

34х30х44см

Кольори: 

Стілець Богемія 
арт. 090420 (темн.ябл.)

Каркас — масив дерева (бук), сидіння 
та спинка — тканина.

45х53х97h см

      Кольори: Світла вишня

Лісовий горіх

Темна яблуня

Стілець Прага 

арт. 090514  (св. вишня)

Каркас — масив дерева (бук), сидіння 
та спинка — тканина/

45х53х97h см

Кольори: Світла вишня

Лісовий горіх

Темна яблуня

Стілець Софія
арт. 090433 (ліс. горіх)

Каркас — масив дерева (бук), 
сидіння та спинка — тканина.

45х53х95h см

Кольори:Світла вишня

Лісовий горіх

Темна яблуня

Стіл  
Oreshek-4

Стіл Горішок-4
арт. 171035

Стілець Прага
арт. 090431 (дуб рустикаль)

арт. 090435 
(св. вишня)

арт. 090440 
(ліс. горіх)

арт. 090672 
(темн. ябл.)

арт. 090437 
(ліс. горіх)
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Комплект обідній Анна арт. 090814
Колір - венге, обивка – шкірозамінник (PVC).

Каркас - масив дерева, стільниця МДФ+шпон, товщина 18 мм..

Стіл  110х75х74h см + 4 стільці (40х41,5х82h см)

1
2

Стіл журнальний Покер
арт. 171032

Стільниця: шпонована МДФ. Натуральна 
дубова шпона, колір — рустикаль. Ніжки з 
масиву клена.

50х90х46 см

2Обідні комплекти
з дерева

Комплект обідній  Паола
арт. 090660

Колір - капучіно,

Каркас - масив дерева, стільниця МДФ+шпон

Стіл (110x70x75h см) 

4 стільці (40x44x83hx46sh см)

1
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1

2

Стіл обідній Треві
Каркас та стільниця –масив буку.
Товщина стільниці – 36 мм.

d105х77h см

2Стілець Треві Вуд
Масив дерева (бук), сидіння та спинка — тканина.

63х56х85h см

1

ул. Войцеховича, 53-а, г. Д
непропетровск, Украина, 49000

  тел. 0-800-300-301, w
w

w
.am

f.com
.ua, e-m

ail: info@
am

f.com
.ua

Стілець Треві
Масив дерева (бук), сидіння та спинка — тканина.

48х54х85h  см

Стілець Венето 
Масив дерева (бук), сидіння — тканина.

61х47х96h см

Стілець Венето Вуд
Масив дерева (бук), сидіння — тканина.

61х47х96h см

Мега 33Мега 03Албано GreenАлбано Wine
Жакард 

поліестер 5.1

Жакард 
поліестер 5.3

Жакард 
поліестер 1901.3                  

Жакард 
поліестер 1901.6                  

Жакард 
поліестер 5.4                  

Жакард 
поліестер 5.2                  

ШоколадГоріх 

Білий

Варіанти каркасів

Варіанти оббивок

Стілець Імола 
Масив дерева (бук), сидіння - тканина.

45x43x91hx47sh см

Стілець Модена
Масив дерева (бук), сидіння та спинка - тканина.

46x44x96hx47sh см

Стілець  Монца
Масив дерева (бук), сидіння - тканина.

47x43x91hx47sh см

Стілець Сієна
Масив дерева (бук), сидіння - масив дерева (бук).

45x45x88hx47sh см

Стілець Генріх
Масив дерева (бук), сидіння - масив дерева (бук).

48x47x100hx47sh см

Стільці колекції Belissimo виробле-
но у співробітництві з італійським 
виробником в класичному італій-
ському дизайні, з масиву нату-
рального бука, що забезпечує 
виробу високу надійність навіть в 
умовах тривалого й інтенсивного 
використання. Меблі з бука поєд-
нують у собі елегантність форм 
і структури дерева з високими 
експлуатаційними властивостями: 
міцністю та довговічністю. Завдя-
ки витонченому дизайну стільці 
Belissimo будуть однаково добре 
виглядати як у вишуканому домаш-
ньому інтер’єрі, так і в дорогому 
стильному ресторані.

Беж світлийСлонова кістка

Стілець Фабіо
Масив дерева (бук), сидіння - тканина.

45x45x88hx47sh см

НОВИНКА!
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Шафи-купе

Варіанти  конфігурацій дверей шаф-купе: Розміри 3-х дверних шаф, мм:
Висота – 2400
Довжина – 2200/2400
Глибина – 600/450

Розміри 2-х дверних шаф, мм:
Висота – 2400
Довжина – 1400/1600/1800/2000
Глибина – 600/450

№1 ДСП - Ліана - ДСП

№4 Дзеркало - ДСП - Дзеркало №8 Ліана - Матовее дзеркало №9 ДСП - Матовее дзеркало - ДСП №16 Дзеркало - Матове дзеркало – 
Дзеркало

№5 Матове дзеркало - Ліана№13 ДСП - Дзеркало - ДСП

№10 Дзеркало - Ліана №12 ДСП - Ліана №11 Дзеркало - Дзеркало

№5 Матове дзеркало - Ліана №7 ДСП - ДСП

№18 Ліана - ДСП - Ліана
№18- 1 Матове дзеркало - Ліана - 
Матовее дзеркало

• Підходить для усіх типів підлог
• Регулюємі по висоті опори
• Вішалки для одягу у шафах глубиною 600 мм
• Висувні вішалки (мініліфти) у шафах глибиною 450 мм
• Висувні ящики на телескопічеих направояючих
• Багато вмістовних полиць

• Підходить для усіх типів підлог
• Регулюємі по висоті опори
• Вішалки для одягу у шафах глубиною 600 мм
• Висувні вішалки (мініліфти) у шафах глибиною 450 мм
• Висувні ящики на телескопічеих направояючих
• Багато вмістовних полиць

№21 ДСП - Дзеркало №22 ДСП - Дзеркало №23 ДСП - Зебрано

№24 ДСП - ЗебраноПантограф- під’емний кронштейн. Довжина кронштейну - 
по ширині відділення для одягу

№2 Дзеркало - Дзеркало - Дзеркало №3 Ліана - Дзеркало - Ліана
№3-1 Мат.дзеркало 
- Дзеркало - Мат.дзеркало

8 регулюємих по висоті опор (можливість регулювання до 5 см)

2200

1400 1600 1800 2000

24
00

24
00

24
00

24
00

2400

300

300

450/600

450/600

24
00

24
00

24
00

24
00

6 регулюємих по висоті опор (можливість регулюван-
ня до 5 см)

ЗебраноЯблуная локарноВенге магія      Дуб молочний      
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Ліжка-подіумиВаш комфортний сон

Подіум зі спинкою №1
Вкладний каркас на букових ламелях з пневматичним підйомним механізмом.

160х200, 180х200

- Вмістовний короб для білизни

- Пневматичний підйомний механізм

- Каркас із букових ламелів

Подіум зі спинкою №5
Вкладний каркас на букових ламелях з пневматичним підйомним механізмом.

160х200, 180х200

Подіум зі спинкою №6
Ліжко на жорсткій основі з ДСП.

160х200, 180х200

Подіум зі спинкою №2
Вкладний каркас на букових ламелях з пневматичним підйомним механізмом.

160х200, 180х200

Подіум зі спинкою №3
Вкладний каркас на букових ламелях з пневматичним підйомним механізмом.

160х200, 180х200

Каркас ліжка на ніжках № 1 с чохлом
Чохол знімний стьобаний з жаккарду або стрейч-жаккарду на вибір клієнта

80х190, 90х190, 120х190, 140х190, 160х190, 180х190, 80х200, 90х200, 
120х200, 140х200, 160х200, 180х200, 200х200.

Подіум зі спинкою №4
Вкладний каркас на букових ламелях з пневматичним підйомним механізмом.

160х200, 180х200

Конструктив відноситься до подіумів 1-5.



62 63

 - Пружні ортопедичні ламелі виповнені
з бука, є гіпоалергенним та екологічним 
матеріалом. Ширина ламелей - 53 мм, 
товщина – 8 мм; відстань між ламеля-
ми -
56 мм  «Стандарт» і 45 мм «XL».
- Суцільнозварна рама з металевого
профілю 25х25 мм, в моделях
«Стандарт Плюс» і «Стандарт Плюс 
V8 »
додатково оснащена поперечним 
ребром жорсткості.
- Покриття металу стійке до подряпин
та іржі.
- Конструкція каркаса забезпечує
відмінну циркуляцію повітря.

Для модифікацій з ніжками:
- Висота каркаса ліжка з ніжками 
28 см (Hmax = 30см).
- Регульовані по висоті металеві
ніжки каркасів (H = 25-27см).
- Для односпальних каркасів передба-
чено
5 ніжок-опор, для двоспальних - 
від 6 до 8 ніжок (в залежності

від обраної модифікації).

Каркас ліжка
з ортопедичним
ефектом

80х190, 90х190, 120х190, 140х190, 

160х190, 180х190, 80х200, 90х200,

120х200, 140х200, 160х200, 180х200, 

200х200.

Доступні кольори:

Алюміній Чорний

Розкладачка Класик
Зручна розкладачка з ортопедичним матрацом дозволить

організувати додаткове місце відпочинку на дачі або вдома.

Матрац виготовлений з екологічно чистих, гіпоалергенних

матеріалів.

Пружні високоякісні букові ламелі, які створюють

ортопедичний ефект, разом з безпружинним матрацом з

поліуретану, є повноцінною заміною ліжка з ортопедичним 

матрацом.

На ніжках розкладачки розміщені  ролики для зручності 

пересування. Вона легко складається навпіл і не займає багато

місця в складеному вигляді.

Оббивка матраца - тканина Матрікс.

Кольори оббивок тканини Матрікс:

Матрікс 16 Матрікс 22 Матрікс 155Матрікс 19-A

Ортопедичний 
ефект
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Монтана 
Двобічний ортопедичний матрац помірної жорсткості. Класичний пружин-
ний блок Bonnel і наповнення матраца забезпечують комфортну підтримку 
Вашого тіла під час сну. Оптимальний вибір для людей, що вважають за 
краще якісні речі за доступною ціною.

Жорсткість: І, навантаження: до 80 кг, висота: 16 см

Юта
Двобічний ортопедичний матрац помірної жорсткості. Класичний пружин-
ний блок Bonnel і наповнення матраца забезпечують комфортну підтримку 
Вашого тіла під час сну. Оптимальний вибір для людей, що вважають за 
краще якісні речі за доступною ціною.

Жорсткість: ІІІ, навантаження: до 100 кг, висота: 20 см

Арізона
Двобічний ортопедичний матрац помірної жорсткості. Класичний пружин-
ний блок Bonnel і наповнення матраца забезпечують комфортну підтримку 
Вашого тіла під  час сну. Оптимальний вибір для людей, що вважають за 
краще якісні речі за доступною ціною.

Жорсткість: ІІ, навантаження: до 80 кг, висота: 19 см

Меріленд 
Ортопедичний матрац помірної жорсткості з ефектом «зима / літо». Краще 
з можливих поєднань «ціна — якість» серед моделей стандарт-класу 
помірної жорсткості. Пружинний блок Bonnel і наповнення матраца ство-
рюють комфортну підтримку Вашого тіла під час сну. Матрац забезпечує 
оптимальний температурний режим, забезпечений «аераторами» для 
провітрювання.

Жорсткість: ІІ, навантаження: до 100 кг, висота: 20 см

Жакард
Пінополіуретан
високої щільності
Спанбонд
Пружинний блок
Bonnel
Єврокаркас
Спанбонд
Пінополіуретан
високої щільності
Жакард

Жакард
Вовна
Пінополіуретан
високої щільності
Спанбонд
Пружинний блок
Bonnel
Єврокаркас
Спанбонд
Пінополіуретан
високої щільності
Жакард

Жакард
Пінополіуретан
високої щільності
Термоволокно
Пружинний блок
Bonnel
Єврокаркас
Термоволокно
Пінополіуретан
високої щільності
Жакард

Жакард
Пенополіуретан
високої щільності
Спанбонд
Пружинний блок
Bonnel
Єврокаркас
Спанбонд

Джерсі 
Ортопедичний матрац з ефектом «зима / літо» найвищого серед 
моделей серії BONNEL ступеня жорсткості. Сполучення класичного 
пружинного блоку Bonnel з натуральним матеріалом кокосової койри 
забезпечує комфортну пружну підтримку Вашого тіла під час сну. 
Матрац створює оптимальний температурний режим, забезпечений 
«аераторами» для провітрювання. Ідеально підходить для людей, що 
віддають перевагу жорсткому спальному місцю.

Жорсткість: ІV, навантаження: до 110 кг,                                                   
висота: 20 см (h min = 19, h max = 21)

Флорида 
Відмінна універсальна модель з ефектом «зима / літо», об’єднуюча 
в собі властивості відразу двох матраців – жорсткого і середньої 
жорсткості. Натуральна кокосова койра з однієї сторони збільшує 
його жорсткість і пружність, термоволокно з іншої — надійно захищає 
наповнення від дії пружин і рівномірно розподіляє навантаження, і 
в поєднанні з пінополіуретаном високої щільності створює пружну 
підтримку. Блок незалежних пружин Pocket Spring шахової складки, 
посилений рамкою зі сталі, забезпечує точковий розподіл ваги. Літня 
сторона чудово вентилюється (кокосове волокно і 100 % бавовна), а 
зимова зберігає тепло (100 % овеча вовна), що гарантує комфортний 
сон у будь-який сезон. 

Жорсткість: ІІІ, навантаження: до 130 кг, 
висота: 20 см (h min = 19, h max = 21)

Вірджинія
Універсальна модель-новинка високої комфортності з ефектом «зима / літо», 
об’єднуюча в собі властивості відразу двох матраців – жорсткого і середньої 
жорсткості. Натуральний наповнювач з кокосової койри збільшує його 
жорсткість і пружність, а термоволокно з другого боку оптимальне розподіляє 
навантаження й надійно захищає від дії пружин. Точковий розподіл заван-
таження — завдяки блоку незалежних пружин Pocket Spring шахової збірки, 
посиленому рамкою зі сталі. Літня сторона чудово вентилюється завдяки 
натуральному латексному кокосовому волокну і 100 % бавовні, а зимова — 
зберігає тепло, дякуючи натуральній овечій вовні. 

Жорсткість: 1 бік — ІV, 2 бік — ІІІ, навантаження: до 130 кг, 
висота: 21 см (h min = 19, h max = 21)

Каліфорнія 
Двобічний елітний м’який ортопедичний матрац з ефектом «зима / літо» 
на незалежному пружинному блоці Pocket Spring шахової збірки, який 
гарантує високий рівень ортопедичних властивостей. Чохол глибокої 
прошивки із стрейч-жакарда має додатковий шар 100 % бавовни з літньої 
сторони і 100 % вовни із зимової, що забезпечує комфорт у будь-який 
сезон. Інноваційний матеріал Air Foam – ексклюзивна розробка – збільшує 
комфортність матраца, створює неповторні відчуття і дозволяє швидше 
відновлювати сили під час сну. Додаткову ортопедичність моделі додає 
натуральний латекс, що має чудові властивості – пружність і здатність 
відновлювати форму. Єврокаркас забезпечує ідеальну форму бічної части-
ни матраца і додатково підвищує жорсткість його краю.   

Жорсткість: ІІІ, навантаження: до 130 кг, висота: h min = 25, h max = 27

Жакард
Бавовна
Пінополіуретан
високої щільності
Кокосове волокно
Спанбонд
Блок незалежних
пружин
Pocket Spring
Єврокаркас
Термоволокно
Пінополіуретан
високої щільності
Вовна
Жакард

Стрейч-Жакард
Вовна
Air Foam
Латекс
Спанбонд
Блок незалежних
пружин Pocket Spring
Єврокаркас
Спанбонд
Латекс
Air Foam
Бавовна
Стрейч-Жакард

Стрейч-Жакард
Вовна
Пінополіуретан
високої щільності
Кокосове волокно
Спанбонд
Пружинний блок
Bonnel
Єврокаркас
Спанбонд
Кокосове волокно
Пінополіуретан
високої щільності
Бавовна
Стрейч-Жакард

Жакард
Бавовна
Пінополіуретан
високої щільності
Термоволокно
Блок незалежних
пружин Pocket Spring,
посилений рамкою
зі сталі
Єврокаркас
Термоволокно
Пінополіуретан
високої щільності
Вовна
Жакард

Матраци



66 67

Футони 
Футони – супертонкі матраци, які можна 
використовувати:
- на дивані, тахті або матраці з некомфортною спальною зоною 
для створення більш м’якої або жорсткої поверхні, вирівнювання 
деформованої поверхні та ін..

- для зміни жорсткості спальної поверхні  (на більш м’яку або 

жорстку)

- для створення можливості змінювати жорсткість спального місця, 
завдяки використання футонів з двосторонньою жорсткістю

- на новому матраці для значного підвищення комфортності при 
використанні нових можливостей матеріалів, відсутніх у складі ма-
трацу, але наявних у футонах (латекс- мякий та пружний, кокосова 
койра – жорстка та пружна. Memory Foam – повторює форму тіла та 
виключає тиск на судини)

- у якості альтернативних поверхонь ( мат для заняття спортом вдо-
ма, ковбик для відпочинку на природі, перед каміном або дитячих 
ігор).

Футон 1
h до 4 см, м’який
Чохол 100% бавовна
Пінополіуретан високої щільності

Футон 2
h до 8 см, м’який
Чохол 100% бавовна, стьобаний 
на блискавці. 
Пінополіуретан високої щільності

Футон 3
h до 5 см, середня жорсткість
Жаккард стьобаний на блискавці
Пінополіуретан високої щільності
Термоволокно
Пінополіуретан високої щільності

Футон 5
h до 7 см, двостороння  жорсткість поверхонь:
середньо-м’яка/жорстка
Стрейч-жаккард стьобаний на блискавці
Натуральний латекс перфорований
Кокосова койра латексована

Футон 6
h до 9 см, м:яка еластичність поверхні
Стрейч-жаккард стьобаний на блискавці
Натуральний  багатозонний латекс

Футон 4
h до 7 см, двостороння  жорсткість по-
верхонь: середня/жорстка
Жаккард стьобаний на блискавці
Пінополіуретан високої щільності
Кокосова койра латексована

Футон 7
h до 6 см, двостороння  жорсткість поверхонь:
м’яка/суперм’яка еластичність поверхні з ефек-
том пям’яті
Стрейч-жаккард стьобаний на блискавці
Натуральний  латекс перфорований
Memory Foam

Футон 8
h до 4 см, м’яка еластичність поверхні 
Стрейч-жаккард стьобаний на блискавці
Натуральний  латекс перфорований

Футон 9
h до 4 см, м’яка еластичність поверхні 
Стрейч-жаккард стьобаний на блискавці

Memory Foam

Розмірний ряд футонів відповідає стандартним розмірам матраців  та спальних поверхней диванів та 
крісел – в розкладеному вигляді.

 

Футони рекомендовано використовувати 

з диванами Vienna, Barcelona, Boston

Футон 1-3

Футон 4-5

Футон 6-9
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Дизайн №1 Пірати

арт. 241078

Крісло Бридж Хром
Обладнане механізмом незалежного регулювання кута нахилу сидіння і спинки. Крісло має регулювання сидіння і спинки по висоті. Підлокітники регулю-
ються по висоті і мають м’які поліуретанові накладки. Гумові ролики не дряпають підлогу. База: металева хромована.

65х70х110-119 см

Дизайн №1 Гонки

Дизайн №5 Дельфіни

арт. 241192

Дизайн №2 Гонки

арт. 241081

Крісла з принтами

Дизайн №6 Рибка

арт. 241193

Дизайн №2 Пірати

арт. 241079

Дизайн №8 Кошенята

арт. 241195
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Дизайн №10 Цуценя

арт. 241197

Дизайн №15 Принцеса

арт. 241465

Дизайн №14 Фея

арт. 241464

Дизайн №13 Єдиноріг

арт. 241463

Дизайн №18 Яхта

Дизайн №12 Чарівник

арт. 241462

Дизайн №11 Кошеня

арт. 241198

Крісло операторське Поло 50/AMF-5 арт. 241468
Крісло має регулювання сидіння і спинки по висоті. Спинка також має 
регулювання кута нахилу і глибини. Гумові ролики не дряпають підлогу. 
База — поліамідна.

65х70х98-113 см
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Крісло дитяче Бамбо
Регулювання висоти сидіння за допомогою газ-ліфта, регулювання висоти й глибини спинки. Металева хрестовина, покриття порошковою фарбою 
чорного кольору. 

60х60х74-93h см

Дизайн №5 Дельфіни

арт. 120251

Дизайн №6 Рибка

арт. 120252

Дизайн №8 Кошенята

арт. 120253

Дизайн №10 Цуценя

арт. 120254

Дизайн №14 Фея

арт. 021923

Дизайн №15 Принцеса

арт. 021834

Ви маєте можливість
замовити крісло з нанесенням Вашого логотипу або малюнку!

Дизайн №16 Трансформер

арт. 241466

Дизайн №19 Космос

арт. 241469

Дизайн №17 Вертоліт

арт. 241467

Усі представлені малюнки можуть бути виконані на кріслах Bridge Chrome та 
модифікаціях крісел Bridge та Polo 50.
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Крісло Бамбо
дизайн Радуга

Крісло Престиж LB
дизайн Rainbow

Крісло Престиж LB
Дизайн Гра – Скарби моря

Крісло Бридж хром
дизайн Гра. Гонки

Крісло Поло
дизайн Лагуна

Крісло Бридж хром
дизайн Азбука
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Колекція -
Український стиль.

Крісло Престиж LB АМФ-7
Дизайн Український стиль №3

Крісло Поло
Дизайн Український стиль №6

Крісло Поло 
Дизайн Український стиль №8

Крісло Поло 
Дизайн Український стиль №7

Крісло Бридж Хром
Дизайн Український стиль №1

Крісло Бридж Хром
Дизайн Український стиль №2

Крісло Бридж Хром
Дизайн Український стиль №4



80 81

Можливі варіанти
принтів дитячих крісел Дизайн Игра.

Гонки
Дизайн Игра.

Сокровища моря

Дизайн Лагуна

Дизайн Игра.
Гонки

Дизайн Игра.
Сокровища моря

Дизайн Гонки
№1

Дизайн Котенок
№11

Дизайн 
Принцесса №15

Дизайн Фея
№14

Дизайн Яхта
№18

Дизайн 
Волшебник №12

Дизайн 
Единорог №13

Дизайн Космос
№19

Дизайн Вертолет
№17

Дизайн Гонки
№2

Дизайн Пираты
№1

Дизайн Пираты
№2

Дизайн Дельфины
№5

Дизайн Рыбка
№6

Дизайн Котята
№8

Дизайн Собачка
№10

Украинский 
стиль №1

Украинский 
стиль №2

Украинский 
стиль №3

Украинский 
стиль №4

Украинский 
стиль №5

Украинский 
стиль №6

Украинский 
стиль №7

Украинский 
стиль №8

Дизайн Веселая 
азбука

Дизайн Весела 
абетка

Дизайн ABC Дизайн Радуга Дизайн Веселка Дизайн Raindow Дизайн Лагуна

Дизайн Дельфины Дизайн Рыбка Дизайн Котята Дизайн Собачка Дизайн Принцесса Дизайн Фея

Дизайн Веселая 
азбука

Дизайн Весела 
абетка

Дизайн ABC Дизайн Радуга Дизайн Веселка Дизайн Raindow

Варіанти принтів для 

крісел Бамбо

Варіанти 

принтів для 

крісел 

Престиж,

 Поло, Актив,

 Брідж Хром
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Крісла для підлітків
Хлопчакам-підліткам напевно сподобається обертове крісло  на 
роликах у стилі Jeans (з джинсової тканини) та  Scout (з тканиною 
кольору «хакі»). Бонус до крісел — стильний з’ємний рюкзачок та 
кишенька для ручок, олівців і таємних записок.

А гумові ролики не дозволять кріслу подряпати підлогу в домі, 
навіть якщо вона з ламінату чи паркету. 

1

2

Крісло Джинс арт.120010

Сидіння та спинка регулюються по висоті. Спинка 
також має регулювання кута нахилу та глибини. 
Крісло укомплектоване з’ємним рюкзачком. 
Обгумовані ролики не дряпають підлогу. 
База — поліамідна. 

65х70х100-109h см

М’яке безкаркасне крісло-пуф 
Джинс арт. 250459

Легке й практичне крісло набуває форми, яка Вам 
необхідна для максимального комфорту. Виконане в 
стилі Jeans і дозволяє оформлювати комплексне рішення 
з кріслом роликовим і простирадлом Jeans. 

Матеріал — джинсова тканина. 

65х70х100-109h см

Простирадло Джинс арт. 250460

Прекрасно доповнить інтер’єр у дитячій кімнаті в стилі 
Jeans.  

220х120h см.

Дитяча Берлін
Див.склад модулів на ст...

3

4

1

2

3

4

Крісло Скаут арт. 120023 
Сидіння та спинка регулюються по висоті. Спинка 
також має регулювання кута нахилу та глибини. 
Крісло укомплектоване з’ємним рюкзачком. 
Обгумовані ролики не дряпають підлогу.

65х70х100-109h см

Простирадло Скаут арт. 250462 
Прекрасно доповнить інтер’єр в стилі Scout.

220х120 см.

М’яке безкаркасне крісло-пуф Скаут 

арт. 250461

Легке й практичне крісло набуває форми, яка Вам необхідна 
для максимального комфорту. Виконане в стилі Scout і 
дозволяє оформлювати комплексне рішення з роликовим 
кріслом і простирадлом Scout.
Матеріал — тканина кольору хакі.

D80х60h см.
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Kрісла в стилі Футбол 
Подаруйте своєму юному футболістові або завзятому 
уболівальникові можливість похвалитися перед своїми друзями 
обертовим кріслом Football — і він ще кілька тижнів буде без 
нагадувань мити посуд! 

Крicло можна доповнити м’яким безкаркасним кріслом-пуфом, 
на якому й бешкетувати з друзями зручно, і дивитися телевізор 
або грати в улюблені ігри комфортно.

Крісло Футбол арт. 120176 
Оббивка крісла виконана в дизайні футбольного 
м’яча. База — поліамідна. 

60х60х80-93h см

Крісло Футбол Спорт  арт.120165

Сидіння і спинка регулюються по висоті. Спинка 
також має регулювання кута нахилу та глибини. 
На ролики нанесений друк згідно з тематикою 
дизайну крісла. База — поліамідна.

65х70х86-103h см

Крісло Футбол Люкс арт. 240928 

Оснащене механізмом незалежного регулювання 
кута нахилу сидіння і спинки. Сидіння, спинка та 
підлокітники регулюються по висоті. Підлокітники 
також мають м’які поліуретанові накладки. На ро-
лики нанесений друк згідно з тематикою дизайну 
крісла. База — металева хромована. 

65х70х110-119h см

М’яке безкаркасне крісло-пуф 
Футбол арт. 250466

Легке й практичне крісло набуває форми, яка Вам 
необхідна для максимального комфорту. Виконане 
у формі м’яча. Матеріал — м’який шкірозамінник.  

D80х60h см

Дитяча Берлін

 Інтер’єр включає такі позиції:

•  Вітрина настінна UK-59 (2 шт.)

• Вітрина UK-62 (2 шт.)

•  Вітрина UK-60 (1 шт.)

•  Фасад UK-36 глянець (9 шт.)

•  Шафа-гардероб UK-10 (1 шт.)

•  Комплект дверей UK – 31 з дзеркалом (1 шт.)

•  Стіл UK-120 (1 шт.)

•  Ліжко дитяче UK-310 (1 шт.)

• Крісло Футбол (1 шт.)

• М’яке безкаркасне крісло-пуф Футбол (1 шт.)
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Комп’ютерні столи
Комфортно обладнане робоче місце не тільки підвищує 
працездатність, але й зберігає Ваше здоров’я на довгі роки. Вра-
ховуючи, скільки часу кожний з нас проводить на робочому місці, 
до вибору меблів необхідно підійти обґрунтовано. Ми пропонуємо 
комп’ютерні столи, конструкція яких створена з урахуванням 
медичних вимог до організації робочого місця.

Вибираючи комп’ютерний стіл, оцініть не тільки якість його 
робочої поверхні. Завжди зручно, коли на комп‘ютерному столі 
можна акуратно розташувати CD і DVD-диски, принтер, блокноти, 
потрібні  книги, різноманітні канцелярські дрібниці…

Комп’ютерний стіл ТТ-300A

арт. 130045 (тік); арт. 130046 (бук) 

Елементи з МДФ на металевому пофарбованому каркасі. 

120х60х143h см

2

1

2

Крісло Джинс арт. 120010

Детальніше див. на стор. 40-41

65х70х100-109h см

1

Комп’ютерний стіл C830 
арт. 130198 (венге магія)
арт. 130161 (кальвалос)
арт. 130170 (вільха) 
Обладнаний висувною полицею під клавіатуру та 
2-ма висувними ящиками.
Кольори: кальвадос, вільха, венге магія.
90x63x132h см

Комп’ютерний стіл ТТ-105A
арт. 130104 (тік)
арт. 130103 (бук)
арт. 130119 (блакитн.)
Елементи з МДФ на металевому пофарбованому каркасі. 

120х60х139h см

Комп’ютерний стіл E-03
арт. 130128 (чорн.); арт. 130129 (прозор.)

Елементи з загартованого скла на металевому
пофарбованому каркасі, поворотний стіл-помічник. 
(колір - чорн. або прозор.) 

120х60х98h см

Комп’ютерний стіл CT-3330
арт. 130116 (блакитн); арт. 130117 (сірий) 

Елементи з загартованого скла на металевому 
пофарбованому каркасі. 

80х64х131h см

Комп’ютерний стіл CT-3332
арт. 130101 

Елементи з загартованого скла на металевому 
пофарбованому каркасі. 

110х61х95h см
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Комп’ютерний стіл  С820 
Зручний кутовий стіл. Обладнаний висув-
ною полицею  під клавіатуру, місцем для 
системного блоку та сканера,  а також 
3-ма ящиками. Велика  робоча поверхня 
дозволяє працювати  з документами 
великого формату.

Кольори: кальвадос, вільха, венге магія

150x110x75 см

Комп’ютерний стіл С546
Компактний кутовий стіл. Обладнаний висувною 
полицею  під клавіатуру, підставкою під монітор 
та системний блок.

90x90x85 см

Комп’ютерний стіл С500 
Наявність поворотних опор з фіксатором робить комп’ютерний стіл 
мобільним. Передбачено місце для монітора, системного блоку, 
принтера, сканера, блоку безперебійного живлення, звукових 
колонок. Встановлені тримачі компакт-дисків, висувна полиця для 
клавіатури. 

Ніша під монітор: ширина 43,5 см, висота 47 см.

Кольори: кальвадос, вільха, венге магія

80x55x140 см

Комп’ютерний стіл С825
Зручний кутовий стіл. Обладнаний висувною 
полицею  під клавіатуру, місцем для системного 
блоку та сканера, а також 3-ма ящиками, 2-ма 
універсальними нішами. Особливість даної 
моделі – використання простору над робочою по-
верхнею, де розташовані полиці та шафка.

90x93x197  см

Комп’ютерний стіл С533
Стіл комп’ютерний эконом-класу з висувною 
полицею під клавіатуру. Системний блок 
розміщається на підставці розміром: 42x22xh8 см.

80x55x80 см

Комп’ютерний стіл ТТ-500В 
Елементи з МДФ на металевому пофарбованому 
каркасі. 

120х60х139 см

1

1

2

Крісло Скаут арт. 120023

65х70х100-109 см

2

арт. 130189 (венге магія)

арт. 130248 (венге світл.)

арт. 130149 (кальвадос)

арт. 130163 (вільха)

арт. 130197 (венге магія)

арт. 130250 (венге світл.)

арт. 130160 (кальвадос)

арт. 130169 (вільха)

арт. 130194 (венге магія)

арт. 130173 (кальвадос)

арт. 130182 (вільха)

арт. 130196 (венге магія)

арт. 130159 (кальвадос)

арт. 130168 (вільха)

арт. 130049 (тік)

арт. 130050 (бук)

арт. 130121 (блакитн.)
арт. 130192 (венге магія)

арт. 130152 (кальвадос)

арт. 130165. (вільха)

Комп’ютерний стіл CT-3789
Елементи з загартованого скла на металевому 
пофарбованому каркасі.

48х41х67h см

арт. 130108
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Подушка Санні арт. 250456 
Стане для дитини прекрасною подушкою, матра-
цом, пуфиком або просто іграшкою.

D100х20h см

Крісло-пуфик Санні арт. 250455

М’яке легке крісло стане для дитини як 
іграшкою, так і функціональним пуфиком. 

D46х40h см

Крісло дитяче Бамбо
арт. 120215
Регулювання висоти сидіння за допо-
могою газ-ліфта, регулювання висоти й 
глибини спинки. Металева хрестовина, 
покриття порошковою фарбою чорного 
кольору. 

60х60х74-93h см

Крісло Арлекіно
арт. 120021

Крісло Спотті

арт. 120025

Регулювання висоти сидіння за допомогою 
газ-ліфта, регулювання висоти й глибини 
спинки. Поліамідна хрестовина, кольорові 
ролики. Дизайн — в асортименті.  

60х60х74-93h см

Крісло Доггі
арт. 120109

Крісло Телефон
арт. 120026

Крісло Чі-Чі
арт. 120009

Крісло Каченя
арт. 120019

Крісло Діно
арт. 120020

Крісло дитяче Кіндер
арт. 120163

Регулювання висоти сидіння за допо-
могою газ-ліфта, регулювання висоти й 
глибини спинки. Металева хрестовина, 
покриття порошковою фарбою чорного 
кольору. Кольорові ролики. 

60х60х74-93h см

Крісло Актив арт. 120191

Регулювання сидіння та спинки по 
висоті. Спинка також має регулювання 
кута нахилу та глибини. Поліамідна 
хрестовина.  Опції хрестовини: може 
комплектуватися обгумованими роли-
ками або стопками.

65х70х100-109h см

Крісло дитяче Пул арт. 120239

Регулювання сидіння та спинки по висоті. 
Спинка також має регулювання кута нахилу 
та глибини. Обгумовані ролики не дряпають 
підлогу. Поліамідна хрестовина. 

65х75х90-103h см

Пуфик Куб
арт. 250483 (блакитн.)
арт. 250484 (оранж.)
арт. 250482 (червон.)

Може застосовуватися як дитяче крісло або 
як іграшка-кубик, за допомогою якої дитина 
буде конструювати дитячі домашні споруди.

32х32х32h см

Колекція дитячих крісел

Крісло Санні
арт. 120018

У кріслах застосовуються  
різнокольорові ролики
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Безкаркасні меблі для дітей

Меблі-конструктор
11 модулей

h=30;15, L~40 D~15

Килимок-ромашка
внутренний D80 см

внешний D100 см

М’який куточок
h модулей 15 см, L 40 см

Крісло-конструктор
h модулей 20 см, D40 см

ширина max D77 см

Пуфик- башта 
h  40 см, D55 см

Пуфи-кубики гральні
h  30 х 30 х 30 см

Крісло-м’яч 

арт. 250889

D100; 80; 50 см

Крісло-зайчик
D100 см

Диван-трансформер
арт. 250443

(Розмір у розкладеному вигляді)
h спинки 60 см, h сидіння 30 см.
Розмір у розкладеному вигляді: 
110х140х130 см

Крісло Шапіто
D100 см
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Крісло - квітка 1
h 40-90 см
d100 см

Крісло - квітка 1
h 35 см
d45 см

Крісло - яблуко

арт. 250804

d100 см

Крісло - груша
h100 см 

Крісло - інжир
h100 см

Крісло - помідор

арт. 250801

d100 см

Безкаркасні меблі для підлітків

Крісло- груша
Чохол: велюр, штучна шкіра

h 100 та h 110 см

Пуф-циліндр
Чохол: велюр, штучна шкіра

h 25, D 50 см

Диван-подушка 
Чохол: штучна шкіра

h 180x140 см 

Крісло-мішок
Чохол: штучна шкіра

h 80x80 см 

Крісло -трансформер
Чохол: велюр, штучна шкіра

70x80x50 cм, L - 150 см 
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Ніжки виконані з масиву буку, можуть бути пофарбовані в різні кольори.

Сидіння та спинка –м’які, оббивка – тканина  в асортименті  або 
шкірозамінники Неаполь, Мадрас, Жемчуг, Лакі.

Індивідуальні розміри – під замовлення. 

Спинка може бути висотою 85 см або 110 см.

Одномісний 67х67х85 см

Двомісний   67х120х85 см

Диван Квадро
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Колекція Порто
Колекція Porto — це згусток енергії, драйву й гарного настрою,

сучасний дизайн меблів, здатних перетворити кожен день на

свято. Плавні, обтічні силуети, футуристичні мотиви в дизайні

створюють неповторну атмосферу і перетворюють колекцію

Porto в справжній ексклюзив.

Ці меблі дозволять легко створити інтер’єр у сучасному

стилі, будуть виграшно виглядати в яскравому, оригіналь-

ному освітленні. Поєднання металу і деревини, глянцевого

і матового блиску поверхонь у цій колекції надає їй особ-

ливого шарму й індивідуальності.

1
2

Стільниця Порто  арт. 070511 
 і база Афіна Нью 
арт. 051338

База Афіна New (метал, 40х40х76h см)
Стільниця Porto (натуральний шпон, 60х80 см) 
Доступні розміри стільниць Porto: 
60х80 см, 80х80 см, 120х80 см

21 Стілець Порто 2
арт. 051631

Хромований каркас, фанер-

ний моноблок.
50х51,2х89hх45sh см

Стілець Порто Хокер
арт. 051655
Хромований каркас, фанерний

моноблок.

52х53х107hх77sh см

Стілець Порто Софт

арт. 051496
Хромований каркас, фанерний моно-

блок, сидіння тканина.

50х51,2х89hх45sh см

Стілець Порто Азур-1
арт. 051873

Порто Азур-2
арт. 050217

Можливість
виконання

узорів на вимогу
замовника!

Стілець Портофіно
Хромований каркас, сидіння та спинка – тканина
(тканина Cідней або шкірозамінник).
50х51х90,5hх48sh см

50х51х90,5hх48sh см

арт. 052394арт. 052327

Стілець Порто Азур-3
арт. 051912

Очікуйте  з березня стільниці Порто в нових кольорах!
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Об’єднати  стільці та дивани з різних колекцій дуже  легко за допомогою одно-
кових тканин в оздобленні. Такі меблі будуть виглядати дуже гармонійно та 
підкреслювати стиль один одного.
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Новинки!

Диван Хіт на цоколі
Цокольна основа. Оббивка: 
шкірозамінники Неаполь, Мадрас, 
Жемчуг або тканина.

120х67x110h

Диван Хіт на ніжках
Ніжки з масиву бука. Оббивка: 
шкірозамінники Неаполь, Мадрас, 
Жемчуг або тканина.

120х67х110h

Диван Хіт кутовий
Ніжки з масиву бука. Оббивка: 
шкірозамінники Неаполь, Мадрас, 
Жемчуг або тканина.

95х95х110h

Пуф Раунд
Оббивка: шкірозамінники 
Неаполь, Мадрас, Жемчуг 
або тканина.

d40хd50х50h
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Дивани Хіт

Диван Гранд
Опора: може бути на букових ніжках або на цоколі. 
Оббивка: шкірозамінники Неаполь, Мадрас, Жемчуг або 
тканина.

120х67х110 h см

Додайте рельєфності в звичайні прямі форми та ваш інтер’єр стане 
трішки грайливим та набуде індивідуального характеру. Можливі 
індивідуальні розміри під замовлення
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Стільці та табурети чудово підійдуть для оздоблення 
барної стійки.

Ніжки виконані з масиву буку та можуть бути 
пофарбовані в різні кольори. 

Сидіння –м’яке, оббивка – Неаполь, Мадрас, Жемчуг 
або тканина.

Табурет Кантри  Стілець Танго Хокер
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В інтер’єрі використані стільці Хіт, дивани Сіті,
базы Антала. Особливого шику додали ґудзики,

що були застосовані в диванах Сіті.
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Стілець  Хіт
Каркас - масив дерева (бук), оббивка - 
штучна шкіра, тканина.

48х47х100hх47sh см

Стільці Хіт

Крісло  Лорд
Ніжки виконані з масиву буку, можуть 
бути пофарбовані в різні кольори.

Сидіння та спинка –м’які, оббивка – 
шкірозамінники Неаполь, Мадрас, Жемчуг  
або тканина.

Крісло може бути виконано як з кантом,

так і без канта.

Стілець Стар
Ніжки виконані з масиву буку, можуть 
бути пофарбовані в різні кольори.

Сидіння та спинка –м’які, оббивка – 
шкірозамінники Неаполь, Мадрас, Жемчуг  
або тканина.
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Для  обладнання фуд-корту  були застосовані крісла Лорд
з контрастною оббивкою зі шкірозамінника Мадрас, 

дивани Комбі та нові стільниці Сушія
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Крісло Твіст

51х50х95hх41sh

Крісло Лайн
77х88х88hх41sh

Колекція Арт

Зверніть також увагу, що крісла Твіст обладнані зручними підголівниками, що 
сприятиме довгому знаходженню відвідувачів у Вашому закладі.

Нові крісла порадують своїми дивовижними формами, що дозволять створити 
у будь-якому кафе грайливу та  невимушену атмосферу. Виконані у сучасному 
стилі вони стануть родзинкою Вашого інтер’єру. 

1

2

3

5

4

6

1 4

2 5

3 6

Крісло Твіст

Стільниця Верзаліт D60 

Стілець Ірландський

Диван Арабіка

Пуф раунд

База Аркада Нью Блек
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Колекція Арабіка

Дивани Арабіка 

в оббивці Мадрас

Диван Arabika двомісний арт. 040657

Оббивка: тканина або шкірозамінник.

132х62х78 см

Диван Арабіка 

в оббивці Жемчуг
арт. 040795     

Крісло Arabika арт. 040982

Оббивка: тканина або шкірозамінник.

73х62х78 см

арт. 040645

арт. 040456
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Завдяки незвичному поєднанню яскравих кольорів,  інтер’єр спорт-бару 
дозволяю своїм відвідувачам зануритися в атмосферу гри та відчути себе 
справжнім вболівальником.

Стільці Таня

Стільниця Порто Колор та База Піраміда Нью Блек 
(узгоджується за індивідуальним  замовленням)

Крісла Атлантіс CF

Стільниця Порто Колор та База Піраміда Нью Блек 
Дабл (узгоджується за індивідуальним  замовленням)

Дивани Хіт на цоколі 

База Афіна Дабл Блек
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Дивани Хіт на цоколі 

База Афіна Дабл Блек

Стільці Таня
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Колекція Classic
Оригінальна колекція, виконана в етнічному стилі — втілення 
дизайнерської фантазії, мистецтва і бездоганного смаку. Вико-
ристання натуральних матеріалів, плавних зігнутих ліній і харак-
терних форм робить цю колекцію індивідуальною і підкреслює 
особливість інтер’єру, в якому вона знаходиться. 

Iдеально підходить для меблювання кав’ярень та пабів, ви-
тримана в кращих традиціях, властивих даним закладам. 
Традиційний ірландський стиль у деревині, продумані форми 
меблів, в поєднанні з приємною музикою, дружньoю компанією, 
келихом улюбленого пива або чашечкою гарячої кави дозво-
лять перетворити приміщення в те затишне місце, куди хочеть-
ся приходити знову й знову.

Столи серії Класик
Матеріал столу: композитні 
матеріали на основі деревини, 
фанера. Колір покриття: темний 
горіх.

Стільці серії Класик
Матеріал стільця: композитні 
матеріали на основі деревини, 
фанера. Колір покриття: темний 
горіх.

Стілець Ірландський 
Арм Хокер
Масив дерева, фанера.

56х44х92hх67sh см

Стіл Класик прямокутний
120х80х75h см

Стілець Ірландський 
Масив дерева, фанера.

54х46х82hх45sh см

Стіл Класик квадратний
80х80х75h см

Крісло Арабіка арт.040455

Оббивка: тканина або шкірозамінник Неаполь, 
Мадрас - можна застосовувати вологе чищення. 

ШхГхВ 73х62х78 см

Диван Арабіка двомісний 
арт. 040467 

Оббивка: тканина або шкірозамінник Неаполь, 
Мадрас - можна застосовувати вологе чищення.

 ШхГхВ 132х62х78 см

Стілець 
Ірландський Арм 
Масив дерева, фанера. 

54х59х82hх45sh см

Стіл Класик круглий
d75х75h см

Колір – вишня

Колір – 
лісовий 
горіх

Колір – 
шоколад

Продукція доступна у трьох кольорах:

лісовий горіх, шоколад, вишня

Наявніть у тому чи іншому кольору уточнюйте у спеціалістів з продажу
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1

3

4

5

2

1

2

3

4

5

Крісло Твіст

Диван Хіт

Стільниця Верзаліт прямокутна

Стілець Ірландський Арм

Стільниця Верзаліт
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Стільці для кафе, 
барів, ресторанів
Лаконічність дизайнерського рішення та стильність 
— головні якості даних стільців для кафе, барів і 
ресторанів. М’який металевий блиск додає меблям 
сучасного вигляду, а відсутність екстремальності, 
плавність і геометрична зваженість форм ро-
блять їх універсальними й вони легко підходять 
до будь-якого інтер’єру. Стільці максимально 
функціональні, зручні, естетичні та невибагливі у 
прибиранні.

Стілець Ванеса 
арт.051401+ 051511

Металевий каркас, 
сидіння — штучна шкіра.

42х52х87hх45sh см

Стілець Ванеса Хокер
арт. 051534 +  051409
Металевий каркас, 
сидіння — штучна шкіра.

39х42х109hx76sh см

Стілець Маркос Хокер
арт. 051536 + 051506
Металевий каркас, 
сидіння — штучна шкіра.

44х47х101hх70sh см

Стілець Маркос
арт. 051403 + 051506
Металевий каркас, 
сидіння — штучна шкіра.

44х47х81hх45sh см

2

1

3

4

Стілець Цезар Хокер
арт. 050680
Металевий каркас, 
сидіння — штучна шкіра.

44х52х102hх75sh см

1

Стілець Цезар
арт. 050015
Металевий каркас, 
сидіння — штучна шкіра.

44х52х93hх45sh см

2

База Kaya, стільниця Werzalit
80х80х75h см

3

4

Стілець  Тюльпан
арт. 051397+ 112048
Металевий каркас, 
сидіння — штучна шкіра.

42х52х84hх45sh см

Стілець Патрік
арт. 050992 
Металевий каркас, 
сидіння — штучна шкіра.

42х52х84hх45sh см

Стілець Бонус
арт. 051402+ 051458
Металевий каркас, 
сидіння — штучна шкіра.

42х52х84hх45sh см

Стілець Луіза
арт. 052252

Металевий каркас, 

сидіння — штучна шкіра.

50х52х80х45sh см

Стілець Мартін
арт. 052077

Металевий каркас, 
сидіння — штучна шкіра.

47х48х84hх47sh см

Стілець Кармен
арт. 052100

Металевий каркас,

сидіння — штучна шкіра.

47х48х84hх47sh см

Стілець Корсика
арт. 050052

Металевий каркас, колір 
«алюм», сидіння і 
спинка — пластик.

44х45х78hх46sh см

Кольори:

Стілець Ібіца 
арт.050045
Металевий каркас, колір 
«алюм», сидіння і 
спинка — пластик.

44х45х78hх46sh см

Кольори:

Стілець Санта Фе
арт. 050043
Металевий каркас, колір 
«алюм», сидіння і 
спинка — пластик.

44х45х78hх46sh см

Кольори:

Стільниця Верзаліт  
80х80 см
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Стілець Zeta Hoker арт. 050227

Металевий каркас, 
сидіння — штучна шкіра.

d37х85h см

Стілець Sophy арт. 051315

Металевий каркас, 
сидіння — штучна шкіра.

d35х45h см

1

2

4

3

Стілець Vanessa 
Hoker 

39х42х109hx76sh см

1 Стілець Vanessa 
42х52х87hх45sh см

Стільниця Верзаліт 
D80 см

2 4База Sonya 
Металева база для столів, хромована і 
пофарбована порошковою фарбою.

75х58х80h см

3

Стілець C3056 арт. 090302  
Спинка і сидіння — штучна шкіра, 
пофарбований каркас. 

41х52х92 см

Стілець  Таня арт. 052120
Металевий хромований каркас. 
Підлокітники з натурального масиву 
бука. Колір підлокітників: безколірний 
лак або темно-коричневий. Оббивка: 
штучна шкіра або тканина Розана.

58х60х80hх50sh см

Стілець Даніель арт.090364 
Спинка і сидіння — штучна шкіра, 
хромований каркас. 

42х50х86 см

Стілець C3288 арт. 090185 
Сидіння — штучна шкіра, спинка — фанера, 
хромований каркас. 

45х52х93 см

Стілець C3002 арт. 090166 
Сидіння — штучна шкіра, спинка — фанера, 
пофарбований каркас. 

40х40х80 см

Стілець C3123 арт. 090177  
Спинка і сидіння — штучна шкіра, 
пофарбований каркас. 

43х49х95 см

Стілець Лаурель
Металевий каркас, обтягнутий

тканиною. Оббивка тканина - 
Сідней

45х50х98 см

Стілець KSD-022 C арт. 090614 
Каркас – хромований. Сидіння – фанера, 
оббита твердим шкірозамінником.

39х45х98hх46sh см

Стілець 601 арт. 090198 
Каркас — хромований, спинка та 
сидіння — штучна шкіра. 

45х50х106 см
Кольори: Білий

Коричн.

Кольори: Фісташк.   

Кремов.

Білий
Кольори: Кремовий

Кольори: Кремов.   Вершков.Білий

Червон. Коричн. Блакитн.

Кольори: Фісташк.

Світло-корич.

Коричн.

Кремов. Білий

Стілець Лотос арт. 090178 
Спинка і сидіння — штучна шкіра, 
хромований каркас. 

42х50х86 см Кольори: Коричн.

Кремов. Синій
Пісок Фісташк.

Кольори: Помаранч.   Жовт.   Червон.    

Зелено-сір.Чорн.  

Кольори: Помаранч.   Молочн.

Вишня Пісок

Стілець барний F171
арт. 090643 (голубий з чорним)
арт. 090344 (червоний з чорним)
арт. 090343 (кремов. з чорним) 

 Каркас — хромований, спинка 
та сидіння — штучна шкіра.

44х50х102 см

Стілець барний D-228-II
арт. 090349 (вишня)
арт. 090204 (вершков. з чорн.) 
Каркас — хромований, спинка та 
сидіння — штучна шкіра. 

45х50х106 см
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Стілець Корсика Софт Хром
Каркас — хромований, спинка та сидіння — шкірозамінники 
Неаполь, Мадрас та Жемчуг. 

44х45х78hx46sh см

Стілець Корсика Софт
Каркас — металевий, сидіння та спинка - обтягнути тканиною 
Люмінс.

44х45х78hx46sh см

Стілець Портофіно
Хромований каркас, сидіння та спинка – тканина
(тканина Cідней або шкірозамінник).
50х51х90,5hх48sh см

50х51х90,5hх48sh см
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Стілець банкетний Хілтон
Каркас – метал квадратного січення 20х20мм, по-
фарбований порошковою фарбою золотистого або 
сріблястого кольору. Оббивка: тканина Розана або 
шкірозамінник Неаполь.      47х60х101h см

Стілець Банкетний Преміум 
с подлокотниками 

Каркас – метал квадратного січення 20х20мм, по-
фарбований порошковою фарбою золотистого або 
сріблястого кольору. Оббивка: тканина Розана або 
шкірозамінник Неаполь.      

63х60х101h см

Стілець Банкетний Преміум Лайн
Каркас – метал квадратного січення 20х20мм, по-
фарбований порошковою фарбою золотистого або 
сріблястого кольору. Оббивка: тканина Розана або 
шкірозамінник Неаполь.      47х60х101h см

Стілець Банкетний Редісон
Каркас – метал квадратного січення 20х20мм, по-
фарбований порошковою фарбою золотистого або 
сріблястого кольору. Оббивка: тканина Розана або 
шкірозамінник Неаполь.      47х60х101h см

Стілець Банкетний Екстра
Каркас – метал квадратного січення 20х20мм, по-
фарбований порошковою фарбою золотистого або 
сріблястого кольору. Оббивка: тканина Розана або 
шкірозамінник Неаполь.         47х60х101h см

Стілець Банкетний Хокер
Каркас – метал квадратного січення 20х20мм, по-
фарбований порошковою фарбою золотистого або 
сріблястого кольору. Оббивка: тканина Розана або 
шкірозамінник Неаполь.         47х60х101h см

Банкетні стільці

Ми завжди думаємо про Вашу безпеку, тому спеці-
алісти  лабораторії якості проводять випробування 
на міцність і стійкість стільниць, 10 тисяч разів 
опускаючи на них вантаж вагою 30 кг. А стільці ми 
випробовуємо на перекидання (адже навіть багато 
дорослих продовжують гойдатися на стільцях, не 
кажучи вже про дітей) і на витривалість, опускаючи 
на сидіння вантаж вагою 100 кг 10 тисяч разів. Окрім 
цього обов’язково випробовуємо на розтягування і 
міцність тканини, що використовуються для оббивки 
сидінь.

3

4

1

2

База Elena 
Металева база для столів, хромо-
вана і пофарбована порошковою 
фарбою.

75х66х70,9h см

1 Стілець Markos 
44х47х81hх45sh см

 Стільниця Верзаліт
 80х80 см

3

2 Стілець Markos Hoker 
44х47х101hх70sh см

4

Можливі обивки:

Жаккард поліестер 
1901.14

Жаккард поліестер 
1901.6

Жаккард поліестер 
5.2

Жаккард поліестер 
5.4
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Бази для столів
Об’єднуючи в собі компактність, лаконічність 
форм і можливості  різних комбінацій із 
стільницями, бази для столів стали незамінним 
помічником в оснащенні кафе і барів.

Чіткі лінії, витримана геометричність, а також 
зручність  при розміщенні відвідувачів — основні 
риси цього виду меблів. У поєднанні зі стійкими 
до дій навколишнього середовища стільницями, 
які Ви можете обрати на свій смак (див. стор. 
88), варіант готового столу обмежується тільки 
Вашою фантазією.

База Піраміда Нью Блек
арт. 070500, - Металева база для 
столів, регулювання по висоті,

- колір - чорний.

40х40х72h см

База Піраміда  Нью Дабл Блек

арт. 070501

- Металева база для столів,

- регулювання по висоті,

- колір - чорний.

 70х40х72h см

База Афіна Нью Дабл 
нержавіюча сталь
арт. 070504 
- Металева база для столів,
- регулювання по висоті,
- нержавіюча сталь.

70х40х72h см

База Афіна Нью 
нержавіюча сталь
арт. 070502 
- Металева база для столів,
- регулювання по висоті,
- нержавіюча сталь.

40х40х72h см

База Афіна Нью Блек 
арт. 070511

- Металева база для столів,
- регулювання по висоті,
- колір - чорний.

40х40х72h см

База Спарта арт. 070508

- Металева база для столів,
-  регулювання по висоті,
- колір - чорний.

45х45х72h см

База Сполето Блек

арт. 070547

- Металева база для столів,

- колір - чорний.

D54х72h cм

База Алюм-1 арт.  070507 
- Аалюмінієва база для столов,
- регулювання по висоті.

70х60х72h см

База Амелія Хром
арт. 070548 
Металева база для столів, - 
покриття: хром.

D55,5х72h cм

Колекція Колорит

Хокер Дамкар 
Оббивка - шкірозамінники Неаполь, Мадрас, 
Жемчуг. Регулювання висоти за допомогою 
газліфту, база хромована.
65x53x66-80h cm 

Хокер Маркіз 
Оббивка - шкірозамінники Неаполь, 
Мадрас, Жемчуг. Регулювання 
висоти за допомогою газліфту, база 
хромована.

w52.5xd51.5xh86-107.5

Хокер Прованс  
Оббивка - шкірозамінники Неаполь, Мадрас, 
Жемчуг. Регулювання висоти за допомогою 
газліфту, база хромована.

w38.5xd38.5xh57.5-79

Стілець Sx-1214 арт. 052421

Регульована висота, база — хром, 
сидіння — пластик. 

D-40х40-57sh см

Кольори:

Стілець Sx-1226 арт. 051426

Регульована висота, база — хром, 
сидіння — пластик. 

47х46х58-80sh см

Кольори:

Колекція Вайра-2

Стілець Sx-1214B арт. 051422

Регульована висота, база — хром, 
сидіння — пластик.  

D-40х46-63sh см

Колір:

Стілець Sx-1215

арт. 051367

Регульована висота, 
база — хром, 
сидіння — пластик. 

45х40х58-80sh см
Кольори:
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ПЛАТИ ДЛЯ СТОЛІВ «ВЕРЗАЛІТ»

Стандартні текстури 

Текстури під замовлення

201 204 352

134

358

410

256

412400

241 251

341

220 272 398 407

4400

406

TD 07TD 13/101 TD 14/101 TF 54TS 01/241-206

434 441 496 499

126

500426

118

логотип/малюнок
під замовлення

Умови поставки за додатковою програмою:
1. Мінімальна кількість у замовленні — 5 шт.
2. Термін поставки — 2 місяці.
3. Можливе індивідуальне виготовлення 
стільниць, указаних в таблиці
типових розмірів, з нанесенням малюнка 
замовника (умови індивідуального 
виготовлення обговорюються додатково).

База Аркада Нью 
Хром арт. 070505

- Металева база для столів,
- регулювання по висоті,
- ніжка - хром, основа - чорний.

D40х72h см

База Кая арт. 060016

- Металева база для столів,
- варіанти: хром., чорний, алюміній,
- регулювання по висоті 2 см,
- знімний кронштейн кріплення до стільниці.

D5х75h см

База Соня арт. 060028

- Металева база для столів,
- варіанти: хром, чорний, алюміній.

75х58х80h см

База Олена арт. 060034 
- Металева база для столів,
- варіанти: хром, чорний, алюміній.

75х66х70,9h см

База Аркада Нью Блек

арт. 070510

- Металева база для столів,
- регулювання по висоті,
- колір - чорний.

D40х72h см

Стандартні типові розміри: 80х80 см, 70х120 см, 65х120 см, Ø90, Ø40, 60х60 см, Ø60см

Додаткові типові розміри під замовлення: 75х145 см, 80х140 см, Ø80
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З чого починається 
Ваш робочий день 
в офісі? 
Чашечка гарячої кави... а потім? Так, Ви сідаєте за своє 
робоче місце, влаштовуєтеся зручніше в кріслі, відкриваєте 
щоденник,  розкладаєте необхідні документи на столі…

Що потрібно для того, щоб під час роботи Ви дійсно комфортно 
займалися справою? Зручні меблі, до того ж — функціональні, 
щоб кожен предмет був на своєму місці, ну і, звичайно ж, 
стильні, для того, щоб приємно було працювати, і Ви відчували 
себе органічно.

Офісні меблі — один з найважливіших інструментів для створен-
ня  цілісного образу компанії як для самих робітників, так і для 
відвідувачів. Підберіть той варіант, що Вам сподобався, для сво-
го робочого або домашнього кабінету, для своїх співробітників, 
для гостей, які обов’язково прийдуть на ділову зустріч до Вас в 
офіс!

Безліч варіантів форм, розмірів і матеріалів виконання,  
різноманітність стилів і демократія цінової політики… 
У каталозі подані різні варіанти як для окремих кабінетів 
керівника, із статусними предметами меблів, так і функціональні 
операторські зони для раціонального розміщення робочого 
колективу. До кожної дрібниці продумана наявність всіляких по-
лиць, шаф і висувних шухляд, робоча поверхня столів враховує 
потреби людей різних професій, а доповнити все це можна 
зручними кріслами, оббивки для яких Ви підберете відповідно до 
Вашого стилю…
 

П
ро

ст
ір

 о
ф

іс
у
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Кабінети КЛАСИКА
Стіл керівника 1600 з тумбами (1689) арт.100128
Матеріал корпусу - МДФ, покриття - шпон натуральний лакований. 
В комплект до столу можливо додати: сервісну тумбу 121х46х64, 
мобільну тумбу 40х48,2х57

 160x80x76h см

Стіл керівника 1600 з тумбами (16106) арт. 100129
Матеріал корпусу - МДФ, покриття - шпон натуральний лакований. 

В комплект до столу можливо додати: сервісну тумбу 121х46х64, мобільну тумбу 40х48,2х57. 

160x80x76h см

Стіл керівника 1800 з тумбами
(18123) арт. 100130
Матеріал корпусу - МДФ, покриття - шпон нату-
ральний лакований. В комплект до столу можливо 
додати: сервісну тумбу  121х46х64, 

мобільну тумбу 40х48,2х57
180x90x76h см

Стіл керівника 1800 з тумбами (18119) арт. 100131
Матеріал корпусу - МДФ, покриття - шпон натуральний лакований. 

В комплект до столу можливо додати: сервісну тумбу 121х46х64, 

 мобільну тумбу 40х48, 2х57

180x90x76h см
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Стіл керівника 2000 з тумбами (2010) 
арт.100136
Матеріал корпусу - МДФ, покриття - шпон натуральний 
лакований. 
В комплект до столу можливо додати: сервісну тумбу 
145х46х64, мобільну тумбу 40х48,2х57

200x100x76h см

Конференц-стіл 2400 
(83002) арт. 100141 
Матеріал корпусу - МДФ, покрит-
тя - шпон натуральний лакований. 

240x120x76h см

Шафи Класика

Шафа 3х-секц., 
лів.гардероб (812) 
арт. 100138 

122х44х200 см

Шафа 2х-секц., 
(808) 
арт. 100137

82х44х200 см

Шкаф 3х-секц., прав.
гардероб (813) 
арт. 100140

122х44х200 см
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Кабінети МОДЕРН

Стіл керівника 1600 з тумбами (16210) арт. 100144 
Матеріал корпусу - МДФ, покриття - шпон натуральний лакований.

В комплект до столу можливо додати: сервісну тумбу 121х46х64, 

мобільну тумбу 40х48,2х57

160x80x76h см

Стіл керівника 1800 з тум-
бами (18222) арт. 100145
Матеріал корпусу - МДФ, покриття - 
шпон натуральний лакований. 

В комплект до столу можливо додати: 
сервісну тумбу 121х46х64, 

мобільну тумбу 40х48, 2х57 

180x90x76h см

Тумба сервісна 1200 (ZD 1.2) 
арт. 100142
Матеріал корпусу - МДФ, покриття - шпон 
натуральний лакований 

121х43х64h см

Шафа 3х-секц., лів.гардероб 
(8312) арт. 100146

120х40х190 см

Шафа 2х-секц. 
(8308) арт. 100147 

80х40х190 см

Шафа 2х-секц. (8309) 
арт. 100148 

80х40х190 см

Стіл керівника 1800 з тумбами (18208) арт. 100143
Матеріал корпусу - МДФ, покриття - шпон натуральний лакований.

В комплект до столу можливо додати: сервісну тумбу 121х46х64, мобільну тумбу 40х48, 2х57

180x90x76h см
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Крісло Атлантіс Екстра
арт. 032190  
Можливості: гойдання, регулювання 
висоти сидіння. Механізм: механізм 
гойдання з фіксацією в горизонталь-
ному положенні. Оббивка: шкіра, 
Спліт, Неаполь, Мадрас, Жемчуг, 
Зефір, Лама. База: деревина, бук. 

67х75х119-127 см

Крісло Атлантіс Флеш
арт. 032221  
Можливості: гойдання, регулювання 
висоти сидіння. Механізм: механізм 
гойдання з фіксацією в горизонталь-
ному положенні. Оббивка: шкіра, 
Спліт, Неаполь, Мадрас, Жемчуг, 
Зефір, Лама.  База: деревина, бук. 

67х75х119-127 см

Крісло Атлантіс
арт. 032174  
Можливості: гойдання, регулювання 
висоти сидіння. Механізм: механізм 
гойдання з фіксацією в горизонталь-
ному положенні.  Оббивка: шкіра, 
Спліт, Неаполь, Мадрас, Скаден, 
Жемчуг, Зефір, Лама. База: пластик. 

62х73х119-127 см

Крісло Оріон HB арт. 032025  
Можливості: гойдання, регульований кут 
нахилу крісла і висоти сидіння.
Механізм: механізм гойдання 
з фіксацією в 5-ти положеннях.
Оббивка: шкіра, Спліт, Неаполь, Мадрас, 
Жемчуг, Зефір, Лама.
База: металева хромована.

64х69х112-122 см

Крісло Ніка HB арт. 032076   
Можливості: гойдання, регульований 
кут нахилу крісла і висоти сидіння.

Механізм: механізм гойдання з 
фіксацією в 5-ти положеннях.

Оббивка: шкіра, Неаполь, Мадрас, 
Жемчуг, Зефір, Лама. База: метале-
ва хромована.

64х69х112-122 см

Крісло Ніка CF арт. 032943   
Оббивка: шкіра, Спліт, Неаполь,

Мадрас. База: деревина.

База: металева хромована.

64х70х96,5 vсм

Крісло Оріон CF
арт. 032855  
Оббивка: шкіра, Спліт, Неаполь,

Мадрас. База: деревина.

База: металева хромована.

62х72х101 см

Крісло Валенсія HB арт.031117  
Можливості: гойдання, регулювання кута нахилу крісла 
і висоти сидіння.  Механізм: механізм гойдання з 
фіксацією в 5-ти положеннях. 
Оббивка: шкіра (L), шкірозамінник з поліуретановим 
покриттям PU. 
База: металева хромована.

66х70х110-117 см Кольори (PU):              (L)

Крісло Валенсія CF
арт. 031120  
Оббивка: шкіра (L),  шкірозамінник з 
поліуретановим покриттям PU.
База: металева хромована. 

63х68х105 см

Кольори (PU):     (L)

Крісло Геркулес 
арт. 032245  
Можливості: гойдання, регулювання 
висоти сидіння.
Механізм: механізм гойдання 
з фіксацією в горизонтальному 
положенні. Оббивка: шкіра, Спліт, 
Неаполь, Мадрас, Скаден, Жемчуг, 
Зефір, Лама. База: пластикова. 

62х73х119-127 см

Крісло Геркулес Екстра
арт. 032276  
Можливості: гойдання, регулювання 
висоти сидіння.
Механізм: механізм гойдання 
з фіксацією в горизонтальному 
положенні. Оббивка: шкіра, Спліт, 
Неаполь, Мадрас, Жемчуг, Зефір, 
Лама. База: деревина, бук. 

67х75х119-127 см

Крісло Геркулес Флеш
арт. 032292  
Можливості: гойдання, регулювання 
висоти сидіння.
Механізм: механізм гойдання 
з фіксацією в горизонтальному 
положенні. Оббивка: шкіра, Спліт, Не-
аполь, Мадрас, Жемчуг, Зефір, Лама. 
База: деревина, бук. 

67х75х119-127 см

Крісло Геркулес CF
арт. 032555  
Оббивка: шкіра, Спліт, Неаполь, 
Мадрас, Жемчуг, Зефір, Лама.
База: металева пофарбована. 

62х72х97 см

Крісло Атлантіс CF
арт. 032547  
Оббивка: шкіра, Спліт, Неаполь, 
Мадрас, Жемчуг, Зефір, Лама. 
База: металева пофарбована. 

62х72х97 см

Крісла для
керівників

Крісло Роял Екстра
арт. 032364  
Можливості: гойдання, регулювання 
висоти сидіння. Механізм: механізм гой-
дання з фіксацією в горизонтальному 
положенні. Оббивка: шкіра, Спліт, 
Неаполь, Мадрас, Жемчуг, Зефір, 
Лама. База: деревина, бук. 

67х75х119-127 см

Крісло Роял CF
арт. 032571  
Оббивка: шкіра, Спліт, 
Неаполь, Мадрас, Жемчуг, 
Зефір, Лама. 

База: деревина. 

62х62х98 см

Крісло Орлеан арт. 032720  
Механізм: - механізм гойдання з 
фіксацією в горизонтальному положенні,  
регулювання крісла по висоті. 
Підлокітники: пластикові з м’якими на-

кладками. Оббивка: шкірозамінник з 
поліуретановим  покриттям (PU).

База: поліамідна.

74х65х110-116h  см
Кольори (PU):

Крісло Роял Пластик
арт. 033166     
Можливості: гойдання, регулювання 
висоти сидіння. Механізм: механізм 
гойдання з фіксацією в горизонтально-
му положенні. Оббивка: шкіра, Спліт, 
Неаполь, Мадрас, Скаден, Жемчуг, 
Зефір, Лама. База: пластик.

62х73х119-127 см

Крісло Роял Люкс
арт. 032331
Можливості: гойдання, регулювання 
висоти сидіння. Механізм: механізм 
гойдання з фіксацією в гори-
зонтальному положенні. 
Оббивка: шкіра, Спліт, Неаполь, 
Мадрас, Жемчуг, Зефір, Лама.
База: деревина, бук.

67х75х119-127 см
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Крісла Роял СF
арт. 032912

Крісло 
Атлантіс Флєш
арт. 032231

Крісло Роял Люкс 
арт. 030097

Крісло Роял  Екстра
арт. 032231

Крісло Марсель арт. 033290 
Можливості: гойдання, регулювання висоти 
сидіння. Механізм: механізм гойдання з 
фіксацією у горизонтальному положенні.
Оббивка: шкірозамінники Неаполь, Ма-
драс, Скаден. База: хром.

64х75х112-120h см

Крісло Фаворит арт. 032703

Можливості: механізм гойдання, 
регулювання сидіння по висоті
Підлокітники: пластик. Оббивка: 
шкірозамінники Неаполь, Мадрас, 
Скаден. База: поліамідна.

65х61,5х103-112h см

Крісло Смарт арт. 033026

Можливості: механізм гойдання, 
регулювання сидіння по висоті
Підлокітники: пластик. Оббивка: 
шкірозамінники Неаполь, Мадрас, 
Скаден. База: поліамідна. 

65х61,5х103-112h см

Крісло Нота PL
Можливості: механізм гойдання, 
регулювання сидіння по висоті

Підлокітники: пластик. Оббивка: 
шкірозамінники Неаполь, Мадрас, 
Скаден. База: поліамідна. 

65х62х97-110h см

Крісло  Торонто PL арт. 033416

Механізм: механізм гойдання, з фіксацією в 
горизонтальному положенні, регулювання 
крісла по висоті. Підлокітники: пластик.  
Оббивка: шкірозамінники Неаполь, 
Мадрас, Скаден. База: поліамідна.

65х70х107-115h см

Крісло Ліга PL
Можливості: механізм гойдання, 
регулювання сидіння по висоті

Підлокітники: пластик. Оббивка: 
шкірозамінники Неаполь, Мадрас, 
Скаден. База: поліамідна. 

65х62х97-110h см

Крісло Геркулес Екстра
арт. 030555
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Крісло Геркулес Хром 
Можливості: гойдання, регулювання висоти 
сидіння.
Механізм: механізм гойдання з
фіксацією в горизонтальному положенні.
Оббивка: шкіра Люкс, шкіра Спліт, 
шкірозамінники Неаполь, Мадрас, Жемчуг, 
тканина Сідней.  
База: алюмінієва с поліурітановами накладками

.

67x75x119-127 cm

Крісло Техас Екстра
Можливості: гойдання, регулювання висоти сидіння.
Механізм: механізм гойдання з
фіксацією в горизонтальному положенні.
Оббивка: шкіра Люкс, шкіра Спліт, шкірозамінники 
Неаполь, Мадрас.  

База та підлокітники: деревина, бук.

65x75x112-120 cm

Крісло Хьюстон Хром
Можливості: гойдання, регулювання висоти сидіння.
Механізм: механізм гойдання з
фіксацією в 5-ти положення.
Оббивка: шкіра Люкс, шкіра Спліт, шкірозамінники 
Неаполь, Мадрас, Жемчуг, тканина Сідней.  

База: алюмінієва с поліурітановами накладками.

64x80x112-120h cm 

Крісло Атлантіс Хром 
Можливості: гойдання, регулювання висоти сидіння.
Механізм: механізм гойдання з фіксацією в горизонтальному положенні.
Оббивка: шкіра Люкс, шкіра Спліт, шкірозамінники 
Неаполь, Мадрас, Жемчуг, тканина Сідней.  

База: алюмінієва с поліурітановами накладками.

62x73x119-127 cm
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Крісло Елеганс HB 
М’які регульовані підлокітники

Синхромеханизм гойдання з фіксацією в  5-ти  положеннях. 

База – алюмінієва D70 см. Обгумовані ролики з хром покриттям.

Обивка: сидіння і спинка - тканина Papermoon або шкірозамінник 
Неаполь, боковини та задня частина спинки можуть бути виконані у 
шкірозаміннику контрасного кольору на вибір.

70х70х109-117 см

Крісло Елеганс LB 
М’які регульовані підлокітники

Синхромеханизм гойдання з фіксацією в  5-ти  положеннях. 

База – алюмінієва D64 см. Обгумовані ролики з хром покриттям.

Обивка: сидіння і спинка - тканина Papermoon або шкірозамінник 
Неаполь, боковини та задня частина спинки можуть бути виконані 
у шкірозаміннику контрасного кольору на вибір.

65х65х85-93 см

Лінійка крісел 
Елеганс
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Крісло Бристоль 
Можливості: гойдання, регулювання висоти сидіння.

Механізм: Multi-Block –  механізм гойдання з фіксацією в 5-ти положеннях або 
Anyfix – механізм гойдання з фіксацією в будь-якому проміжному положенні.

Оббивка: шкіра Люкс, шкіра Спліт, шкірозамінники Неаполь, Мадрас, Лакі.  

База: алюмінієва з поліурітановами накладками.

64х80х112-120 см

Крісло Стар 
Можливості: гойдання, регулювання висоти сидіння.

Механізм: механізм гойдання з

фіксацією в горизонтальному положенні.

Оббивка: шкірозамінники Неаполь, Мадрас, Лакі, шкіра Спліт. 

База: алюмінієва з поліурітановами накладками.

64х70х112-122 см
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Крісло Палермо Хром арт. 033391
Механізм: колінний механізм гойдання з

фіксацією в 5 положеннях, регулювання

крісла по висоті

Оббивка: шкірозамінники Неаполь,

Мадрас, шкіра. База та підлокітники :хром.

64х80х112-120 h см

Крісло Палермо Экстра арт. 033327
Механізм: механізм гойдання, з фіксацією в

горизонтальному положенні, регулювання

крісла по висоті.

Оббивка: шкірозамінники Неаполь,

Мадрас, шкіра. База та підлокітники: 

деревина.

64х80х112-120 h см   

1

1

2

3

4

2

3

4

Крісло Палермо Экстра

Стіл з мобільною тумбою Токіо

Підвісні полиці Токіо

Шафа Токіо
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Крісло Мустанг CF 
арт. 031166 
Оббивка: штучна шкіра з 
поліуретановим покриттям PU.
База: металева пофарбована.

60х60х100 см

Кольори (PU):      

Крісло Мустанг HB
арт.0311133  
Можливості: гойдання, регулювання 
висоти сидіння.
Механізм: механізм гойдання 
з фіксацією в горизонтальному 
положенні. Оббивка: шкірозамінник з 
поліуретановим покриттям PU.
База: пластикова срібляста. 

60х60х107-113 см

Кольори (PU):           

Крісло Чінція Люкс

арт. 030013  
Можливості: гойдання, регулю-
вання висоти сидіння.
Механізм: механізм гойдання 
з фіксацією в горизонтальному 
положенні. Оббивка: Спліт, Не-
аполь, Мадрас, Скаден, Жемчуг.  
База: пластик. 

60х61х112-120 см

Крісло Чінція CF
арт. 030015  
Оббивка: Спліт, Неаполь, Ма-
драс, Скаден, Жемчуг. 
База: металева пофарбована. 

60х70х98 см

Крісло Чінція

арт. 030005  
Можливості: гойдання, регулю-
вання висоти сидіння.
Механізм: механізм гойдання 
з фіксацією в горизонтальному 
положенні. Оббивка: Спліт, Не-
аполь, Мадрас, Скаден, Жемчуг. 
База: пластик. 

64х68х108-116 см

Крісло Флорида HB  
Можливості: гойдання, регулю-
вання висоти сидіння.
Механізм: механізм гойдання 
з фіксацією в 5-ти положеннях.
Оббивка:  шкірозамінник з 
поліуретановим покриттям PU .
База: пластик. 

62х69х119-126 см

Кольори (PU):

Крісло Флорида CF  
Оббивка:  шкірозамінник з 
поліуретановим покриттям PU .
База: металева пофарбована.

62х65х107 см

Кольори (PU):

Крісло Спарк
арт. 032774
Механізм: механізм гойдання з 
фіксацією в горизонтальному 
положенні,  регулювання крісла по 
висоті. Підлокітники: пластикові.
Оббивка: шкірозамінник з 
поліуретановим покриттям PU.

База: поліамідна.

65х64х115-125h  см

Крісло Ледлі
арт. 032983  

Механізм: механізм гойдання, 
з фіксацією в горизонтальному 
положенні, регулювання крісла 
по висоті. Підлокітники: пластик.  
Оббивка: шкірозамінники Неаполь, 
Мадрас, Скаден. База: поліамідна.

65х61,5х113-122h см

Крісло Каїр HB  
Можливості: гойдання, регулювання 
висоти сидіння. Механізм: механізм 
гойдання з фіксацією у горизон-
тальному положенні. Оббивка:  
шкірозамінник з поліуретановим 
покриттям PU.
База: металева хромована. 

67х66х109-119 см

Кольори (PU):

Крісло Тулуза
арт. 032707  
Механізм: механізм гойдання з 
фіксацією в горизонтальному 
положенні,  регулювання крісла по 
висоті. Підлокітники: пластикові, 
з м’якими накладками. Оббивка: 
шкірозамінник з поліуретановим 

покриттям (PU). База: поліамідна.

65х65х116-126h  см

Кольори (PU):

 PU  PU;+ fabric + fabric

Крісло Профі  HB 

арт. 031142  
Можливості: гойдання, регулювання 
висоти сидіння. Механізм: механізм 
гойдання  з фіксацією в горизон-
тальному положенні.
Оббивка: шкірозамінник з 
поліуретановим покриттям PU.

67х63х117-122 см

Колір (PU):

Крісло Каїр HB  
Можливості: гойдання, регулювання 
висоти сидіння. 
Механізм: механізм гойдання з 
фіксацією у горизонтальному 
положенні. Оббивка:  шкірозамінник з 
поліуретановим покриттям PU.
База: алюмінієва полірована.

67х66х109-119 см

Кольори (PU):  

Крісло Туніс Пластик

арт. 032784 
Можливості: механізм гойдання, регулю-
вання сидіння по висоті
Підлокітники: пластик. Оббивка: 
шкірозамінники Неаполь, Мадрас, Ска-
ден. База: поліамідна.

62х73х119-127 см

Крісло Туніс Екстра

арт. 032688

Можливості: механізм гойдання, 
регулювання сидіння по висоті. 
Оббивка: шкірозамінники Неаполь, 
Мадрас, Скаден. Підлокітники та 
база: бук.

65х61,5х103-112h см

Крісло Туніс  CF
Оббивка: шкірозамінники Не-
аполь, Мадрас, Скаден. 

База: деревина. 
62х72х97 см
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Крісло Орхідея HB арт. 031136  

Механізм: механізм гойдання, з фіксацією 
в горизонтальному положенні, регулю-
вання крісла по висоті. Підлокітники: 
металічні, з м’якими накладками. Оббивка: 
шкірозамінник з поліуретановим покриттям 
(PU). База: поліамідна. 

67х70х116-125h см

Крісло Монако HB арт. 031141  
Можливості: гойдання, регульований кут нахилу 
крісла і висоти сидіння.
Механізм: механізм гойдання 
з фіксацією в 5-ти положеннях.
Оббивка: штучна шкіра PU.
База: алюмінієва. 

66х70х110-117 см

Колір (PU):

Крісло Плутон HB арт. 031169  
Можливості: гойдання, регулювання кута 
нахилу крісла і висоти сидіння. Механізм: 
механізм гойдання з фіксацією в 5-ти 
положеннях.
Оббивка: штучна шкіра PU (можна за-
стосовувати вологе чищення).
База: пластикова срібляста. 

67х63х117-122 см

Кольори (PU):

Крісло Варіус арт. 032763

Механізм: механізм гойдання з фіксацією в горизон-
тальному положенні, регулювання крісла по висоті.

Підлокітники: пластикові, з м’якими накладками, 
колір – срібло. Ролики: обгумовані.

Оббивка: шкірозамінник з поліуретановим 

покриттям (PU). База: поліамідна, колір - срібло

72х67х108-116h  см

Крісло Донатос арт. 032759  
Механізм: механізм гойдання з фіксацією в го-
ризонтальному положенні,  регулювання крісла 
по висоті. Підлокітники: пластикові, з м’якими 
накладками. Ролики: обгумовані. Оббивка: 
шкірозамінник з поліуретановим покриттям 
(PU). База: поліамідна.

73х62х110-120h см

Крісло Неон HB арт. 032755

Механізм: колінний механізм гойдання з 
фіксацією в 5 положеннях, регулювання крісла 
по висоті. Підлокітники: пластикові , пофарбовані 
в колір «алюміній», м’які накладки. Оббивка: 
шкірозамінник з поліуретановим покриттям 
(PU). База: поліамідна, пофарбована в колір 
«алюміній». 

67х66х115-125h  см

Кольори (PU):
Кольори (PU):

Кольори (PU): Кольори (PU):

Крісло Фоксі арт. 032767  
Механізм: механізм гойдання з фіксацією в 
горизонтальному положенні;  регулювання 
крісла по висоті. Підлокітники: пластикові, 
з м’якими накладками. Ролики: обгумовані. 
Оббивка: шкірозамінник з поліуретановим 
покриттям (PU). База: поліамідна.

70х65х110-116h  см

Кольори (PU):

Крісло Арізона арт. 032727  
Механізм: колінний механізм гойдання з 
фіксацією в 5 положеннях, регулювання 
крісла по висоті.

Підлокітники: хром, з м’якими на-
кладками. Оббивка: шкіра Люкс або 
шкірозамінник з поліуретановим покрит-
тям (PU). База: алюмінієва. 

69х66х115-125h  см

Крісло Ріо арт. 032718  
Механізм: механізм гойдання з 
фіксацією в горизонтальному 
положенні,  регулювання крісла 
по висоті. Підлокітники: хром,  з 
м’якими накладками. Оббивка: 
шкірозамінник з поліуретановим 

покриттям (PU). База: хромована.

69х59х92h см

Кольори (PU):Кольори (PU)/(L): 

Кольори (PU): 

Крісло Лідер  
Механізм: колінний механізм гойдання з фіксацією в 
горизонтальному положенні, регулювання крісла по висоті. 
Підлокітники: пластикові, з м’якими накладками. Пневмопатрон: 
хромований. Особливості: спинка крісла складається, 
комплектація підголовником. Оббивка: шкіра або шкірозамінник з 
поліуретановим покриттям (PU). База: хромована. 

66х63х118-128h  см
Кольори (PU):

Крісло Анкор HB арт. 031003  
Можливості: гойдання, регулювання 
висоти сидіння.
Механізм: механізм гойдання 
з фіксацією в горизонтальному 
положенні.
Оббивка: Неаполь + Сітка, Скаден + 
Сітка, Неаполь + Зефір, Скаден + Зефір. 
База: пластик. 

61х60х108-118 см  

Крісло Мейджик 

арт. 032778  
Механізм: механізм гойдання з 
фіксацією в горизонтальному 
положенні,  регулювання крісла по 
висоті. Підлокітники: пластикові. 
Пневмопатрон: хромований.

Оббивка: шкірозамінник з 
оліуретановим покриттям (PU) + 
вставка сітчастої матерії. База: пла-
стикова хрестовина з хромованими 
вставками.

65х62хВ105-115h  см

Крісло Самба RC арт. 012819

Можливості: регулювання сидіння по 
висоті та куту нахилу спинки. Обивка: 
шкірозамінники Неаполь, Мадрас. База 
металева хромована. Каркас хромова-
ний. Підлокітники букові.

64х64х88-100h см

арт. 032773
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Крісло Юпітер (1031A)

арт. 033043

Механізм гойдання: колінний глибо-

кого гойдання з фіксацією в гориз.

положенні. Оббивка: шкірозамінник

з поліуретановим покриттям PU.

Хрестовина - алюмінієва,

підлокітники - металеві з м’якими

накладками.

100x65x56h см

Крісло Галант HB 
Механізм: колінний механізм гойдання з 
фіксацією в 5-ти положеннях або механізм

глибокого гойдання з фіксацією в горизон-
тальному положенні, регулювання крісла 
по висоті. Особливості: оздоблення крісла 
деревом, важелі механізмів вбудовані в 
підлокітники. Оббивка: шкіра Люкс, шкіра 
Спліт, шкірозамінники Неаполь, Мадрас.

72х68х120-126h  см

Крісло Президент 03  арт. 032743 
Механізм: колінний механізм гойдання з 
фіксацією в горизонтальному положенні, 
механізм регулювання кута нахилу спинки, регу-
лювання крісла по висоті. Особливості: оздоблен-
ня крісла деревом, важелі механізмів вбудовані в 
підлокітники. Оббивка: шкіра Люкс (L).

74х68х120-125,5h  см

Крісло Президент арт. 032748  
Механізм: колінний механізм гойдання з фіксацією 
в горизонтальному положенні, регулювання 
крісла по висоті. Особливості: оздоблення крісла 
деревом.

Оббивка: шкіра Люкс (L). 

74х68х120-125,5h  см

Крісло Вега (1006А)

арт. 033036

Механізм гойдання Мультиблок (5 
положень). 
Оббивка: шкірозамінник з 
поліуретановим покриттям  PU

63х80х133h см

Крісло Президент 02 арт. 031135  
Можливості: гойдання, регулювання висо-
ти сидіння. Механізм: механізм гойдання з 
фіксацією в горизонтальному положенні. 
Оббивка: шкірозамінник з поліуретановим по-
криттям PU. База: деревина. 

71х78х120-126 см

Колір (PU):

Крісло Буффало CF

арт. 031180  
Оббивка: шкіра (L). 
База: деревина. 

62х62х98 см

Кольори (L):

Крісло Буффало HB арт. 031139  
Можливості: гойдання, регулювання висоти 
сидіння.
Механізм: механізм гойдання 
з фіксацією в 5-ти положеннях.
Оббивка: шкіра (L). База: деревина.  

68х62х118-125 см

Кольори (L):

Крісло Лондон CF арт. 031184  
Оббивка: шкірозамінник з 
поліуретановим покриттям PU.
База: деревина. 

62х66х100 см

Кольори (PU):

Кольори (L):

Кольори (PU)

Кольори (PU):

Кольори (PU):

Кольори (L):

Кольори (L):

Кольори (L):

Крісло Сиріус (1009A)

арт. 033037

Механізм гойдання Мультиблок 
(5 положень). 

Оббивка: шкірозамінник з 
поліуретановим покриттям  PU

68х63х116h см

Крісло Конгрес (718HB), 
арт. 033023

Матеріал корпусу- МДФ, покриття -  
шпон натуральний. Оббивка: шкіра (L) 
чорна. Механізм гойдання з фіксацією 
в горизонтальному положенні.

70х70х120h cм

Крісло Конгрес 02 
(728HB) арт. 033024

Матеріал корпусу- МДФ, покриття 
-  шпон натуральний. Оббивка: 
шкіра чорна (L). Механізм гойдання 
з фіксацією в горизонтальному 
положенні. Регулювання куту на-
хилу спинки.

70х70х120h см
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НОВиНКа! КРіСЛа В НОВій ОББиВці – ТеПеР іЗ ТКаНиНи!
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Крісло Оріон в оббивці 
Сідней 5

Крісло Атлантіс Екстра в 
оббивці Сідней 4

арт. № 033119

арт. 033117

Крісло Атлантіс Екстра

Полиці Токіо

Шафи та комоди Токіо

Стілець із мобільною тумбою Токіо
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Операторські 
крісла

1

2 3

4

Крісло операторське Маск HB1

Стіл M80 з колекції Арт Мобіл

Стілець Рольф

Корпусні меблі Берлін

2

3

4

Крісло операторське Аполло HB арт.  241480  

М’які частини виконані на основі латексу і мають підвищений 
термін служби. Оснащено механізмом гойдання з фіксацією 
в 5-ти положеннях. Має регулювання сидіння по висоті. 
Підлокітники регулюються по висоті і мають м’які поліуретанові 
накладки. Гумові ролики не дряпають підлогу.

65х75х110-119 см

Крісло конференц Аполло CF  
М’які частини виконані на основі латексу і мають підвищений 
термін служби. Крісло оснащене підлокітниками з поліуретановим 
покриттям, з  приємною на дотик поверхнею. Каркас хромований 
з полозами, які виключають дряпання підлоги. Оббивка: тканина 
Онтаріо (кольори в асортименті).

59х56х79 см

Крісло операторське Маск HB

арт. 240726  
Обладнане механізмом гойдання з фіксацією 
в 5-ти положеннях. Має регулювання сидіння 
і спинки по висоті. Підлокітники регулюються 
по висоті і мають м’які поліуретанові накладки. 
Гумові ролики не дряпають підлогу.

65х65х110-119 см

Крісло операторське Маск LB

арт.  240186  
Обладнане механізмом гойдання з фіксацією 
в 5-ти положеннях. Має регулювання сидіння 
і спинки по висоті. Підлокітники регулюються 
по висоті і мають м’які поліуретанові накладки. 
Гумові ролики не дряпають підлогу.

65х65х100-109 см

Крісло операторське Маск CF

арт. 240896  
Обладнане механізмом регулювання кута нахилу 
і висоти спинки. Підлокітники регулюються по 
висоті і мають м’які поліуретанові накладки. Кар-
кас: метал/покриття чорної порошковою фарбою.

65х70х110-115 см
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Крісло операторське 
Поло 40/AMF-4  
Крісло має регулювання сидіння і 
спинки по висоті. Спинка також має 
регулювання кута нахилу і глибини. 
Гумові ролики не дряпають підлогу. 
База — поліамідна.

65х70х86-103 см

Крісло операторське 
Поло  40/AMF-5  
Крісло має регулювання сидіння і 
спинки по висоті. Спинка також має 
регулювання кута нахилу і глибини. 
Гумові ролики не дряпають підлогу. 
База — поліамідна.

65х70х86-103 см

Крісло операторське 
Поло  50/AMF-4  
Крісло має регулювання сидіння і 
спинки по висоті. Спинка також має 
регулювання кута нахилу і глибини. 
Гумові ролики не дряпають підлогу. 
База — поліамідна.

65х70х98-113 см

Крісло операторське 
Поло  50/AMF-5  
Крісло має регулювання сидіння і 
спинки по висоті. Спинка також має 
регулювання кута нахилу і глибини. 
Гумові ролики не дряпають підлогу. 
База — поліамідна.

65х70х98-113 см

Крісло операторське
Бридж Хром   
Обладнане механізмом незалежного регулюван-
ня кута нахилу сидіння і спинки. Крісло має регу-
лювання сидіння і спинки по висоті. Підлокітники 
регулюються по висоті і мають м’які поліуретанові 
накладки. Гумові ролики не дряпають підлогу. 
База: металева хромована.

65х70х110-119 см

Крісло операторське
Бридж /AMF-4  
Обладнане механізмом незалежного регулювання 
кута нахилу сидіння і спинки. Крісло має регулю-
вання сидіння і спинки по висоті. Гумові ролики не 
дряпають підлогу. База — поліамідна.

65х70х110-119 см

Крісло операторське
Бридж /AMF-5  
Обладнане механізмом незалежного регулюван-
ня кута нахилу сидіння і спинки. Крісло має регу-
лювання сидіння і спинки по висоті. Гумові ролики 
не дряпають підлогу. База — поліамідна.

65х70х110-119 см

Крісло операторське 
Престиж  Lux New/AMF-1  
Крісло має регулювання сидіння і 
спинки по висоті. Спинка також має 
регулювання кута нахилу і глибини. 
База — поліамідна. 

65х65х100-113 см

Крісло операторське 
Престиж  Lux New/AMF-7  
Крісло має регулювання сидіння і 
спинки по висоті. Спинка також має 
регулювання кута нахилу і глибини. 
База — поліамідна.

65х65х100-113 см

Крісло операторське 
Престиж Люкс  
Крісло має регулювання сидіння і 
спинки по висоті. Спинка також має 
регулювання кута нахилу і глибини. 
База — поліамідна.

65х65х110-117 см

Крісло операторське 
Престиж LB/AMF-1  
Крісло має регулювання сидіння і 
спинки по висоті. Спинка також має 
регулювання кута нахилу і глибини. 
База — поліамідна.

65х65х90-99 см

Крісло операторське
Поло Хром 
Крісло має регулювання сидіння і спинки по 
висоті. Спинка також має регулювання кута 
нахилу і глибини. Гумові ролики не дряпають 
підлогу. База — металева хромована.

65х65х98-113 см

Крісло операторське
Гольф 50/AMF-4  
Крісло має регулювання сидіння і 
спинки по висоті. Спинка також має 
регулювання кута нахилу і глибини. 
Гумові ролики не дряпають підлогу. 
База — поліамідна.

65х65х103-109 см

Крісло операторське 
Гольф 50/AMF-5  
Крісло має регулювання сидіння і 
спинки по висоті. Спинка також має 
регулювання кута нахилу і глибини. 
Гумові ролики не дряпають підлогу. 
База — поліамідна.

65х65х103-109 см

Крісло операторське
Поло CF/AMF-4  
Обладнане механізмом регулювання кута нахилу 
і висоти спинки. Каркас: метал/покриття чорною 
порошковою фарбою.

65х65х100 см

Крісло операторське
Поло CF/AMF-5  
Обладнане механізмом регулювання кута нахилу 
і висоти спинки. Каркас: метал/покриття чорною 
порошковою фарбою.

65х65х100 см

Табурет Грас арт. 120279
Табурет має регулювання сидіння по висоті. 
База поліамідна, комплектується роликами або 
ступками.

62х62х39-52см

арт. 021682 арт. 021645

арт. 241140 арт. 241092 арт. 241088 арт. 241164

арт. 241125 арт. 241137

арт. 241103 арт. 241096 арт. 241116

арт. 241168 арт. 241268 арт. 241270

Крісло операторське Комфорт
Крісло має регулювання сидіння і спинки по висоті. 

Спинка також має регулювання кута нахилу і глибини.

База —  металева з пластиковими накладками. 

Оббивки:  тканина а, штучна шкіра чорна.

61х61х98-116 см
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НОВІ ОББИВКИ!
Тепер операторські стільці доступні у нових оббивках: 

тканині Квадро та Поінт!

Вибір кольорів див. на стр. 220-221

Крісло Спринт AMF- 5
Регулювання висоти сидіння та кута нахилу спинки.

Крісло має анатомічну форму сидіння, що повторює контури тіла людини. Крісло має 
регулювання сидіння і спинки по висоті. Спинка також має регулювання кута нахилу і 
глибини. Гумові ролики не дряпають підлогу. База — поліамідна.

Комплектація підлокітниками аМФ-4 або аМФ-5.

65х70х95-108 см
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Крісло Біт
- комплектація підлокітниками аМФ-1, аМФ-7 або 
аМФ-8

- поліамідна хрестовина

- обгумовані ролики

- механізм «Фристайл» з регулюванням жорсткості 
гойдання

64х64х87-100

Кресло Байт
- комплектація підлокітниками аМФ-4, аМФ-5

- поліамідна хрестовина

- обгумовані ролики

- механізм «Фристайл» з регулюванням 
жорсткості гойдання

64х64х87-100

Крісло Веб
- механізм гойдання з фіксацією в горизонтальному 
положенні

- поліамідна хрестовина

- обгумовані ролики

64х64х90-103

Кресло Онлайн
- підлокітники регулюються по висоті в 5-ти поло-
женнях та мають м’які поліуретанові накладки

- механізм гойдання з фіксацією 

в горизонтальному положенні

- поліамідна хрестовина

- обгумовані ролики

64х64х90-103

Крісло Коннект
- підлокітники регулюються по висоті в 5-ти положен-
нях та мають м’які поліуретанові накладки

- механізм гойдання з фіксацією в горизонтальному 
положенні

- поліамідна хрестовина

- обгумовані ролики

64х64х100-113

Крісло Коннект HR Alum
- комплектація підголівником HR

- cинхромеханізм гойдання з фіксацією в 5-ти положеннях та          
регулюванням жорсткості качання 

- підлокітники регулюються по висоті в 5-ти положеннях та 
мають м’які поліуретанові накладки

- алюмінієва хрестовина  з накладками для ніг

- обгумовані ролики дизайн Hi-Tech

64х64х120-133 см

 Колекція «Онлайн»
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Крісло Футбол Люкс 

Дизайн Динамо
Оснащене механізмом незалеж-
ного регулювання кута нахилу 
сидіння і спинки. Сидіння, спинка та 
підлокітники регулюються по висоті. 
Підлокітники також мають м’які 
поліуретанові накладки. На ролики 
нанесений друк згідно з тематикою 
дизайну крісла. База — металева 
хромована. 

65х70х110-119h см

Крісло Футбол Спорт 

Дизайн Динамо  
Сидіння і спинка регулюються по 
висоті. Спинка також має регулю-
вання кута нахилу та глибини. На 
ролики нанесений друк згідно з 
тематикою дизайну крісла. База — 
поліамідна.

65х70х86-103h см

Крісло Футбол Люкс

Дизайн Шахтар 
Оснащене механізмом незалеж-
ного регулювання кута нахилу 
сидіння і спинки. Сидіння, спинка та 
підлокітники регулюються по висоті. 
Підлокітники також мають м’які 
поліуретанові накладки. На ролики 
нанесений друк згідно з тематикою 
дизайну крісла. База — металева 
хромована. 

65х70х110-119h см

Крісло Футбол Спорт 

Дизайн Шахтар 
Сидіння і спинка регулюються по 
висоті. Спинка також має регулю-
вання кута нахилу та глибини. На 
ролики нанесений друк згідно з 
тематикою дизайну крісла. База — 
поліамідна.

65х70х86-103h см

Крісла для футбольних 

вболівальників!

МОЖЛиВіСТЬ ВиКОНаННЯ МаЛЮНКіВ Та ВиШиВОК
З ЛОГОТиПОМ ВаШОГО ПіДПРиЄМСТВа!

Дизайн Динамо № 1

арт. 240929

Дизайн Динамо № 2

арт. 120196

арт. 240931 арт. 120220
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Стілець Рольф  
Каркас: чорний, 
металік, хром.
Оббивка: в 
асортименті.

54х60х85 см

Стілець Рольф 
пластик сірий 
Сидіння і спинка: 
пластик. 
Колір каркаса і пласти-
ка: сірий.

55х57х80 см

Стілець Рольф 
пластик синій  
Сидіння і спинка: 
пластик. 
Колір каркаса і пласти-
ка: синій.

55х57х80 см

Стілець Рольф 
пластик 
зелений  
Сидіння і спинка: 
пластик.
Колір каркаса і пла-
стика: зелений.   

55х57х80 см

Стілець Рольф 
пластик чорний  
Каркас: чорний, металік, 
хром.
Сидіння і спинка: пластик.
Колір пластика: чорний.

55х57х80 см

Стілець Рольф 
пластик 
червоний  
Сидіння і спинка: пластик.
Колір каркаса і пластика: 
червоний.  

55х57х80 см

Стілець Ізо арт. 011014  

Каркас: чорний, металік, хром. 
Оббивка: в асортименті.

55х55х82 см

Підлокітник зі столиком
до стільця Ізо

Стільці для 
відвідувачів 
Так само як театр починається з вішалки, так і офіс 
зустрічає своїх гостей меблями для відвідувачів. Стільці, 
подані в даному каталозі, — це недорогі та якісні продук-
ти, які дозволять облаштувати Ваш офіс у єдиному стилі й 
створити необхідну атмосферу ділового спілкування…

Стільці Рольф

Стілець Ізо Люкс

 арт. 012475  
Каркас: чорний, металік, хром. 
Оббивка: в асортименті.

55х55х82 см

арт. 012568 арт. 011420 арт. 012617 арт. 012619 арт. 012618 арт. 012616

Стілець Ізо W арт. 011203  
Каркас: чорний, металік, хром. 
Оббивка: в асортименті.

56х64х81 см
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Стілець Призма  
Каркас: чорний, металік, хром 

Сидіння і спинка: пластик, або з 
м’якими наклдками. 

Оббивка: в асортименті. 

55х55х81 см

Новинка! Підлокітники до 
стільців Призма та Ізо

1

1

2

Стільці Призма в тканині Аріс-1

Крісло Атлантіс в тканині Сідней 5

1

2
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Стілець Самба арт. 012552  
Каркас: хром  

Підлокітник: бук, колір - горіх, світлий горіх, 
вишня, махагон. 

Оббивка: штучна шкіра Скаден, Мадрас.

60х60х86 h см

Крісла Самба RC Можливості: регулювання сидіння по висоті та куту нахилу спинки. Обивка: 
шкірозамінники Неаполь, Мадрас. База металева хромована. Каркас хромований. 
Підлокітники букові.

64х64х88-100h см
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Стілець Сильвія арт. 012378  
Каркас: чорний, металік, хром. Оббив-
ка: в асортименті.

50х50х82 см

Стілець Квест арт. 012835

Каркас: чорний, металік, хром

Обивка: в ассортименте

46,5х56х80см

Стілець Джокер арт. 171001  
Каркас: металік.
Штучна шкіра: чорний, сірий. 

45х46х80 см

Стілець Ізо Веб   

Каркас: чорний, алюм.,  хром.

Оббивка: спинка  - сітка (колір в асортименті), сидіння – м’яке, 
оббите сіткою 

55х55х82 см

Стілець Призма Веб
Каркас: чорний, алюм.,  хром.

Оббивка: спинка  - сітка (колір в асортименті), сидіння – пластик, або з м’якими 
накладками (оббивка – сітка.)

55х55х81 см

Стілець Гранд

Чохол стільця виконаний в дизайні спортивного автомобіля. М’які 
частини оздоблені контрастною декоративною строчкою, що 
підкреслює статус крісла.

Каркас амортизуючий, з ефектом  легкого качання, матеріал 
каркасу – метал хромований або пофарбований в колір 
«алюміній»або «чорний».

Оббивка: шкірозамінники Неаполь, Скаден, Мадрас.

Можливість зручного зберігання стільців в пачці.

56х56х79 см
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Диван Візит двомісний модуль
арт. 040202  
Можливості: регульовані опори, укомплектований 
підлокітниками.
Оббивка: Неаполь, Мадрас — можна застосовува-
ти вологе чищення. 

165х90х90 см

Диван Візит одномісний модуль
арт. 040218  
Можливості: регульовані опори, укомплектований 
підлокітниками.
Оббивка: Неаполь, Мадрас — можна застосовувати 
вологе чищення. 

84х90х90 см

Диван Візит кутовий модуль
арт. 040234  
Можливості: регульовані опори.
Оббивка: Неаполь, Мадрас — можна застосову-
вати вологе чищення. 

125х90-90х90 см

Приклад розташування
Підлокітник Візит  
Оббивка: Неаполь, Мадрас — можна застосовувати вологе чищення.

19х59х50 см

Диван Комбі одномісний 
модуль арт. 040308  
Оббивка: Неаполь, Мадрас — можна 
застосовувати вологе чищення.

62х66х80 см

Диван Комбі кутовий модуль 

арт. 040324 
Оббивка: Неаполь, Мадрас — можна 
застосовувати вологе чищення. 

110х66-66х80  см

Диван Комбі зворотний модуль

арт. 040292  
Оббивка: Неаполь, Мадрас — можна застосову-
вати вологе чищення. 

101х66-66х80 см

Приклади розташування
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Диван Міраж прямий модуль    
зі спинкою арт. 040346  
Можливості: регульовані опори.
Оббивка: Неаполь, Мадрас — можна застосову-
вати вологе чищення.

72х72х66 см

Диван Міраж прямий модуль

арт. 040362  
Можливості: регульовані опори.
Оббивка: Неаполь, Мадрас — можна застосову-
вати вологе чищення. 

72х72х42 см

Диван Міраж кутовий модуль

арт. 040378  
Можливості: регульовані опори.
Оббивка: Неаполь, Мадрас — можна застосову-
вати вологе чищення.. 

72х72х66 см

Приклади розташування Диван Кароліна двомісний модуль арт. 

040250  
Можливості: регульовані опори.
Оббивка: Неаполь, Мадрас — можна застосовувати вологе 
чищення.

148х77х66 см

Диван Кароліна одномісний модуль арт. 040266  

Можливості: регульовані опори.
Оббивка: Неаполь, Мадрас — можна застосовувати вологе чищення.

71х77х66 см

Диван Кароліна кутовий модуль арт. 040282  
Можливості: регульовані опори.
Оббивка: Неаполь, Мадрас — можна застосовувати вологе чищення.

95х77-77х66 см

Приклад розташування
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Берлін
Корпусні офісні меблі Berlin — це колекція для сучасних 
та енергійних ділових людей! Чіткі лінії й модні текстури 
фасадів зроблять Ваш кабінет не тільки практичним і 
зручним, але й підкреслять смак його господаря.

Меблі можна обрати в одному з трьох сучасних кольорів: 
венге магія, дуб молочний або зебрано африканське, 
а доповнити їх фасадами, які можуть бути як в тон 
основних корпусів, так і глянцевими або зі склом.

Модулі колекції Berlin чудово підійдуть як для 
обладнання кабінету керівника, так і для створення 
системи робочих місць.

Варіанти фасадів

1

Крісло Аполло CF
М’які частини виконані на основі латексу і мають підвищений термін 
служби. Крісло оснащене підлокітниками з поліуретановим покриттям, 
з  приємною на дотик поверхнею. Каркас хромований з полозами, які 
виключають дряпання підлоги. Оббивка: тканина Онтаріо (кольори в 
асортименті).

59х56х79 см

1

У тон корпуса ГлянцевийЗі склом 
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Модельний ряд:

Кольорова гама корпусів Кольори глянцевих фасадів 

Дуб 
молочний

Венге магія Червоний Білий Зебрано 
африканське

Бежевий

820x420x2005h 426x420x2005h 820x420x1611h 426x420x1611h 820x420x820h 426x420x823h 820x420x429h 426x420x429h 426x320x429h

Настенный модульНапольный модуль

426x320x429h

UK-50 UK-60 UK-52 UK-62 UK-54 UK-64 UK-56 UK-66 UK-59 UK-58

1214x650x750h 1214x650x750h 900x650x750h 1500x650x750h 1500x650x750

UK-112 UK-114 UK-104 UK-110 UK-100

UK-44 UK-30 UK-32 UK-34 UK-70 UK-38 UK-102 UK-118UK-46 UK-36

550х420х2005h 1214x650x750h 1214x1061x320h

UK-202 UK-200 UK-115 UK-116

426x480x545h 426x480x545h 700x900x750h 650x300x32
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Уно 
Меблі оптимальних рішень. Колекція «UNO+» призначена для 
покупця, який цінує лаконічність  стилю. Широкий модельний 
ряд надає можливість раціонального користування  і компакт-
ного облаштування будь-якого офісу. Комбінуючи  робочі столи 
з конференц-приставками, високі шафи з низькими, можна 
ефективно використовувати всі робочі площі навіть невеликих 
офісів. Колекція виконана з високоякісного ламінованого ДСП.
Колекція «UNO+» — це широкий вибір столів: прямокутних і 
ергономічних, столів-помічників, комбінованих столів, обладна-
них тумбами з висувними шухлядами на металевих керуючих, 
висувною полицею для клавіатури і полицею для системного 
блока.

Кутові елементи і конференц-приставки призначені гранично 
збільшити робочі поверхні столів, враховуючи індивідуальні 
побажання покупця, дозволяють максимально адаптувати 
робоче місце під конкретні потреби покупця, зберігаючи при 
цьому ергономіку і дизайн. Кутові елементи можуть утворювати 
столи для переговорів. За допомогою конференц-приставок 
можна сформувати кабінет керівника економ-класу.

Кришки і дно шаф, стелажів, тумб, а також стільниці виготовлені 
з високоякісного ламінованого ДСП завтовшки 28 мм й 
оздоблені протиударним ребром ABS товщиною 1,0 мм. Бокові 
поверхні, полиці й двері виконані з високоякісного ламінованого  
ДСП завтовшки 18 мм.

Крісло Гольф 2Крісло Поло CF1

1
2

Модельний ряд:

Вишня /
Вишня

Бук / Бук Вишня /
Чорний

Кольорова гама
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Крісло операторське Престиж Lux /AMF-41

1

Ко
рп

ус
ні

 м
еб

лі
 У

но
+

Модельний ряд:

Вишня /
Вишня

Бук / Бук Вишня /
Чорний

Кольорова гама
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Омега 
Меблі оптимальних рішень. Колекція офісних меблів Omega 
призначена для споживача, для якого ціна є визначальним 
чинником для покупки. 
Оптимальний модельний ряд дозволяє укомплектувати будь-
яке офісне приміщення максимально компактно і зручно. 
Колекція подана набором окремих модулів, які у комбінації 
між собою створюють комфортні робочі місця. Встановлюючи 
тумби під стіл, приставляючи їх до столів і накриваючи топами, 
ми збільшуємо або зберігаємо робочу поверхню столів. Столи-
помічники «розмістять» оргтехніку і «розвантажать» основне 
робоче місце.

1

1 Крісло операторське Гольф 50/AMF-4  
Крісло має регулювання сидіння і спинки по висоті. Спинка 
також має регулювання кута нахилу і глибини. Ролики з гумо-
вим покриттям не дряпають підлогу. База — поліамідна.

65х70х103-109h см

Модельний ряд:

Бук

Кольорова гама

OM 10 OM 20 OM 40

OM 110 OM 100 OM 120

OM 190 OM 200 OM 210 OM 220 OM 180
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Стіл ОМ 120 з тумбою ОМ 190 

Корпусні меблі Омега допоможуть легко облашту-
вати Ваше офісне приміщення за допомогою своїх 
модулів.

1

2
3

4

5

67

Стілець Призма

Крісло Престиж Люкс Нью/АМФ-1

Стіл ОМ-100 з мобільною    тумбою ОМ-180

Шафа ОМ-20

Шафа ОМ-10 

Шафа ОМ-20 з дверцятами ОМ-40

Вішак Веселка

1

3

4

5

6

7

2
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Вішалки Меридіан  
Каркас — МДФ/метал, підставка — мармурова. 
Металеві частини мають хромоване покриття. 
Кольори каркаса в асортименті.

D38х190 см

Вішалки

Вішалки Веселка  
Каркас металевий, покриття — порошкова 
фарба. Варіанти кольорів: чорний, алюміній.

D42х168 см

Вішалки Континент 
Каркас металевий, покриття — порошкова 
фарба. Варіанти кольорів: чорний, алюміній.

D43х185 см

Бук

Вишня

Червоне
дерево

Чорний

Металік

Варіанти кольорів для вішалок 
Meridian, Meridian 02

Підлогова 
вішалка D-76  
Метал, МДФ.

33х33х185 см

К
іл

ьк
іс

ть
 т

о
ва

р
у 

о
б

м
еж

ен
а!

1

5

2

3

4

1

2

3 5

4

Крісло Престиж LB/ AMF-1 арт. 021496

Стіл ОМ 110 із тумбою мобільною OМ 180
арт. 140234 + 145066

Шафа ОМ 20 із дверями ОМ 40
Вішалка Континент арт. 080001

арт. 080008 арт. 080005арт. 080017

арт. 080017 арт. 080004 арт. 080001 арт. 080002

Стілець Призма
арт. 012662



204 205

Вішалка Веселка
(бежевий) 

Вішалка Континент
(бежевий) 

Бежевий
(під меблі у світлих

тонах - груша, клен та ін.) 

Шоколад
(під меблі у темних коричневих

відтінках - темний горіх, венге та ін.) 

Бордовий
(під меблі з відтінками

червоного кольору

 - червоне дерево та ін.) 

Вішалка Континент
(шоколад) 

Вішалка Континент
(бордовий 

Вішалка Веселка
(шоколад) 

Вішалка Веселка
(бордовий) 

Вішалки у нових кольорах!
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Стілець Юніор арт. 1100031

2

3 Комбінація шаф Уно+

1

3

Стіл учнівський Універсальний арт. 110038

2
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Шкільні меблі 
Сучасна шкільна програма висуває високі вимоги 
до організації навчання у вузах. Неабиякою мірою 
цьому сприяють зручні й спроектовані згідно з 
існуючими вимогами та стандартами меблі.

це дозволяє не просто облаштувати класи, але й 
оптимально організувати процес навчання…

2

1

4

3

3

4

2

1

Стіл учнівський  Універсальний  
Каркас: чорний.

Колір ЛДСП: бук.

Опції: стіл може бути з полицею або без полиці.

Вікова група: 5, 6 категорія

120х50х76 (70) см

Стілець Школяр арт. 110042  
Каркас: чорний, металік, хром.
Спинка й сидіння фанера: бук або
березова шпона.
Вікова група: 6 категорія.

43х52х81 см

Стілець Юніор арт. 110003  
Каркас: чорний, металік, хром.
Оббивка: штучна шкіра Скаден (кольори в 
асортименті).

43х54х82 см

Можливість виготовлення 
стільців 4, 5 вік. категорії

Стілець Школяр

Стіл письмовий ST-83 (з колекції Уно)

Шафа офісна R-10 (з колекції Уно)

Шафа офісна R-10 + двоє дверцят R-83 (з    колекції Уно)
Варіанти модулів шаф Ви можете
подивитися на стор. 197, 199

арт. 110038

арт. 

Вікова група

4

5

6

Зріст 

школяра, см.

146-160

161-175

вище 175

Рекомендовано 

для класів

1-3

4-7

8-11

Висота стільниці 

парти, см.

64

70

76

Висота сидіння 

стільця, см

38

42

46
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Багато годин наші діти проводять 

сидячи: у школі за партою, вдома за 

столом, виконуючи домашні завдання 

чи граючись за комп’ютером. А як вони 

сидять? Зсутулившись, нахиляючись, 

сповзаючи на край сидіння... Згодом це 

псує осанку та призводить до проблем 

з хребтом. 

1

2

Час вчитися! 
інтер’єр даного комп’ютерного шкільного кабінету обладнаний зручними 
ергономічними меблями. Запропонована модель столу є ідеальним рішенням 
для комп’ютерного класу.

Стільці з можливістю регулювання висоти сидіння дозволять учням з будь-
яким зростом зручно влаштуватися за своїм робочим місцем, а враховуючи 
рухливість дитини, стільці обладнані механізмом обертання навколо своєї вісі й 
роликами для пересування  по підлозі.

Стіл, з висувною полицею, стане незамінним при роботі з клавіатурою, до 
того ж він має спеціальну полицю під системний блок і передбачене місце для 
зошитів і решти шкільного приладдя.

1

2

Крісло дитяче Логіка

арт. 120055 
Регулювання висоти сидіння з допомогою 
газ-ліфта, регулювання висоти й глибини 
спинки. Металева хрестовина, покриття 
порошковою фарбою чорного кольору.

60х60х74-93h см

Стіл ОМ110 Омега бук 

арт. 140234  
Висувна полиця для клавіатури, полиця 
під системний блок.

90х60х75h см

Як сидіти правильно?
1. Необхідно мати 5 точок опори:
- ступні ніг стійко стоять на підлозі;

- спина знаходиться у постійному контакті зі спинкою крісла 

незалежно від положення тіла (нахил вперед, назад чи 

прямо);

- глибока посадка – повністю займати всю площину сидіння;

- обидві руки лежать на поверхні стола;

- м’язи шиї та потилиці мають опору у вигляді підголівника 

чи високої спинки крісла. 

2. Кут в колінному, тазостегновому суглобі – 90 
градусів. 
3. Час від часу треба змінювати положення тіла. 

Запобігти появі порушень осанки у дитини можна, 

дотримуючись наступних рекомендацій:

1. Забезпечте дитині зручне та добре освітлене робоче 

місце. Використовуйте ергономічні стільці, висоту яких можна 

регулювати. Запитайте дитину про її стан: якщо через 15-20 

хвилин сидіння в неї починає затікати шия – меблі підібрані 

невдало. 

2. Обмежте час перебування дитини за комп’ютером. 

Вимагайте, щоб кожні 45 хвилин дитина робила перерву. 

3. Не забувайте, що порушення осанки виникають через 

нестачу руху. Прогулянки, заняття туризмом та спортом 

будуть дуже доречними.

4. Нехай дитина носить речі в рюкзаку, а не в сумці на одному 

ремінці. В рюкзака повинні бути широкі лямки та, бажано, 

жорстка ортопедична спинка. Він не повинен бути дуже 

важким. 

5. Крісло повинно бути настроєне на вагу та ріст дитини. 

Необхідний перманентний  контакт спини зі спинкою стільця 

чи крісла: це підтримує природну форму хребта.  Слідкуйте за 

позою дитини: вона повинна використовувати всю поверхню 

сидіння, а не сидіти на краєчку, не закидати ногу на ногу, не 

піднімати одне плече вище іншого. 

Неправильна осанка – це не тільки естетична проблема. Якщо 

її своєчасно не виявити та не виправити, вона може привести 

до захворювань хребта та внутрішніх органів. Сьогодні ті чи 

інші порушення осанки мають 70% українських школярів. А на 

кожну сотню старшокласників припадає 4-5 учнів зі сколіозом. 

Звичайно порушення осанки виникає в періоди активного 

росту дитини: в 5-8 і особливо в 11-12 років. Серед причин, які 

провокують порушення осанки: нерівномірний розвиток різних 

груп м’язів, звичка неправильно сидіти під час занять у школі та 

вдома, малорухомий спосіб життя. 
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Шкірозамінник  
Неаполь

Шкірозамінник  
Скаден

N 03 

Браун спот

N 04 

Коричневий

N 01 

Бордо

N 08 Темно синійN 06 

Темний бежN 20 ЧорнийN 77 п’ятнистий

Блакитний

N 36 N 35N 32 

Темно КоричневийN 22 

Світлий сірий

N 23 МолочнийN 16 

Темно сірий

N 17 

Темний зелений

N 26 Червоний

N 54 N 53 

N 50 N 51

N 55 

N 52 N 34 
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Шкірозамінник  
Жемчуг

Жемчуг  10

Жемчуг 12 

Жемчуг  01 

Жемчуг 05 

Жемчуг 09Жемчуг  08 Жемчуг11 

Жемчуг  02 

Жемчуг  06 Жемчуг 07Жемчуг 04 

Жемчуг  03

Чорна

Шкірозамінник  
Вінілісшкіра

Шкіра Люкс

Шкіра Спліт

Чорна

Чорна

Мадрас Голд беж Мадрас ДК Сабія

Мадрас Фірензе

Мадрас Коньяк

Мадрас Оливка Мадрас Табак

Мадрас ДК Браун

Мадрас Бордо

Шкірозамінник  
Мадрас

Мадрас Верде

Варіанти 
дерев`яних

накладок для

крісел

ГоріхВенге

Коньяк Горіх світлий

Вишня

Бук Натуральний
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Тканина

Сідней

Тканина 

Квадро / Поинт

Тканина 

Квадро / Поинт

Сідней 4

Квадро 2

Поінт 6

Поінт 28

Поінт 32

Поінт 46

Поінт 70

Поінт 80

Квадро 28

Квадро 35

Квадро 46

Квадро 70

Квадро 80

Сідней 9 Сідней 11 Сідней 12 Сідней 13

Сідней 14 Сідней 16 Сідней 17 Сідней 18

Сідней 19 Сідней 20 Сідней 21 Сідней 24

Сідней 25 Сідней 26 Сідней 27

Сідней 5

Поінт 2

Квадро 20

Квадро 32

Квадро 41

Квадро 50

Квадро 72

Квадро 84

Сідней 6

Квадро 6

Поінт 20

Поінт 32

Поінт 41

Поінт 50

Поінт 72

Поінт 84
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Гіга Зелений комбі

Гіга Корічневий комбі

Гіга Беж комбі Гіга Беж

Гіга Корічневий Люмінс-70 зелений

Гіга Зелений Люмінс-39 коричневийЛюмінс-25 фіолет

Люмінс-64 червоний

Люмінс-05 сірий

Тканина 

Гіга
Тканина  Люмінс

Тканина  А 

А-14А-1 А-2

А-20 А-23 А-28 А-31

А-38 А-47А-46 А-48

А-32 А-34

А-71

А-35

А-49 А-50 А-72

А-83 А-84 А-95 А-96

Аріс-1

А-79А-75 А-76 А-80

Аріс-3 Аріс-4Аріс-2

Тканина  А
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Тканини Розана

Тканини SF  
штучний  

замш

SF 2224 SF 2230

Р-17 Грейс-2

Стелс синій

SF 2209

Р-42

SF 2210

Р-4 Грейс-1

Стелс чорна

Р-32 Грейс-3

Стелс бордо

SF 2201

SF 2217

SF 2205

Джинс Скаут

Р-102

Р-106Р-104

Р-143

Р-103

Р-108

Р-100

Р-105

Р-101

Р-107

Дитячі тканини

Girlie (рожевий) Зайчики/цифри 
(помаранчевий) 

Зайчики/цифри 
(червоний) 

Поні, бірюзовий Поні, блакитний Поні, рожевий

Зайчики/цифри   
(голубий)

МашинкиСонечко

Тканини Грейс

Тканини Стелс








