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co-working
з англ. Co-working – сумісна робота

У контексті урбаністики, co-working роздивляються, як 
різновид міських суспільних просторів, об’єднуючих людей 
для праці, спілкування та творчої взаємодії. Часто, co-working 
формується за різновидом діяльності – від IT та start-up, до 
інжинірингу та моделінгу. 

З часом, тренд Co-working мігрував до офісів великих 
компаній. Та на сьогоднішній день є трендом №1 у сфері 
організації робочого простору. 

Основою нашої колекції  стали ключові принципи co-working 
– демократичність, креатив та енергія. Досвід у меблевій 
індустрії, дозволив нам створити унікальний екологічний 
продукт для людей, які хочуть проводити свій час максимально 
комфортно та продуктивно. 

Регульовані столи з інтегрованими технологічними 
елементами, бігові доріжки, автоматизовані локери, стелажі 
та пенали – в цій колекції можна знайти все потрібне для 
організації ергономічного та креативного простору.
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Стелаж 
Rocky

Робоча станція 
co-working        
на 6 чол.



5

робоча 
станція  

co-working

Починаючи з 6-и місць, він здатен перетворитися на ціле місто, 
що заселено неабиякими жителями. 

При цьому м’які, звуковбирні фетрові перегородки, нададуть 
кожному з жителів максимум особистого простору та 
концентрації для найбільш продуктивної праці. 

простір для фантазії
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робоча станція co-working

Звуковбирні 
перегородки

Бездротова 
зарядка

Багатофункціональний 
переносний пенал

База з функцією 
приєднання 
додаткових 
модулів 
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Металева 
кришка пеналу, 
пофарбована 
порошковою 
фарбою

єкологічна фанера 
з берези, клас 1/1

Високоякісний 
фетр 

Трапецієвидний 
металевий каркас 
з регульованими 
опорами



Кабіна для 
розмов Chebo 
2х містна

Робоча станція 
co-working        
на 4 чол.
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робоча 
станція  

co-working

Сучасні тенденції офісного інтер’єру все більше схиляються 
до ідеї open space. А зробити робоче місце більш практичним 
допоможе робоча станція на чотирьох. 
Цей елемент інтер’єру оснащений фетровими перегородками, 
які забезпечують функцію шумоізоляції і поділу робочого 
простору. Ця станція буде відмінно виглядати в інтер’єрі 
сучасного офісу.

робоча станція для 4х
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робоча станція co-working на 4х

usb+ wireless  charger
Звукоізолююча                     
фетрова перегородка

Пенал для 
особистих речей

Посилений               
металевий каркас
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Екологічна фанера з 
берези, клас 1/1



робоча станція co-working на 2х

Бездротова 
зарядка
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Металева 
кришка пеналу, 
пофарбована 
порошковою 
фарбою

Високоякісний фетр 

Трапецієвидний 
металевий каркас 
з регульованими 
опорами

Екологічна фанера з 
берези, клас 1/1



Кабіна для розмов 
Chebo одно містна

Робоча станція 
co-working        
на 2 чол.
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робоча 
станція  

co-working
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Правильно та грамотно організоване робоче місце - це 
запорука продуктивності і успіху в перебігу дня.
  
Робоча станція на двох - це функціональний елемент офісу, 
який допоможе підняти загальний дух колективу. А цікавий 
дизайн і екологічні матеріали дозволять ідеально вписати її в 
інтер’єр сучасного офісу, або ж коворкінгу.

робоча станція для 2х



Шафа 
Locker

Стелаж 
Rocky

14



шафа 
locker

Ніколи не тягніть роботу додому! Це головна теза шафи Locker. 

Кодові електронні замки надійно захистять всі речі ваших 
відвідувачів. Це дозволять їм відчути себе, як вдома. 

За резидентами co-working, звичайно, закріплюється своє 
місце та шафа, де відвідувачі можуть зберігати свій ноутбук, 
документи та навіть зручні домашні капці.
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шафа locker 

Високоякісне 
ламіноване ДСП

Персоналізований 
nametag 

Натуральна 
березова фанера 
найвищого ґатунку 

Вентильована конструкція 
гардеробу
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Місткий 
гардероб

Зручний контейнер 
для зберігання  
особистих речей 

Кодовий 
замок RFID

Металеві 
опори 
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Стелаж 
Rocky High

Стелаж 
Rocky Low
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стелаж 
rocky

Невагомий дизайн, різноманітність конструктивних рівнів та 
яскраві фасади подарують радість кожному резиденту вашого 
простору.

Rocky – естет. Виготовлений з найякіснішої фанери та 
комбінований з тонкими, наче невидимими, підставами зі 
стійкого пофарбованого металу.
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Стелаж 
Rocky High

Робоче місце 
Rise
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Стильні стелажі різних конструкцій Rocky підходять для відкритих просторів, офісних інтер’єрів 
та коворкінгу. Цей стелаж стане ідеальним аксесуаром та функціональним доповненням 
активного офісного життя.

rocky high

rocky low



Шафа 
Locker
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Робоча станція 
Co-working

Робоче місце 
Rise



23

функціональна тумба сo-working

Мобільний бокс для 
особистих речей

Ваше улюблене 
робоче місце

Багатофункціональний 
персональний              
пенал Мобільний бокс 

для особистих 
речей
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Кабіна для розмов 
Chebo одномісна
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Вам требо поговорити з замовником? Пройти skype-співбесіду? 
Подзвонити дружині?

Кабіна Chebo Single – це ідеальне місце для вас!

Конфіденційні розмови тет а тет – ніхто не почує, оскільки 
Chebo має чудову звукоізоляцію. Та не зважаючи на будь-яку 
гучну та емоційну бесіду, ви не будете заважати офісу, а шум 
офісу не заважатиме вам.

phone 
booth 
chebo

максимум приватності!
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phone booth chebo

вбудоване lеd-
освітлення

матеріал: 
березова фанера, 

клас 1/1

smart елементи:  
вбудовані розетки 

датчики руху       
usb + wireless 

charger

система вентиляції

ударостійке 
гартоване скло

звукоізоляційне 
покриття - фетр

різні комбінації 
кольорів

металевий каркас

single
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Кабіна для розмов 
Chebo двомісна
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phone 
booth 
chebo

Це інноваційний звукоізольований модуль, створений для 
відкритого робочого середовища. Він дозволяє працівникам 
здійснювати приватні телефонні та online дзвінки, проводити 
особисті зустрічі, не займаючи конференц-зали, або не 
відходячи до кафе. Крім того, Chebo Dоuble відмінно впишеться 
до інтер’єру сучасного офісу, або коворкінгу. 

Chebo це: 
Зручна зона відпочинку 
Місце для переговорів 
Краще місце для team meeting 
Чудовий варіант для тих, хто любить гучно поговорити.

максимум приватності!
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phone booth chebo
dоuble

вбудоване lеd-освітлення

матеріал: березова 
фанера, клас 1/1

smart елементи:  
вбудовані розетки датчики 
руху usb + wireless charger

ударостійке гартоване 
скло
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система вентиляції

звукоізоляційне покриття 
- фетр

різні комбінації 
кольорів

металевий каркас



Шафа 
Rocky

Робоче місце 
Rise
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sport 
office

Це ультра модне рішення для кожного офісу

На підставі багатьох досліджень відомо, що рух активізує 
працездатність, підвищує концентрацію, та, відповідно, й 
результативність. 

Концепція Sport office ідеальна для тих, хто прагне здійснювати 
прогулянки під час роботи. Тепер, це легально.
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шафа locker 
пульт управління 

біговою доріжкою

пульт управління 

висотою                  

з 4 режимами 

пам’яті

регульована 

висотакою

бігова доріжка, максимальна 

швидкість 10 км/год.



Робоче місце 
Rise

Тумба 
Sigma
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Rise

Індукційна бездротова 

зарядка QI з USB та 

TYPE C

Підставка під планшет 

та обмежувач для 

ноутбуку

Зручний портативний 

пенал з МДФ для 

зберігання канцтоварів 

та смартфона
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Пульт управління 
біговою доріжкою

Універсальний 

підстаканник 

діаметром 70 мм

Модуль             

управління          

висотою столу, з 

функцію зберігання в 

пам’яті до 4 режимів
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робоче місце rise
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фетрові перегородки
Зручно та швидко зонувати простір допоможуть сучасні мобільні 
фетрові перегородки, які легко пересуваються, оскільки не мають 
кріплень до підлоги. Одночасно, вони виконують відокремлюючи 
функції, так і не перешкоджають спілкуванню та обміну ідеями між 
співробітниками. Так само, перегородки володіють функціями звуко та 
теплоізоляції.
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100% Polyester

1750 мм

товщина: 3 мм 1124 мм

звуко та теплоізоляція
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module

Проста та легка конструкція Module – ідеальне
рішення для тих, хто не бажає зводити стіни
всередині офісу. Тепер, при переїзді, ви буквально
зможете зібрати їх з собою. Цей скляний модуль
має не тільки естетичний вигляд, а й візуально
«розтворяє» інтер’єр, зменшує рівень шуму, а також
піднімає психологічний комфорт працівників.
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система
вентиляції

звукоізольоване
приміщення

вбудоване
led-освітлення

посилений металевий каркасударостійке
гартоване скло- 10 мм

кастомізоване приміщення
мобільна конструкція
на выбір: с тіни ДСП або скло
на выбір: колір ДСП
на выбір: розмір приміщення

ДСП16 мм
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рецепцiя

Зона рецепцii - обличчя: вашої компанiї та найбiльш вiдвiдуване 
мiсце кожного офiсу. Вана складає враження: про дух компанiї. Наша 
peцeпцiя виконана з еко матерiалу -фанери, який зараз популярний 
у всьому свiтi. Крiм цiкавого зовнiшнього вигляду, рецепцiя оснащена 
LЕD-екраном та має високий рiвень функцiоналу.
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Робоча станція 
co-working        
на 2 чол.

Кабіна для розмов 
Chebo двомісна
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Україна,
49101, м. Дніпро,

вул. Миколая Руденко, 53а
 

0-800-300-301
+38 (056) 790-15-00
+38 (067) 223-11-22

info@amf.com.ua 
amf.com.ua

Shell acoustic sofa
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