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1. Меблі для 
навчальних  
кабінетів
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(18)

Товщина стільниці 18мм

(R)

Заокруглені кути стільниці

PK

Поличка

Е-184 (16) alu
1200 x 500 x 580 мм
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Сидіння та спинка: профільована фанера 
ергономічної форми  
Колір: береза

Регульована висота: 260, 300, 340 мм

Рама: металева, розбірна 
Квадратна труба, 20х20 мм 
Товщина стінки: 1,2 мм

Покриття: стійка порошкова фарба

Пластикові заглушки на ніжках захищають 
підлогу від подряпин

Стіл учнівський з регулюванням висоти Е-184

Стілець учнівський з регулюванням висоти E-284

300 x 370 x 620 мм

Е-284 alu

ширина  x  глибина  x  висота 
Доступні кольори ДСП: бук 16мм, бук 18мм, береза 18мм, береза 25мм.  
Інші кольори і товщини ДСП доступні на замовлення.

1

Кількість місць: 2

Стільниця: прямокутна  
ДСП, 16 мм 
Колір: бук

Інші елементи: царга, полиця 
ДСП, 16 мм

Кромка: ПВХ, 0,8 мм

Регульована висота: 460, 520, 580 мм

Рама: металева, розбірна 
Квадратна труба, 20х20 мм 
Товщина стінки: 1,2 мм

Покриття: стійка порошкова фарба

Пластикові заглушки на ніжках захищають 
підлогу від подряпин

МОЛОДША ШКОЛА (РОСТОВІ ГРУПИ 1-3)

чорний

береза

зелений

сірий

алю

бук

Додаткові опції

Колір фанери, ДСП

Колір металевих 
елементів

Гачки для 
портфелів

Пластикові 
заглушки

Кольори, наведені в каталозі, можуть відрізнятися від фактичних 
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Одномісна версія

ширина  x  глибина  x  висота 
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1

Е-174 (16) alu

Е-174/1 (16R) PK alu

1200 x 500 x 760 мм

600 x 500 x 760 мм

Стіл учнівський з регулюванням висоти E-174

(18)

Товщина стільниці 18мм

(R)

Заокруглені кути стільниці

PK

Поличка

СТАРША ШКОЛА (РОСТОВІ ГРУПИ 4-6)

Кількість місць: 2/1

Стільниця: прямокутна  
ДСП, 16 мм 
Колір: бук

Інші елементи: царга, полиця 
ДСП, 16 мм

Кромка: ПВХ, 0,8 мм

Регульована висота: 640, 700, 760 мм

Рама: металева, розбірна 
Квадратна труба, 20х20 мм 
Товщина стінки: 1,2 мм

Покриття: стійка порошкова фарба

Пластикові заглушки на ніжках захищають 
підлогу від подряпин

Додаткові опції

Гачки для 
портфелів

Пластикові 
заглушки

Е-175 (16R) PK alu

Е-175/1 (16R) PK alu

1200 x 564 x 760 мм

600 x 564 x 760 мм

Стіл учнівський з регулюванням висоти E-175
Кількість місць: 2/1

Стільниця: прямокутна, нахилена  
Кут нахилу стільниці: 8° 
ДСП, 16 мм 
Колір: бук

Інші елементи: царга, полиця 
ДСП, 16 мм

Кромка: ПВХ, 0,8 мм

Регульована висота: 640, 700, 760 мм

Рама: металева, розбірна 
Квадратна труба, 20х20 мм 
Товщина стінки: 1,2 мм

Покриття: стійка порошкова фарба

Пластикові заглушки на ніжках захищають 
підлогу від подряпин

Гачки для 
портфелів

Пластикові 
заглушки

Стілець учнівський з регулюванням висоти E-274

381 x 479 x 815 мм

Е-274 alu

Сидіння та спинка: профільована фанера 
ергономічної форми  
Колір: бук, береза

Регульована висота: 380, 420, 460 мм

Рама: металева, розбірна 
Квадратна труба , 20х20 мм 
Товщина стінки: 1,2 мм

Покриття: стійка порошкова фарба

Пластикові заглушки на ніжках захищають 
підлогу від подряпин

береза

бук

Колір фанери, ДСП

чорний

зелений

сірий

алю

Колір металевих 
елементів

Доступні кольори ДСП: бук 16мм, бук 18мм, береза 18мм, береза 25мм.  
Інші кольори і товщини ДСП доступні на замовлення.

1,5 мм

Посилена рама

Кольори, наведені в каталозі, можуть відрізнятися від фактичних 
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Одномісна версія

(SL)

Висувна поличка
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1

Е-172/1 A alu
750 x 500 x 760 мм

ширина  x  глибина  x  висота 

Стілець учнівський з регулюванням висоти E-273

382 x 500 x 850 мм

Е-273 alu

Додаткові опції

СТАРША ШКОЛА (РОСТОВІ ГРУПИ 4-6)

Е-172 A alu

Е-172/1 A (SL) alu

1200 x 500 x 760 мм

750 x 500 x 760 мм

Стіл учнівський з регулюванням висоти E-172
Кількість місць: 2/1

Стільниця: із заокругленими кутами  
ДСП, 25 мм 
Колір: береза

Інші елементи: царга, полиця 
ДСП, 18 мм

Кромка: ПВХ, 2 мм

Регульована висота: 640, 700, 760 мм

Рама: металева, розбірна 
Кругла труба: D 18 мм х 1,5 мм; D 32 мм х 1,5 мм; 
D 36 мм х 1,5 мм.

Покриття: стійка порошкова фарба

Пластикові заглушки на ніжках захищають 
підлогу від подряпин

Сидіння та спинка: профільована фанера 
ергономічної форми  
Колір: бук, береза

Регульована висота: 380, 420, 460 мм

Рама: металева, розбірна 
Кругла труба: D 18 мм х 1,5 мм; D 32 мм х 1,5 мм; 
D 36 мм х 1,5 мм.

Покриття: стійка порошкова фарба

Пластикові заглушки на ніжках захищають 
підлогу від подряпин

Гачки для 
портфелів

Пластикові 
заглушки

Кількість місць: 2/1

Стільниця: із заокругленими кутами  
ДСП, 25 мм.  
Колір: береза

Інші елементи: царга  
ДСП, 18 мм

Кромка: ПВХ, 2 мм

Регульована висота: 640, 700, 760 мм

Рама: металева, нерозбірна 
Кругла труба: D 18 мм х 1,5 мм; D 32 мм х 1,5 мм; 
D 36 мм х 1,5 мм.

Покриття: стійка порошкова фарба

Пластикові заглушки на ніжках захищають 
підлогу від подряпин

Е-173 A alu
1200 x 500 x 760 мм

Стіл учнівський з регулюванням висоти E-173

Гачки для 
портфелів

Пластикові 
заглушки

береза

бук

Колір фанери, ДСП

чорний

зелений

сірий

алю

Колір металевих 
елементів

Доступні кольори ДСП: бук 16мм, бук 18мм, береза 18мм, береза 25мм.  
Інші кольори і товщини ДСП доступні на замовлення. Кольори, наведені в каталозі, можуть відрізнятися від фактичних 
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ширина  x  глибина  x  висота 

Стілець учнівський E-266

380 x 432 x 857 мм

Е-266 alu

Додаткові опціїСТАРША ШКОЛА (РОСТОВІ ГРУПИ 4-6)

Е-176 alu

Е-176/1 PK alu

1200 x 500 x 760 мм

600 x 500 x 760 мм

Стіл учнівський з регулюванням висоти E-176
Кількість місць: 2/1

Стільниця: прямокутна  
ДСП, 16 мм 
Колір: бук

Інші елементи: царга 
ДСП, 16 мм

Кромка: ПВХ, 0,8 мм

Регульована висота: 640, 700, 760 мм

Рама: металева, розбірна 
Кругла труба, D 27 мм х 1,2 мм; D 32 мм х 1,2 мм

Покриття: стійка порошкова фарба

Пластикові заглушки на ніжках захищають 
підлогу від подряпин

Стілець учнівський з регулюванням висоти E-276

378 x 428 x 820 мм

Е-276 alu

Сидіння та спинка: профільована фанера 
ергономічної форми  
Колір: бук, береза

Регульована висота: 380, 420, 460 мм

Рама: металева, розбірна 
Кругла труба, D 27 мм х 1,2 мм; D 32 мм х 1,2 мм;

Покриття: стійка порошкова фарба

Пластикові заглушки на ніжках захищають 
підлогу від подряпин

Сидіння та спинка: профільована фанера 
ергономічної форми  
Колір: бук, береза

Рама: металева 
Квадратна труба, 20х20 мм 
Товщина стінки: 1,2 мм

Покриття: стійка порошкова фарба

Пластикові заглушки на ніжках захищають 
підлогу від подряпин

Гачки для 
портфелів

Пластикові 
заглушки

Гачки для 
портфелів

Пластикові 
заглушки

/1

Одномісна версія

(18)

Товщина стільниці 18мм

(R)

Заокруглені кути стільниці

PK

Поличка

береза

бук

Колір фанери, ДСП

чорний

зелений

сірий

алю

Колір металевих 
елементів

Доступні кольори ДСП: бук 16мм, бук 18мм, береза 18мм, береза 25мм.  
Інші кольори і товщини ДСП доступні на замовлення. Кольори, наведені в каталозі, можуть відрізнятися від фактичних 

Е-177 alu

Е-177/1 (R) PK alu

1200 x 500 x 760 мм

600 x 500 x 760 мм

Стіл учнівський з регулюванням висоти E-177
Кількість місць: 2/1

Стільниця: прямокутна, нахилена  
Кут нахилу стільниці: 8° 
ДСП, 16 мм 
Колір: бук, береза

Інші елементи: царга, полиця 
ДСП, 16 мм

Кромка: ПВХ, 1 мм

Регульована висота: 640, 700, 760 мм

Рама: металева, розбірна 
Кругла труба, D 27 мм х 1,2 мм; D 32 мм х 1,2 мм

Покриття: стійка порошкова фарба

Пластикові заглушки на ніжках захищають 
підлогу від подряпин
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PK

Поличка

(18)

Товщина стільниці 18мм

Е-162 alu
1200 x 500 x 760 мм

ширина  x  глибина  x  висота 
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V2

V4

V14

V16

V18

V20

V26

V28

V47

V1

V3

V13

V15

V17

V19

V25

V27

V29

V49

Додаткові опції Колір штучної шкіриСТАРША ШКОЛА ТА ВНЗ (6 РОСТОВА ГРУПА) СТАРША ШКОЛА ТА ВНЗ (6 РОСТОВА ГРУПА)

Е-161 alu
1200 x 500 x 760 мм

Стіл учнівський E-161, E-162
Кількість місць: 2

Стільниця: прямокутна  
ДСП, 16 мм 
Колір: бук

Інші елементи: царга, полиця 
ДСП, 16 мм

Кромка: ПВХ, 0,8 мм

Рама: металева, розбірна 
Квадратна труба, 20x20 мм 
Товщина стінки: 1,2 мм

Покриття: стійка порошкова фарба

Пластикові заглушки на ніжках захищають 
підлогу від подряпин

Гачки для 
портфелів

Пластикові 
заглушки

Стілець учнівський E-261 Стілець учнівський E-265

Стілець учнівський E-263

425 x 440 x 830 мм 450 x 502 x 793 мм

425 x 525 x 810 мм

Е-261 alu Е-265 alu

Е-263 alu

Сидіння та спинка: профільована фанера 
ергономічної форми  
Колір: бук, береза

Рама: металева 
Квадратна труба, 20x20 мм 
Товщина стінки: 1,2 мм

Покриття: стійка порошкова фарба

Штабелювання: до 6 шт

Пластикові заглушки на ніжках захищають 
підлогу від подряпин

Сидіння та спинка: профільована фанера 
ергономічної форми  
Колір: бук

Рама: металева 
Кругла труба, D 20 мм 
Товщина стінки: 1,2 мм

Покриття: стійка порошкова фарба

Штабелювання: до 10 шт

Пластикові заглушки на ніжках захищають 
підлогу від подряпин

Сидіння та спинка: профільована фанера 
ергономічної форми  
Колір: бук, береза

Рама: металева 
Кругла труба, D 20 мм 
Товщина стінки: 1,2 мм

Покриття: стійка порошкова фарба

Штабелювання: до 10шт

Пластикові заглушки на ніжках захищають 
підлогу від подряпин

Стілець учнівський E-264

425 x 525 x 810 мм

Е-264 alu

Сидіння та спинка: оздоблені штучною шкірою V

Рама: металева 
Кругла труба, D 20 мм 
Товщина стінки: 1,2 мм

Покриття: стійка порошкова фарба

Штабелювання: до 10шт

Пластикові заглушки на ніжках захищають 
підлогу від подряпин

береза

бук

Колір фанери, ДСП

чорний

зелений

сірий

алю

Колір металевих 
елементів

Доступні кольори ДСП: бук 16мм, бук 18мм, береза 18мм, береза 25мм.  
Інші кольори і товщини ДСП доступні на замовлення. Кольори, наведені в каталозі, можуть відрізнятися від фактичних 
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2. Меблі  
для вчителів

1

Е-301 M alu
929 x 715 x 795 мм

ширина  x  глибина  x  висота 

М

Ролики

Додаткові опції

алю

береза

хром

бук

Колір ДСП

Колір металевих 
елементів

СТАРША ШКОЛА ТА ВНЗ (6 РОСТОВА ГРУПА)

Е-301 alu
929 x 715 x 760 мм

Стіл конференційний E-301
Кількість місць: 1

Стільниця: із заокругленими кутами  
ДСП, 25 мм 
Колір: бук, береза

Кромка: ПВХ, 2 мм

Рама: металева, розбірна 
Кругла труба, D 50 мм 
Товщина стінки: 1,2 мм

Покриття: стійка порошкова фарба  
або хромоване покриття

Пластикові заглушки на ніжках захищають 
підлогу від подряпин

Форма стільниці дозволяє створювати  
із окремих столів різноманітні композиції 

Доступні кольори ДСП: бук 16мм, бук 18мм, береза 18мм, береза 25мм.  
Інші кольори і товщини ДСП доступні на замовлення.
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Тумби мобільні
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Секції меблеві Секції кутові

Шафи для одягуДвері щитові

Двері скляні

двери щитовые двери стеклянные

секции мебельные шкафы для одежды

надставки секции мебельные

полки

секции мебельные

двери щитовые двери стеклянные

секции мебельные шкафы для одежды

надставки секции мебельные

полки

секции мебельные

двери щитовые двери стеклянные

секции мебельные шкафы для одежды

надставки секции мебельные

полки

секции мебельные

двери щитовые двери стеклянные

секции мебельные шкафы для одежды

надставки секции мебельные

полки

секции мебельные

двери щитовые двери стеклянные

секции мебельные шкафы для одежды

надставки секции мебельные

полки

секции мебельные

двери щитовые двери стеклянные

секции мебельные шкафы для одежды

надставки секции мебельные

полки

секции мебельные

двери щитовые двери стеклянные

секции мебельные шкафы для одежды

надставки секции мебельные

полки

секции мебельные

двери щитовые двери стеклянные

секции мебельные шкафы для одежды

надставки секции мебельные

полки

секции мебельные

двери щитовые двери стеклянные

секции мебельные шкафы для одежды

надставки секции мебельные

полки

секции мебельные

двери щитовые двери стеклянные

секции мебельные шкафы для одежды

надставки секции мебельные

полки

секции мебельные

двери щитовые двери стеклянные

секции мебельные шкафы для одежды

надставки секции мебельные

полки

секции мебельные

двери щитовые двери стеклянные

секции мебельные шкафы для одежды

надставки секции мебельные

полки

секции мебельные

двери щитовые двери стеклянные

секции мебельные шкафы для одежды

надставки секции мебельные

полки

секции мебельные

двери щитовые двери стеклянные

секции мебельные шкафы для одежды

надставки секции мебельные

полки

секции мебельные

Б 601

Б 701

Б 604

Б 704

Б 607

Б 706

Б 602

Б 702

Б 605

Б 705

Б 608Б 603

Б 703

Б 609

Тумби підвісні

2

ширина  x  глибина  x  висота 

*Замок верхнього ящика

Столи письмові

Стіл письмовий Б 108, стіл приставний Б 306, тумба мобільна Б 422, шафа для одягу кутова Б 903, секції меблеві Б 601, двері щитові Б 703 
Крісла: FIDEL lux steel MPD AL68 з механізмом «Мультиблок», FIDEL lux extra CF/LB.  

Стіл письмовий Б 108, стіл приставний Б 306, тумба мобільна Б 422, шафа для одягу кутова Б 903, секції меблеві Б 601, двері щитові Б 703 
Крісла: FIDEL lux steel MPD AL68 з механізмом «Мультиблок», FIDEL lux extra CF/LB.  

Столи приставні

тумбы мобильные тумба навесная надставки для монитора

тумбы приставные

столы приставные

столы компьютерные столы журнальные столы приставные

столы письменные

столы письменные столы компьютерные

тумбы под системный блок тумбы навесныеполки для клавиатуры

тумбы мобильные тумба навесная надставки для монитора

тумбы приставные

столы приставные

столы компьютерные столы журнальные столы приставные

столы письменные

столы письменные столы компьютерные

тумбы под системный блок тумбы навесныеполки для клавиатуры

тумбы мобильные тумба навесная надставки для монитора

тумбы приставные

столы приставные

столы компьютерные столы журнальные столы приставные

столы письменные

столы письменные столы компьютерные

тумбы под системный блок тумбы навесныеполки для клавиатуры

тумбы мобильные тумба навесная надставки для монитора

тумбы приставные

столы приставные

столы компьютерные столы журнальные столы приставные

столы письменные

столы письменные столы компьютерные

тумбы под системный блок тумбы навесныеполки для клавиатуры

Б 306

Б 422* Б 423*

тумбы мобильные тумба навесная надставки для монитора

тумбы приставные

столы приставные

столы компьютерные столы журнальные столы приставные

столы письменные

столы письменные столы компьютерные

тумбы под системный блок тумбы навесныеполки для клавиатуры

тумбы мобильные тумба навесная надставки для монитора

тумбы приставные

столы приставные

столы компьютерные столы журнальные столы приставные

столы письменные

столы письменные столы компьютерные

тумбы под системный блок тумбы навесныеполки для клавиатуры

тумбы мобильные тумба навесная надставки для монитора

тумбы приставные

столы приставные

столы компьютерные столы журнальные столы приставные

столы письменные

столы письменные столы компьютерные

тумбы под системный блок тумбы навесныеполки для клавиатуры

тумбы мобильные тумба навесная надставки для монитора

тумбы приставные

столы приставные

столы компьютерные столы журнальные столы приставные

столы письменные

столы письменные столы компьютерные

тумбы под системный блок тумбы навесныеполки для клавиатуры

Б 102Б 101 Б 103 Б 104 Б 303

тумбы мобильные тумба навесная надставки для монитора

тумбы приставные

столы приставные

столы компьютерные столы журнальные столы приставные

столы письменные

столы письменные столы компьютерные

тумбы под системный блок тумбы навесныеполки для клавиатуры

тумбы мобильные тумба навесная надставки для монитора

тумбы приставные

столы приставные

столы компьютерные столы журнальные столы приставные

столы письменные

столы письменные столы компьютерные

тумбы под системный блок тумбы навесныеполки для клавиатуры

тумбы мобильные тумба навесная надставки для монитора

тумбы приставные

столы приставные

столы компьютерные столы журнальные столы приставные

столы письменные

столы письменные столы компьютерные

тумбы под системный блок тумбы навесныеполки для клавиатуры

тумбы мобильные тумба навесная надставки для монитора

тумбы приставные

столы приставные

столы компьютерные столы журнальные столы приставные

столы письменные

столы письменные столы компьютерные

тумбы под системный блок тумбы навесныеполки для клавиатуры

тумбы мобильные тумба навесная надставки для монитора

тумбы приставные

столы приставные

столы компьютерные столы журнальные столы приставные

столы письменные

столы письменные столы компьютерные

тумбы под системный блок тумбы навесныеполки для клавиатуры

тумбы мобильные тумба навесная надставки для монитора

тумбы приставные

столы приставные

столы компьютерные столы журнальные столы приставные

столы письменные

столы письменные столы компьютерные

тумбы под системный блок тумбы навесныеполки для клавиатуры

Б 412

Б 106Б 105 Б 107 Б 108

Б 411

870 x 600 x 750h 500 x 600 x 750h

1823h 1823h 1823h1112h 1112h 755h1112h 755h

720 х 1777h

720 х 1067h

360 х 1777h

360 х 1067h

720 х 1066h

720 х 709h

360 х 1066h

360 х 709h

720 х 709h 360 х 709h

ширина: 720 мм, глибина: 340 мм ширина: 360 мм, глибина: 340 мм 340 x 340 мм

402 x 500 x 588h 402 x 500 x 588h

1000 x 720 x 750h

1000 x 600 x 750h 760 x 720 x 750h

550 x 340 x 1823h

590 x 590 x 1823h

720 x 580 x 1823h

400 x 540 x 320h400 x 540 x 320h

1270 x 720 x 750h

1270 x 600 x 750h

1400 x 720 x 750h

1400 x 600 x 750h

1600 x 720 x 750h

двери щитовые двери стеклянные

секции мебельные шкафы для одежды

надставки секции мебельные

полки

секции мебельные

двери щитовые двери стеклянные

секции мебельные шкафы для одежды

надставки секции мебельные

полки

секции мебельные

двери щитовые двери стеклянные

секции мебельные шкафы для одежды

надставки секции мебельные

полки

секции мебельные

двери щитовые двери стеклянные

секции мебельные шкафы для одежды

надставки секции мебельные

полки

секции мебельные

Б 901 Б 902

Б 801 Б 803 Б 903Б 802 Б 804

двери щитовые двери стеклянные

секции мебельные шкафы для одежды

надставки секции мебельные

полки

секции мебельные

двери щитовые двери стеклянные

секции мебельные шкафы для одежды

надставки секции мебельные

полки

секции мебельные

двери щитовые двери стеклянные

секции мебельные шкафы для одежды

надставки секции мебельные

полки

секции мебельные

Кольори, наведені в каталозі, можуть відрізнятися від фактичних 
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3. Меблі  
для їдалень

2 КРІСЛА ТА СТІЛЬЦІ

Кольори, наведені в каталозі, можуть відрізнятися від фактичних 
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ширина  x  глибина  x  висота 

T

Підвіси для лавок

/2, /3

Дво/Трьохмісна версія 
для лав

Чотирьох/Шестимісна версія 
для столів

Додаткові опції Колір ДСПМЕБЛІ ДЛЯ ШКІЛЬНОЇ ЇДАЛЬНІ (РОСТОВІ ГРУПИ 4-6) МЕБЛІ ДЛЯ ШКІЛЬНОЇ ЇДАЛЬНІ (РОСТОВІ ГРУПИ 4-6)

Е-661/2 R alu

Е-671/2 R alu

1200 x 300 x 460 мм

1200 x 300 x 460 мм

Лавка E-661

Кількість місць: 3/2

Сидіння: прямокутне  
ДСП, 18 мм 
Колір: бук

Інші елементи: ДСП, 18 мм

Кромка: ПВХ, 0,8 мм

Рама: металева, розбірна 
Квадратна труба, 20х20 мм 
Товщина стінки: 1,2 мм

Покриття: стійка порошкова фарба

Пластикові заглушки на ніжках захищають 
підлогу від подряпин

Кількість місць: 3/2

Сидіння: прямокутне  
ДСП, 18 мм 
Колір: бук

Інші елементи: ДСП, 18 мм

Кромка: ПВХ, 0,8 мм

Регульована висота: 380, 420, 460 мм

Рама: металева, розбірна 
Квадратна труба, 20х20 мм 
Товщина стінки: 1,2 мм

Покриття: стійка порошкова фарба

Пластикові заглушки на ніжках захищають 
підлогу від подряпин

Е-561/2 alu

Е-571/2 T alu

1200 x 600 x 760 мм

1200 x 600 x 760 мм

Обідній стіл E-561

Обідній стіл з регулюванням висоти E-571 Лавка з регулюванням висоти E-671

Кількість місць: 6/4

Стільниця: прямокутна  
ДСП, 16 мм 
Колір: бук

Інші елементи: ДСП, 16 мм

Кромка: ПВХ, 0,8 мм

Рама: металева, розбірна 
Квадратна труба, 20х20 мм 
Товщина стінки: 1,2 мм

Покриття: стійка порошкова фарба

Пластикові заглушки на ніжках захищають 
підлогу від подряпин

Кількість місць: 6/4

Стільниця: прямокутна  
ДСП, 16 мм 
Колір: бук

Інші елементи: ДСП, 16 мм

Кромка: ПВХ, 0,8 мм

Регульована висота: 640, 700, 760 мм

Рама: металева, розбірна 
Квадратна труба, 20х20 мм 
Товщина стінки: 1,2 мм

Покриття: стійка порошкова фарба

Пластикові заглушки на ніжках захищають 
підлогу від подряпин

3/2

(18)

Товщина стільниці 18мм

Кольори, наведені в каталозі, можуть відрізнятися від фактичних 
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ЯБЛУКО ЛОКАРНО 
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TEDDY

MARCO

VENUS

 ROZANA ROZANA Duo SONIAKAJA

CHICO

TULIPAN

BOOM 

ARGENTOFLORINO

ДСП

БІЛИЙ БЕРЕЗА СНІГОВА  ОРІХ ТІЄПОЛО ДУБ НАГАНО 

WERZALIT

СТРАТОС  КАТАЛАН  ВЕНГЕ  БІЛИЙ ТЕМНО-ЧЕРВОНИЙ  АНТИЧНИЙ ДУБ 

25 36 25 36

СІРИЙ 

25 3625 36

ТАБАК ЧЕРРІ

25 3625 36

25 36Стільниці з ДСП,  
25 мм
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4. Меблі  
для актових  
залів

3 МЕБЛІ ДЛЯ СТУДЕНТСЬКОЇ ЇДАЛЬНІ

Кольори, наведені в каталозі, можуть відрізнятися від фактичних 
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STAFF-3 OFFICE

ISO black

ISO 4Z

ISO black зі столиком ISO 3Z

ISO 5Z

ISIT ISIT link armBC-11

STAFF

VISITORSEVEN JACKASCONA

КРІСЛА ТА СТІЛЬЦІ ДЛЯ АКТОВИХ ЗАЛІВ І ЗОН ОЧІКУВАННЯ

Кольори, наведені в каталозі, можуть відрізнятися від фактичних 
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NOWY STYL – надійний виробник меблів

Nowy Styl – торговельна марка, під якою компанія «Новий Стиль» успішно 
виробляє і реалізує свою продукцію. З моменту заснування компанії у 1997 
році ми продовжуємо активно розвивати та вдосконалювати виробництво. 

На сьогоднішній день компанія «Новий Стиль» – лідер у виробництві офісних крісел і стільців  
в СНД і Східній Європі. Меблі під торговельною маркою Nowy Styl обирають споживачі у 20 країнах 
світу. Наявність сучасного обладнання та висококваліфікованих співробітників дозволяє нам 
підтримувати стабільно високу якість продукції.

Наша місія – дарувати людям комфорт. Ми вважаємо, що меблі повинні бути якісними, 
ергономічними та безпечними. Всі ці поняття об’єднує наш слоган: «Правильні меблі». 
Усвідомлення того, що ми можемо розділити з нашими споживачами найважливіші та найцікавіші 
моменти їх життя: навчання, роботу, відпочинок – наше найголовніше досягнення та найцінніша 
нагорода.

Ми відповідально підходимо до кожного етапу виробництва, суворо дотримуючись вимог сучасних 
стандартів якості продукції. Готові вироби повністю відповідають встановленим показникам 
довговічності, негорючості та нетоксичності. Безпека наших меблів підтверджена висновками 
незалежних експертиз. Ми постійно працюємо над вдосконаленням виробничих процесів  
і впроваджуємо нові технології. 

Для фахівців компанії «Новий Стиль» «відповідальність за якість продукції» – не просто гучна 
фраза, а сукупність принципів, якими вся наша команда керується у повсякденній роботі:

• ми обираємо надійних постачальників;

• ми пропагуємо ідею «здорового робочого простору», випускаючи ергономічні меблі;

• ми виробляємо продукцію тільки із сертифікованих матеріалів;

• ми використовуємо сучасні технології вторинної переробки сировини, піклуючись  
про екологічність виробництва.

П
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ю
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Компанія «Новий Стиль» суворо дотримується вимог ГОСТ-ів та встановлених стандартів 
безпеки для меблів, крісел, стільців. Перш ніж новий продукт буде запущений у виробництво, він 
проходить суворе тестування у власній лабораторії компанії. Безпека продукції підтверджується  
за допомогою незалежних експертиз. 

Висновок державної  
санітарно-епідеміологічної  
експертизи  

Сертифікат відповідності  
ДСТУ ГОСТ 22046-2004.  
Меблі для навчальних закладів. 
Загальні технічні умови  
(ГОСТ 22046-2002, IDT)

Сертифікат на систему менеджменту 
якості ISO 9001: 2015 



www.nowystyl.ua


