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Меблі серії Home Office створені для тих,

Home Office furniture series is designed for those

хто

who

цінує

естетику

форм,

лаконічність,

appreciate

aesthetic

shapes,

laconicism,

функціональність і відсутність зайвих деталей.

functionality, and do not need extra details. The

Меблі відповідають світовим трендам інтер’єрної

furniture complies with international interior fashion

моди, а також технологічним і міжнародним

trends, as well as technological and international

стандартам якості.

quality standards.
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ASH
WRITING DESK
ПИСЬМОВИЙ СТІЛ
Д 1290 Ш 620 В 750

Стіл ASH - сучасний робочий простір,
натхнення для якого дизайнер Павло
Вєтров отримав, відвідуючи бібліотеки.
Необхідність усамітнення він транслює
невеликою текстильною перегородкою, яка
візуально і підсвідомо створює атмосферу
усамітнення і допомагає концентрації.
М’які лінії і глибокі кольори заохочують до
продуктивної і тривалої роботи.

The ASH desk is a modern workspace,
created by a designer Pavel Vetrov, who was
inspired by libraries. The need for privacy is
shown in a small textile wall, which visually
and subconsciously creates an atmosphere of
closeness and helps to concentrate. Flowing
lines and vibrant colors make you more
productive.
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DUOO
WRITING DESK
ПИСЬМОВИЙ СТІЛ
Д 1500

Ш 720

В 750

Лаконічний
дизайн
письмового
столу
відображає чистоту ліній і відсутністю
непотрібних деталей. Стільниця з натурального
шпону зберігає фактуру дерева. Письмовий
стіл з колекції DUOO - це предмет меблів для
сучасних і амбітних особистостей, які цінують
комфорт у всіх його проявах.

The laconic design of the writing desk reflects the
purity of the lines and the absence of unnecessary
details. The writing desk made of natural veneer
preserves the texture of the wood. A writing
table featured in the DUOO collection is a piece of
furniture for modern and ambitious personalities
who value comfort in all its manifestations.
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OLLLY
WRITING DESK
ПИСЬМОВИЙ СТІЛ
Д 1200/1400/1600

Ш 600/700/700

В 750

Стіл OLLLY одночасно зручний у використанні і
естетично елегантний. Стіл має вбудовані слоти
для телефонів і планшетів, а також технічні вирізи
для зручного розташування комп’ютерних
проводів, підзарядки й інших атрибутів, якими
незмінно користуються в побуті. Невеликі
втоплені відсіки по кутах, для канцелярського
приладдя, естетично доповнюють мінімалістичні
форми письмового столу.

The OLLLY desk is easy-to-use and has an
elegant look. The table has built-in slots for
phones and tablets, as well as technical cutouts for convenient placement of computer
wires, recharging and other attributes that are
invariably used in everyday life. Small recessed
compartments for stationery at the corners are
aesthetically complemented by minimalistic
shape of the writing-table.
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FRIENDLY
WRITING DESK
ПИСЬМОВИЙ СТІЛ
Д 1450

Ш 700

В 750

Стриманий і практичний письмовий стіл
Friendly з мінімалістичним дизайном, буде
ідеальним доповненням до будь-якого
домашнього офісу. Стіл створений дизайнером
Андрієм Могилою і створює відчуття легкості
в формі за допомогою гармонійно підібраних
матеріалів і колірної гами.

A repressed and practical Friendly writing desk
with a minimalist design will perfectly furnish
out any home office. The desk was created
by a designer Andrey Mohyla and thanks to
harmoniously chosen materials and colors makes
you feel the lightness of the shape.
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CANELLI
WRITING DESK
ПИСЬМОВИЙ СТІЛ
Д 1200/1400/1600

Ш 650/750/750

В 750

Письмовий стіл з чистими, прямими лініями,
витриманий в скандинавському стилі, принесе в
ваш домашній офіс нотку сучасного мінімалізму.
Стіл має дві висувні шухляди, в яких можна
зберігати необхідні канцелярські предмети.

Scandinavian-style writing desk with clean,
straight lines will make your home office a bit
more minimalistic. The desk has two drawers to
store all the necessary stationery.
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GRID
WRITING DESK
ПИСЬМОВИЙ СТІЛ
Д 1400/1600

Ш 750

В 770

У дизайні письмового столу немає нічого
зайвого, що б відволікало погляд від його
простих форм і ідеальних плавних ліній.
Створено для тих, хто цінує мінімалізм і
лаконічну простоту форм. Витонченість
зовнішньому вигляду додає неповторна
фактура натурального шпону.

The simple design of the writing desk has no extra
details that would catch the eye and distract from
its simple shapes and perfect flowing lines. It is
designed for those who appreciate minimalistic
and laconic shapes. The unique texture of natural
veneer makes it look elegant.
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DUOO
SHELVING UNIT
СТЕЛАЖ
Д 1400 Ш 420 В 1500

Відкритий стелаж DUOO - ідеальне вирішення
питання в організації зберігання повсякденних
речей. Легка і стильна конструкція буде
чудовим
доповненням
при
зонуванні
домашнього офісу або вітальні. Міцна
конструкція стелажа виготовлена з круглого
сталевого профілю та плит облицьованих
натуральним шпоном дуба.

Open DUOO shelving is ideal to store everyday
stuff. Light and stylish design will be perfect
for zoning your home office or living room. The
strong construction of the shelving is made of a
round steel profile and oak-veneered plates. The
shelving perfectly matches other pieces of the
DUOO furniture collection.
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GRID
SHELVING UNIT
СТЕЛАЖ
Д 1200 Ш 410 В 1510

Стелаж GRID ідеально підходить для
використання в якості книжкової полиці,
перегородки, а також полки-вітрини. Відкрита
сталева рама, з оригінальним дизайном,
надають йому мінімалістський вид, а його
вузький силует і нейтральні відтінки допомагають
легко вписатися в будь-який простір.

The GRID shelving may be used as a bookshelf,
partition, or stand. A peculiarly designed open
steel frame makes it look minimalistic, while
narrow silhouette and neutral shades make it
suitable for any space.
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FRIENDLY
SHELVING UNIT
СТЕЛАЖ
Д 1260 Ш 430 В 1590

Зі стелажем FRIENDLY зберігання ніколи не
було таким привабливим і універсальним.
Легка і стильна конструкція додасть
приміщенню чарівний і сучасний стиль.
Виготовлений стелаж з металевого каркаса
і плит облицьованих натуральним шпоном,
оброблених в теплих природних тонах.

FRIENDLY shelving will make your storage very
attractive and unique. Light and stylish design will
add some charming and modern elements to the
style of your premise. The shelving is made of a
metal frame and veneered plates, in warm and
natural colors.

СТІЛЕЦЬ
Д 500 Ш 500 В 790

OM
CHAIR
СТІЛЕЦЬ
Д 450

Ш 560

В 470
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CANELLI
CHAIR
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