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Використання фетру в інтер’єрі - один з найбільших 
трендів сучасного еко-дизайну. Фетр характеризується 
своєю універсальністю в застосуванні, дружністю 
фактури, високими теплоізоляційними та 
звукоізоляційними властивостями.

Фетр може надати відчуття м’якості, теплоти та 
домашнього комфорту майже будь-якому інтер’єру. 
Використання фетрових деталей в офісному просторі 
привнесе нотку розслабленості, демократичності та 
свободи в  робочий процес.

felt
= 

фетр

Фетр (фр. – feuture – «повсть»; англ. felt)  – тонка повсть; щільний 
нетканий матеріал, виготовлений шляхом валяння шерсті, або 
штучних волокон. 
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Бережно відбираємо
кращі матеріали

Вирізаємо
лазером

Програмуємо
роботизовану техніку

для виробництва

Виготовляємо
оригінальний дизайн 

Ретельно
перевіряємо якість 

Збираємо
готовийпродукт

турботливими руками 

Пакуємо 
готовий продукт

Доставляємо його
коханим клієнтам

Гнемо фанеру та
обробляємо ДСП

ШиємоВиготовляємо трубу
та металеві деталі 

як ми це виробляємо?  
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зона усамітнення та 
місце концентрації     
в офісному просторі

Унікальна колекція диванів Shell дозволяє з
найменшими витратами створити професійний
ізольований простір для ведення
переговорів, спілкування з клієнтами та колегами,
концентрованої індивідуальної роботи.                                        
  

Конференц-зона без стін - це реально.                 
Завдяки ізоляційним властивостям матеріалів, вам 
не знадобиться будувати будь-які перегородки, 
або стіни. Все, що відбувається в Shell 
залишається в Shell.
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два режими роботи 

оригінальна конструкція дозволяє працювати в 2-х режимах: 
ізольованому coupe, та відкритому cabrio. 

LED – освітлення 

звукоізоляційні 
матеріали 

трансформується 
без додаткових 
інструментів
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• ведення переговорів 
• конференц – зв’язок 
• приватні дзвінки та бесіди 
• робота, потребуюча високої 

степені концентрації 

• колективні наради 
• комфортне спілкування 
• team-building 
• креативний простір 
• зона очікування, лаунж 
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shell 
модульна 
система 
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SHELL - це модульна система комфортабельних 
робочих місць, яка дозволяє створювати 
нестандартні рішення для організації офісного 
простору. 

Завдяки цій системі, можна організувати зону 
для переговорів, місце для індивідуальної
роботи, та навіть, зону відпочинку.

Головні особливості Shell Acoustic Sofa - 
акустична ізоляція та поділ зон, завдяки 
особливості конструкції та застосуванню 
шумопоглинаючих матеріалів.
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LED – освітлення, 
сенсорний 
вимикач.

непомітна система 
кріплення 

USB зарядка, 
вбудована розетка
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глибока 
посадка

стійкі 
опори

вибір кольору, 
стильні зовнішні 

строчки 
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м о д у л ь н а

с и с т е м а

р о б о ч и х

м і с ц ь 

Шафи
Delta Series
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капсульна робоча станція 

Унікальна комбінація матеріалів створює баланс 
функціональності та дизайну, що не пропускають  
сторонній шум до робочого простору. 

сabi піднімає настрій 

Гармонійне поєднання фактур та форм робить 
робоче місце неймовірно дружнім та затишним, 
незважаючи на малу займану площу. 

сabi покращує концентрацію 

пориньте з головою в творчій процес, не 
відволікаючись на сторонні подразники: відмінна 
звукоізоляція + зручне робоче місце без втрати 
можливості комунікації з колегами.
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Виконана у формі соти, що дозволяє створювати
індивідуальні простори та цілі робочі
вулики, які легко впишуться в будь-яке 
планування офісу та поєднуються з іншими 
елементами soft office. Асиметричний дизайн, 
контрастні кольори, природня відсутність 
гострих кутів.  Внутрішній дизайн продовжує 
зовнішній та створює новий унікальний формат 
роботи в офісі.

сabi - емоційний дизайн
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У вашому розпорядженні ергономічний стіл, 
із вбудованою розеткою та зарядкою, м’які 
стінки moodboard, на які можна прикріпити 
записки та нагадування, гачки для сумок, та 
інші аксесуари.

cabi оптимізує простір 
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створюючи 
особистий 

простір
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асиметричні 
геометричні 

деталі 

надійні 
регульовані 

опори 

гармонійне 
поєднання 
кольорів 

молдінг з 
пофарбованого 

металу

ідеальні 
кути зігнутої 
фанери 
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індивідуальна 
робота в 
команді



Гачок для сумок

універсальна розетка 110-240V з USB модулем 5V 2A 
та кришкою-слайдером.

Зручні вигини столу
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економ
ія простору 
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новий 
офісний 
кабінет

Стелаж 
Rocky
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Матеріал оббивки: Фетр 3 мм. (Товщина), 100%
Polyester.
Доступні кольори: світло-сірий, зелений, помаранчевий.
За узгодженням клієнта, може бути виконаний
в будь-якому кольорі.
Матеріал оббивки 2: Тканина колекції Нео -
DK.GREY 24 (жакард)
За узгодженням клієнта, може бути виконаний в
будь-якій тканини та кольорі.
Габаритні розміри виробу:
• Coup (повна комплектація) - 
     1720 мм.* 100мм.* h1680 мм.
• Cabrio - 1720 мм. * 1100 мм. * H955 мм.
Глибина сидіння: 520 мм.
Ширина місця для сидіння: 1500 мм.
Висота від підлоги до сидіння (середня): 430 мм.
Висота спинки від сидіння:
• HB (повна комплектація) - 1180 мм.
• LB - 690 мм.
Наповнення: ППУ
Матеріал каркаса:
Дерев’яний брус + ХДФ + Пружина-змійка (в
каркасі сидіння). 
Підлокітники:
м’який підлокітник шириною 110 мм.
Додаткові функції: акустична ізоляція, розетка з 
USB роз’ємом, освітлення.
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Матеріал оббивки: Фетр 3 мм. (Товщина), 100% Polyester.
Доступні кольори: світло-сірий, зелений, помаранчевий.
За узгодженням клієнта, може бути виконаний в будь-якому кольорі.
Габаритні розміри виробу:
- Cаbi одномісна - 1445 мм. * 1245 мм. * h1400 мм.
- Cаbi двомісна - 2785 мм. * 1245 мм. * h1400 мм.
Габаритний розмір стільниці: 1200 мм. * 800 мм.
Висота від підлоги до стільниці: 730 мм.
Наповнення: ППУ
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Матеріал каркаса: МДФ (товщина 16 мм.) + Металеві кронштейни + металева окантовка
+ Стільниця виконана з високоякісної фанери (товщина 18 мм.) + Елементи конструкції,
виконані з високоякісної фанери (товщина 22 мм.)
Додатково функції: розетка з USB роз’ємом (комплектується за узгодженням клієнта). 





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




