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ШКІЛЬНІ 
МЕБЛІ
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Стільниця і панель парти виготовляється з ламінованого ДСП 
товщиною 16-18 мм. За бажанням замовника можливе виготовлення з 
ДСП будь-якого кольору.

Торець оброблений пластиковою кромкою 0.5 мм.  
Стільниця має закруглені кути всіх елементів ДСП.

В основі металевого каркасу квадратна труба 1.2-1.5 мм,  
пофарбована зносостійкою порошковою фарбою.

Парта обладнана з обох сторін гачками для портфелів. Конструкція 
парти компактно складається для перевезення і не представляє 
складності при збірці.

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0195.00.000

 Тип меблів: Кількість 
місць: Анатомічність: Можливість регулювання 

висоти:
Ростові 
групи: Кут нахилу стільниці: Габаритні розміри

учнівська шкільна парта 
(стіл)  одне антисколіозна 

ергономіка  так IV-VI  7 градусів 590 мм (ширина) х 690 мм (глибина).  
Висота згідно ростових груп (640-760)

Стільниця і панель парти виготовляється з ламінованого ДСП 
товщиною 16-18 мм. За бажанням замовника можливе виготовлення з 

ДСП будь-якого кольору.

Торець оброблений пластиковою кромкою 0.5 мм. Стільниця має 
закруглені кути всіх елементів ДСП.

В основі металевого каркасу квадратна труба 1.2-1.5 мм, пофарбована 
зносостійкою порошковою фарбою.

Парта обладнана з обох сторін гачками для портфелів. Конструкція 
парти компактно складається для перевезення і не представляє 

складності при збірці.

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0105.00.000

 Тип меблів: Кількість 
місць: Анатомічність: Можливість регулювання 

висоти:
Ростові 
групи: Габаритні розміри

учнівська шкільна парта 
(стіл)  одне антисколіозна 

ергономіка  так IV-VI 690 мм (ширина) х 500 мм (глибина).  
Висота згідно ростових груп (640-760)
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• Шкільні парти сертифіковані та відповідають  
усім вимогам ДСТУ.
• Парта може бути обладнана пеналами  
та стаканами для канцелярії.

• У комлекті до парти йдуть сертифікат СЕС,  
сертифікат відповідності,паспорт.
• Конструкція парти компактно скадається для  
перевезення і не представляє складності при збірці

1.1 - ШКІЛЬНІ ПАРТИ



 Тип меблів: Кількість 
місць: Анатомічність: Можливість регулювання 

висоти:
Ростові 
групи: 

Кут нахилу 
стільниці:

Наявність 
полиці: Габаритні розміри

учнівська шкільна парта 
(стіл)  одне антисколіозна 

ергономіка  так IV-VI  7 градусів так 600 мм (ширина) х 568 мм (глибина). Висота 
згідно ростових груп (640-760)

1.1 - ШКІЛЬНІ ПАРТИ
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Стільниця і панель парти виготовляється з ламінованого ДСП 
товщиною 16-18 мм. За бажанням замовника можливе 
 виготовлення з ДСП будь-якого кольору.

Торець оброблений пластиковою кромкою 0.5 мм.  
Стільниця має закруглені кути всіх елементів ДСП.

В основі металевого каркасу квадратна труба 1.2-1.5 мм,  
пофарбована зносостійкою порошковою фарбою.

Парта обладнана з обох сторін гачками для портфелів. Конструкція 
парти компактно складається для перевезення і не представляє 
складності при збірці.

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0197.00.000

 Тип меблів: Кількість 
місць: Анатомічність: Можливість регулювання висоти: Ростові 

групи: Габаритні розміри

учнівська шкільна парта 
(стіл)  одне антисколіозна 

ергономіка  так IV-VI 615 мм (ширина) х 690 мм (глибина).  
Висота згідно ростових груп (640-760)

Стільниця і панель парти виготовляється з ламінованого ДСП 
товщиною 16-18 мм. За бажанням замовника можливе виготовлення з 
ДСП будь-якого кольору.

Торець оброблений пластиковою кромкою 0.5 мм. Стільниця має 
закруглені кути всіх елементів ДСП.

В основі металевого каркасу квадратна труба 1.2-1.5 мм, пофарбована 
зносостійкою порошковою фарбою.

Парта обладнана з обох сторін гачками для портфелів. Конструкція 
парти компактно складається для перевезення і не представляє 
складності при збірці.

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0104.00.000

 Тип меблів: Кількість 
місць: Анатомічність: Можливість регулювання 

висоти:
Ростові 
групи: 

Кут нахилу 
стільниці:

Наявність 
полиці: Габаритні розміри

учнівська шкільна парта 
(стіл)  два антисколіозна 

ергономіка  так IV-VI  7 градусів так 1200 мм (ширина) х 690 мм (глибина).  
Висота згідно ростових груп (640-760)

Стільниця і панель парти виготовляється з ламінованого ДСП 
товщиною 16-18 мм. За бажанням замовника можливе виготовлення з 

ДСП будь-якого кольору.

Торець оброблений пластиковою кромкою 0.5 мм. Стільниця має 
закруглені кути всіх елементів ДСП.

В основі металевого каркасу труба 1.2-1.5 мм, пофарбована 
зносостійкою порошковою фарбою.

Парта обладнана з обох сторін гачками для портфелів. Конструкція 
парти компактно складається для перевезення і не представляє 

складності при збірці.

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0100.00.000

Стільниця і панель парти виготовляється з ламінованого ДСП 
товщиною 16-18 мм. За бажанням замовника можливе  

виготовлення з ДСП будь-якого кольору.

Торець оброблений пластиковою кромкою 0.5 мм.  
Стільниця має закруглені кути всіх елементів ДСП.

В основі металевого каркасу квадртна труба 1.2-1.5 мм,  
пофарбована зносостійкою порошковою фарбою.

Парта обладнана з обох сторін гачками для портфелів.  
Конструкція парти компактно складається для перевезення і не 

представляє складності при збірці.

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0103.00.000

 Тип меблів: Кількість 
місць: Анатомічність: Можливість регулювання 

висоти:
Ростові 
групи: 

Кут нахилу 
стільниці: Габаритні розміри

учнівська шкільна парта 
(стіл)  одне антисколіозна 

ергономіка  так IV-VI  7 градусів 600 мм (ширина) х 500 мм (глибина). Висота згідно 
ростових груп (640-760)



 Тип меблів: Кількість 
місць: Анатомічність: Можливість регулювання 

висоти:
Ростові 
групи: 

Кут нахилу 
стільниці: Габаритні розміри

учнівська шкільна парта 
(стіл) два антисколіозна 

ергономіка  так IV-VI  7 градусів 1200 мм (ширина) х 540 мм (глибина). Висота згідно 
ростових груп (640-760)

1.1 - ШКІЛЬНІ ПАРТИ
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Стільниця і панель парти виготовляється з ламінованого ДСП 
товщиною 16-18 мм .За бажанням замовника можливе виготовлення з 

ДСП будь-якого кольору.

Торець оброблений пластиковою кромкою ABS 1-2 мм. Стільниця має 
закруглені кути всіх елементів ДСП.

В основі металевого каркасу квадратна труба 1.2 - 1.5 мм,  
пофарбована зносостійкою поліефірною порошковою фарбою.

Парта обладнана з обох сторін гачками для портфелів. Конструкція 
парти компактно складається для перевезення і не представляє 

складності при збірці.

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0111.00.000

 Тип меблів: Кількість 
місць: Анатомічність: Можливість регулювання 

висоти: Ростові групи: Габаритні розміри

учнівська шкільна парта 
(стіл) два немає немає III-IV, IV-V

V-VI 1200 мм (ширина) х 500 мм (глибина) х 760 мм (висота)

Стільниця і панель парти виготовляється з ламінованого ДСП 
товщиною 16-18 мм. За бажанням замовника можливе виготовлення з 
ДСП будь-якого кольору.

Торець оброблений пластиковою кромкою 0.5 мм. Стільниця має 
закруглені кути всіх елементів ДСП.

В основі металевого каркасу кругла труба 1.2-1.5 мм, пофарбована 
зносостійкою порошковою фарбою.

Парта обладнана з обох сторін гачками для портфелів. Конструкція 
парти компактно складається для перевезення і не представляє 
складності при збірці.

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0106.00.000

 Тип меблів: Кількість 
місць: Анатомічність: Можливість регулювання 

висоти: Ростові групи: Кут нахилу 
стільниці: Габаритні розміри

учнівська шкільна парта 
(стіл) два немає немає IV, V, VI немає 1200 мм (ширина) х 500 мм (глибина). Висота 

згідно ростової групи

Стільниця і панель парти виготовляється з ламінованого ДСП 
товщиною 16-18 мм За бажанням замовника можливе виготовлення з 
ДСП будь-якого кольору.

Торець оброблений пластиковою кромкою ABS 1-2 мм. Стільниця має 
закруглені кути всіх елементів ДСП.

В основі металевого каркасу кругла труба 1,2-1,5 мм, пофарбована 
зносостійкою поліефірною порошковою фарбою.

Парта обладнана з обох сторін гачками для портфелів. Конструкція 
парти компактно складається для перевезення і не представляє 
складності при збірці.

АРТИКУЛ:  СИНД 24.00.000

 Тип меблів: Кількість 
місць: Анатомічність: Можливість регулювання 

висоти: Ростові групи: Кут нахилу 
стільниці: Габаритні розміри

учнівська шкільна парта 
(стіл) два немає немає IV, V, VI немає 1200 мм (ширина) х 500 мм (глибина)

Стільниця і панель парти виготовляється з ламінованого 
ДСП товщиною 16- 18 мм За бажанням замовника можливе 

виготовлення з ДСП будь-якого кольору.

Торець оброблений пластиковою кромкою ABS 1-2 мм. Стільниця 
має закруглені кути всіх елементів ДСП.

В основі металевого каркасу квадратна труба 1.2 - 1.5 мм , 
пофарбована зносостійкою поліефірною порошковою фарбою.

Парта обладнана з обох сторін гачками для портфелів. 
Конструкція парти компактно складається для перевезення і не 

представляє складності при збірці.

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0169.00.000



Стільниця і панель парти виготовляється з ламінованого 
ДСП товщиною 16-18 мм За бажанням замовника можливе 

виготовлення з ДСП будь-якого кольору.

Торець оброблений пластиковою кромкою ABS 1-2 мм. Стільниця 
має закруглені кути всіх елементів ДСП.

В основі металевого каркасу квадратна труба 1,2-1,5 мм, 
пофарбована зносостійкою поліефірною порошковою фарбою.

Парта обладнана з обох сторін гачками для портфелів. 
Конструкція парти компактно складається для перевезення і не 

представляє складності при збірці.

1.1 - ШКІЛЬНІ ПАРТИ

1110

Стільниця і панель парти виготовляється з ламінованого ДСП 
товщиною 16- 18 мм За бажанням замовника можливе виготовлення з 
ДСП будь-якого кольору.

Торець оброблений пластиковою кромкою ABS 1-2 мм. Стільниця має 
закруглені кути всіх елементів ДСП.

В основі металевого каркасу квадратна труба 1,2-1,5 мм, пофарбована 
зносостійкою поліефірною порошковою фарбою.

АРТИКУЛ:  СИНД 52.061.00.000

 Тип меблів: Кількість місць: Анатомічність: Можливість регулювання 
висоти: Габаритні розміри

учнівська шкільна парта (стіл) два немає немає 1200 мм (ширина) х 500 мм (глибина)

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0112.00.000

 Тип меблів: Кількість 
місць: Анатомічність: Можливість регулювання 

висоти: Ростові групи: Кут нахилу 
стільниці: Габаритні розміри

учнівська шкільна парта 
(стіл) одне немає немає VI немає 690 мм (ширина) х 500 мм (глибина). Висота 

згідно ростової групи

1.2 - ШКІЛЬНІ СТІЛЬЦІ
• Шкільні стільці сертифіковані та відповідають усім 
вимогам ДСТУ.

• Сидіння та спинка стільця зменшують навантаження 
на спину дитини при сидінні та сприяє формуванню 
правильної осанки

Спинка стільця і сидіння мають фізіологічні вигини й кути нахилу. 

Фанера на стільцях не рівна, а з анатомічними вигинами.

Опори каркасу мають пластикові елементи, які зберігають 
підлогу від пошкоджень.

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0092.00.000

 Тип меблів: Можливість 
регулювання висоти: Ростові групи: Габаритні розміри

шкільний учнівський 
стілець ні VI згідно стандартам ростових груп

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0081.00.000

 Тип меблів: Можливість 
регулювання висоти: Ростові групи: Габаритні розміри

шкільний учнівський 
стілець так IV-VI згідно стандартам ростових груп

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0082.00.000

 Тип меблів: Можливість 
регулювання висоти: Ростові групи: Габаритні розміри

шкільний учнівський 
стілець так III-V згідно стандартам ростових груп

Спинка стільця і сидіння мають фізіологічні вигини й кути нахилу. 

Фанера на стільцях не рівна, а з анатомічними вигинами.

Опори каркасу мають пластикові елементи, які зберігають 
підлогу від пошкоджень.

Спинка стільця і сидіння мають фізіологічні вигини й кути нахилу. 

Фанера на стільцях не рівна, а з анатомічними вигинами.

Опори каркасу мають пластикові елементи, які зберігають підлогу 
від пошкоджень.
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1.2 - ШКІЛЬНІ СТІЛЬЦІ

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0077.00.000

 Тип меблів: Можливість 
регулювання висоти: Ростові групи: Габаритні розміри

шкільний учнівський 
стілець так III-IV, IV-V, V-VI згідно стандартам ростових груп

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0086.00.000

 Тип меблів: Можливість 
регулювання висоти: Ростові групи: Габаритні розміри

шкільний учнівський 
стілець так IV-VI згідно стандартам ростових груп

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0093.00.000

 Тип меблів: Можливість 
регулювання висоти: Ростові групи: Габаритні розміри

шкільний учнівський 
стілець так IV-VI згідно стандартам ростових груп

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0095.00.000

 Тип меблів: Можливість 
регулювання висоти: Ростові групи: Габаритні розміри

шкільний учнівський 
стілець так IV, V, VI згідно стандартам ростових груп

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0100.00.000

 Тип меблів: Можливість 
регулювання висоти: Ростові групи: Габаритні розміри

шкільний учнівський 
стілець так IV, V, VI згідно стандартам ростових груп

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0094.00.000

 Тип меблів: Можливість 
регулювання висоти: Ростові групи: Габаритні розміри

шкільний учнівський 
стілець так IV-VI згідно стандартам ростових груп

Спинка стільця і сидіння мають фізіологічні вигини й кути нахилу. 

Фанера на стільцях не рівна, а з анатомічними вигинами.

Опори каркасу мають пластикові елементи, які зберігають 
підлогу від пошкоджень.

Спинка стільця і сидіння мають фізіологічні вигини й кути нахилу. 

Фанера на стільцях не рівна, а з анатомічними вигинами.

Опори каркасу мають пластикові елементи, які зберігають 
підлогу від пошкоджень.

Спинка стільця і сидіння мають фізіологічні вигини й кути нахилу. 

Фанера на стільцях не рівна, а з анатомічними вигинами.

Опори каркасу мають пластикові елементи, які зберігають 
підлогу від пошкоджень.

Спинка стільця і сидіння мають фізіологічні вигини й кути нахилу. 

Фанера на стільцях не рівна, а з анатомічними вигинами.

Опори каркасу мають пластикові елементи, які зберігають 
підлогу від пошкоджень.

Спинка стільця і сидіння мають фізіологічні вигини й кути нахилу. 

Фанера на стільцях не рівна, а з анатомічними вигинами.

Опори каркасу мають пластикові елементи, які зберігають підлогу 
від пошкоджень.

Спинка стільця і сидіння мають фізіологічні вигини й кути нахилу. 

Фанера на стільцях не рівна, а з анатомічними вигинами.

Опори каркасу мають пластикові елементи, які зберігають підлогу 
від пошкоджень.



АРТИКУЛ:  СИНД 07.002.00.000

 Тип меблів: Можливість регулювання 
висоти: Габаритні розміри

шкільний учнівський 
стілець немає згідно стандартам ростових груп

1.2 - ШКІЛЬНІ СТІЛЬЦІ
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1.3 - ШКІЛЬНІ ДОШКИ

Спинка стільця і сидіння мають фізіологічні вигини й кути нахилу. 

Фанера на стільцях не рівна, а з анатомічними вигинами.

Опори каркасу мають пластикові елементи, які зберігають 
підлогу від пошкоджень.

Ростова 
група Висота столу / стільця, мм Зріст учня в см Для якого класу рекомедовано

I 360/260 100/115 до 3 років

II 500/300 115/130 3-5 років

III 590/340 130/145 > 1 клас

IV 640/380 145/160 1-3 клас

V 700/420 160/175 4-7 клас

VI 760/460 >175 8-10 клас

ТАБЛИЦЯ РОСТОВИХ ГРУП

I II III IV
V

VI

АРТИКУЛ:  Дошка №1

АРТИКУЛ:  Дошка №2

АРТИКУЛ:  Дошка №3

Кількість 
поверхонь: 

Розмір 
дошки, см:

Види одно-
поверхност-
них дошок

Матеріал 
поверхні:

Магнітні 
властивості:

Наявність 
полки:

1

50х35; 
90х60; 
70х100; 
100х100; 
120х90; 
120х100; 
150х100; 
150х120; 
200х100; 
200х120; 
240х100; 
240х120; 
300х100; 
300х120; 
300х125

крейдяна;
 

 маркерна;

комбінована 
(частина 
маркерна 
+ частина 
крейдяна)

HPL з нано-
покриттям так так

Кількість 
поверхонь: 

Розмір 
дошки, см:

Види одно-
поверхност-
них дошок

Матеріал 
поверхні:

Магнітні 
властивості:

Наявність 
полки:

3 225х100; 
300х10 крейдяна метало-

полімер так так

Кількість 
поверхонь: 

Розмір дошки 
«відкритому» 
вигляді, см:

Види од-
ноповерх-

ностних 
дошок

Матеріал 
поверхні:

Магнітні 
властивості:

Наявність 
полки:

5 300х100; 
4000х100 крейдяна метало-

полімер так так



1.3 - ШКІЛЬНІ ДОШКИ
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АРТИКУЛ:  Дошка №4

АРТИКУЛ:  Дошка №5

Кі-
лькість 
повер-
хонь: 

Розмір 
дошки, 

см:

Види од-
ноповерх-

ностних 
дошок

Матеріал 
рами:

Матеріал 
поверхні:

Магнітні 
власти-

вості:

Наявність 
полки:

1

50х35; 
90х60; 
70х100; 
100х100; 
120х90; 
120х100; 
150х100; 
150х120; 
200х100; 
200х120; 
240х100; 
240х120; 
300х100; 
300х120; 
300х125

 
 маркерна; алюміній

HPL з 
нанопо-
криттям

так так

Кі-
лькість 
повер-
хонь: 

Розмір 
дошки, 

см:
Висота, см

Види од-
ноповерх-

ностних 
дошок

Матеріал 
рами:

Матеріал 
поверхні:

Магнітні 
власти-

вості:

Наявність 
полки:

1

65х100; 
70х100; 
100х100; 
120х100

до 185 см 
(регульо-

вана)

 
 маркерна; алюміній

HPL з 
нанопо-
криттям

так так

1.4 - СТІЛ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0608.00.000

 Тип 
меблів:

Ящики 
висувні: Полиця: Ручки: Направляючі: Товщина 

ДСП, мм: Колір ДСП: Габаритні 
розміри, мм

cтіл для 
вчител 3 шт відсутня хромовані роликові 16-18 згідно 

замовленню 1200*600*750 

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0608.00.000

 Тип 
меблів:

Ящики 
висувні: Полиця: Ручки: Направляючі: Товщина 

ДСП, мм: Колір ДСП: Габаритні 
розміри, мм

cтіл для 
вчител 3 шт 1 шт хромовані роликові 16-18 згідно 

замовленню 1200*600*750 

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0608.00.000

 Тип 
меблів:

Ящики 
висувні: Полиця: Ручки: Товщина 

ДСП, мм: Колір ДСП: Габаритні 
розміри, мм

cтіл для 
вчител відсутні відсутня хромовані 16-18 згідно 

замовленню 1200*600*750 

16
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1.5 - НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 
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 Тип меблів: Кількість 
місць: Анатомічність: Можливість регулювання 

висоти:
Ростові 
групи: 

Кут нахилу 
стільниці: Габаритні розміри

учнівська шкільна парта 
(стіл)  одне антисколіозна 

ергономіка  так IV-VI  7 градусів 550 мм (ширина) х 690 мм (глибина).  
Висота згідно ростових груп (640-760)

Стільниця і панель парти виготовляється з ламінованого ДСП 
товщиною 16-18 мм. За бажанням замовника можливе виготовлення з 
ДСП будь-якого кольору.

Торець оброблений пластиковою кромкою 0.5 мм. Стільниця має 
закруглені кути всіх елементів ДСП.

В основі металевого каркасу квадратна труба 1.2-1.5 мм, пофарбована 
зносостійкою порошковою фарбою.

Парта обладнана з обох сторін гачками для портфелів. Конструкція 
парти компактно складається для перевезення і не представляє 
складності при збірці.

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0194.00.000

 Тип меблів: Кількість 
місць: Анатомічність: Можливість регулювання 

висоти:
Ростові 
групи: 

Кут нахилу 
стільниці: Габаритні розміри

учнівська шкільна парта 
(стіл) одне антисколіозна 

ергономіка  так IV-VI  7 градусів 550 мм (ширина) х 690 мм (глибина).  
Висота згідно ростових груп (640-760)

Стільниця і панель парти виготовляється з ламінованого 
ДСП товщиною 16- 18 мм. За бажанням замовника можливе 

виготовлення з ДСП будь-якого кольору.

Торець оброблений пластиковою кромкою 0.5 мм. Стільниця 
має закруглені кути всіх елементів ДСП.

В основі металевого каркасу квадратна труба 1.2-1.5 мм, 
пофарбована зносостійкою порошковою фарбою.

Парта обладнана з обох сторін гачками для портфелів. 
Конструкція парти компактно складається для перевезення і 

не представляє складності при збірці.

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0191.00.000

Стільниця і панель парти виготовляється з ламінованого 
ДСП товщиною 16-18 мм. За бажанням замовника можливе 
виготовлення з ДСП будь-якого кольору.

Торець оброблений пластиковою кромкою 0.5 мм. Стільниця має 
закруглені кути всіх елементів ДСП.

В основі металевого каркасу кругла труба 1.2-1.5 мм, пофарбована 
зносостійкою порошковою фарбою.

Парта обладнана з обох сторін гачками для портфелів. Конструкція 
парти компактно складається для перевезення і не представляє 
складності при збірці.

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0113.00.000

 Тип меблів: Кількість 
місць: Анатомічність: Можливість регулювання висоти: Ростові 

групи: Габаритні розміри

учнівська шкільна парта 
(стіл)  одне антисколіозна 

ергономіка  так IV-VI 690 мм (ширина) х 500 мм (глибина).  
Висота згідно ростових груп (640-760)

Стільниця і панель парти виготовляється з ламінованого 
ДСП товщиною 16-18 мм. За бажанням замовника можливе 

виготовлення з ДСП будь-якого кольору.

Торець оброблений пластиковою кромкою 0.5 мм. Стільниця має 
закруглені кути всіх елементів ДСП.

В основі металевого каркасу квадратна труба 1.2-1.5 мм, 
пофарбована зносостійкою порошковою фарбою.

Конструкція парти компактно складається для перевезення і не 
представляє складності при збірці.

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0199.00.000

 Тип меблів: Кількість місць: Анатомічність: Можливість регулювання висоти: Ростові групи: Кут нахилу стільниці:

учнівська шкільна парта (стіл) одне так  так III - V немає
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 Тип меблів: Кількість 
місць: Анатомічність: Можливість регулювання 

висоти:
Ростові 
групи: 

Кут нахилу 
стільниці: Габаритні розміри

учнівська шкільна парта 
(стіл) два антисколіозна 

ергономіка  так IV; V; VI  7 градусів 1250 мм (ширина) * 530 мм (глибина).  
Висота згідно ростових груп

Стільниця і панель парти виготовляється з ламінованого 
ДСП товщиною 16- 18 мм. За бажанням замовника можливе 

виготовлення з ДСП будь-якого кольору.

Торець оброблений пластиковою кромкою ABS 1-2 мм. 
Стільниця має закруглені кути всіх елементів ДСП.

В основі металевого каркасу квадратна труба 1.2-1.5 мм, 
пофарбована зносостійкою порошковою фарбою.

Парта обладнана з обох сторін гачками для портфелів. 
Конструкція парти компактно складається для перевезення і 

не представляє складності при збірці.

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0200.00.000

Стільниця і панель парти виготовляється з ламінованого 
ДСП товщиною 16-18 мм. За бажанням замовника можливе 
виготовлення з ДСП будь-якого кольору.

Торець оброблений пластиковою кромкою 0.5 мм. Стільниця має 
закруглені кути всіх елементів ДСП.

В основі металевого каркасу квадратна труба 1.2-1.5 мм, 
пофарбована зносостійкою порошковою фарбою.

Парта обладнана з обох сторін гачками для портфелів. Конструкція 
парти компактно складається для перевезення і не представляє 
складності при збірці.

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0201.00.000

 Тип меблів: Кількість 
місць: Анатомічність: Можливість регулювання висоти: Ростові 

групи: Габаритні розміри

учнівська шкільна парта 
(стіл)  одне немає немає IV, V, VI 700 мм (ширина) х 500 мм (глибина)

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0078.00.000

1.5 - НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

 Тип меблів: Можливість 
регулювання висоти: Ростові групи: Габаритні розміри

шкільний учнівський 
стілець так III-IV, IV-V, V-VI згідно стандартам ростових груп

Спинка стільця і сидіння мають фізіологічні вигини й кути нахилу. 

Фанера на стільцях не рівна, а з анатомічними вигинами.

Опори каркасу мають пластикові елементи, які зберігають підлогу 
від пошкоджень.

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0080.00.000

 Тип меблів: Можливість 
регулювання висоти: Ростові групи: Габаритні розміри

шкільний учнівський 
стілець так IV-VI згідно стандартам ростових груп

Спинка стільця і сидіння мають фізіологічні вигини й кути нахилу. 

Фанера на стільцях не рівна, а з анатомічними вигинами.

Опори каркасу мають пластикові елементи, які зберігають 
підлогу від пошкоджень.



АРТИКУЛ:  СИНД 09.0082.00.000

 Тип меблів: Можливість 
регулювання висоти: Ростові групи: Габаритні розміри

шкільний учнівський 
стілець так IV-VI згідно стандартам ростових груп

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0079.00.000

 Тип меблів: Можливість 
регулювання висоти: Ростові групи: Габаритні розміри

шкільний учнівський 
стілець так IV-VI згідно стандартам ростових груп

Спинка стільця і сидіння мають фізіологічні вигини й кути нахилу. 

Фанера на стільцях не рівна, а з анатомічними вигинами.

Опори каркасу мають пластикові елементи, які зберігають 
підлогу від пошкоджень.

Спинка стільця і сидіння мають фізіологічні вигини й кути нахилу. 

Фанера на стільцях не рівна, а з анатомічними вигинами.

Опори каркасу мають пластикові елементи, які зберігають підлогу 
від пошкоджень.

1.5 - НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

МЕБЛІ 
ДЛЯ ГУРТОЖИТКІВ
ТА ХОСТЕЛІВ

02

2322



2.1 - ЛІЖКА 

Ліжко виготовлено з металу, зберігає зовнішній вигляд 
при інтенсивній експлуатації і оптимально підходить для 

використання в гуртожитках та хостелах.

Суцільнометалева база забезпечує легкість збірки і 
довговічність терміну служби.

Можливість трансформації в два одноярусних ліжка.

Ліжко виготовлено з металу, зберігає зовнішній вигляд 
при інтенсивній експлуатації і оптимально підходить для 

використання в гуртожитках та хостелах.

Суцільнометалева база забезпечує легкість збірки і 
довговічність терміну служби.

Можливість трансформації в два одноярусних ліжка.

Ширина 
загальна, мм

Довжина 
загальна, мм

Висота 
загальна, мм

Максимальне 
навантаження, кг 

Вага 
лііжка, кг

Розмір 
матраца, мм

930 2060 1665 180 59 2000х900

Ширина 
загальна, мм

Довжина 
загальна, мм

Висота 
загальна, мм

Максимальне 
навантаження, кг 

Вага 
лііжка, кг

Розмір 
матраца, мм

850 180 1790 180 52 1900х800 

АРТИКУЛ: КР1Я.01.00.000 АРТИКУЛ: СИНД 10.030.00.000-800К

Ліжко виготовлено з металу, зберігає зовнішній вигляд 
при інтенсивній експлуатації і оптимально підходить для 
використання в гуртожитках та хостелах.

Суцільнометалева база забезпечує легкість збірки і 
довговічність терміну служби.

АРТИКУЛ:  СИНД 10.020.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 10.030.00.000

Артикул Ширина 
загальна, мм

Довжина 
загальна, мм

Висота 
загальна, мм

Максимальне 
навантаження, кг 

Вага 
лііжка, кг

Розмір 
матраца, мм

СИНД 10.030.00.000 850 1964 1670 200 46
1900 х 

700/800/900 
СИНД 10.020.00.000 705 1964 1755 200 41

Ліжко металеве двоярусне трансформер з огорожею

Ліжко виготовлено з металу, зберігає зовнішній вигляд 
при інтенсивній експлуатації і оптимально підходить для 
використання в гуртожитках та хостелах.

Суцільнометалева база забезпечує легкість збірки і 
довговічність терміну служби.

АРТИКУЛ:  СИНД 10.029.00.000

Ширина 
загальна, мм

Довжина 
загальна, мм

Висота 
загальна, мм

Максимальне 
навантаження, кг 

Вага 
лііжка, кг

Розмір 
матраца, мм

705 1964 1720 110 27 1900х700

Ліжко металеве двоярусне

Ліжко металеве двоярусне з огорожею Ліжко металеве двоярусне трансформер з огорожею (ДСП)

2524

Можливість 
трансформації в 

два одноярусних 
ліжка.
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Ліжко виготовлено з металу, зберігає зовнішній вигляд 
при інтенсивній експлуатації і оптимально підходить для 

використання в гуртожитках та хостелах.

Суцільнометалева база забезпечує легкість збірки і 
довговічність терміну служби.

Ширина 
загальна, мм

Довжина 
загальна, мм

Висота 
загальна, мм

Максимальне 
навантаження, кг 

Вага 
лііжка, кг

Розмір 
матраца, мм

840 1976 1614 180 83,2 1900х800

АРТИКУЛ:  СИНД  10.036.00.000

Ліжко виготовлено з металу, зберігає зовнішній вигляд 
при інтенсивній експлуатації і оптимально підходить для 
використання в гуртожитках та хостелах.

Суцільнометалева база забезпечує легкість збірки і 
довговічність терміну служби.

Можливість трансформації в два одноярусних ліжка.

АРТИКУЛ:  СИНД 10.048.00.000-800Л

Ліжко металеве з металевими ламелями двоярусне

Ліжко виготовлено з ДСП, зберігає зовнішній вигляд при 
інтенсивній експлуатації і оптимально підходить для 
використання в гуртожитках та хостелах.

АРТИКУЛ:  СИНД 10.061.00.000

Ширина 
загальна, мм

Довжина 
загальна, мм

Висота 
загальна, мм

Максимальне 
навантаження, кг 

Вага 
лііжка, кг

Розмір 
матраца, мм

960 1980 1800 120 101 1900х900

Ширина 
загальна, мм

Довжина 
загальна, мм

Висота 
загальна, мм

Максимальне 
навантаження, кг 

Вага 
лііжка, кг

Розмір 
матраца, мм

852 2064 2000 180 51 2000х800

Ліжко з ДСП двоярусне

Ліжко з ДСП на металевому каркасі двоярусне

2.1 - ЛІЖКА

2.2 - ПРИЛІЖКОВІ ТУМБИ

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0296.00.000

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Наявність 
полиць

Висувний 
ящика Направляючі Матеріал 

корпуса
Матеріал 
фасадів Колір Фурнітура

400 400 750 так так роликові ДСП 16 мм ДСП 16 мм Згідно 
замовленню 

хромовані 
ручки

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0283.00.000

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Висувний 
ящика

Відкрита 
шухляда Направляючі Матеріал 

корпуса
Матеріал 
фасадів Колір Фурнітура

400 500 600 так,2шт так роликові ДСП 16 мм ДСП 16 мм Згідно 
замовленню 

хромовані 
ручки
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2.2 - ПРИЛІЖКОВІ ТУМБИ

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0287.00.000

Глибина, мм Ширина, мм Висота,мм Наявність 
полиць

Матеріал 
корпуса

Матеріал 
фасадів Колір Фурнітура

350 400 500 так, регулююча 
по висоті ДСП 16 мм ДСП 16 мм Згідно 

замовленню 
хромовані 

ручки

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0283.00.000

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Наявність 
полиць

Висувний 
ящика Направляючі Матеріал 

корпуса
Матеріал 
фасадів Колір Фурнітура

380 420 600 так, регулююча 
по висоті так роликові ДСП 16 мм ДСП 16 мм Згідно 

замовленню 
хромовані 

ручки

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Наявність 
полиць

Відкрита 
шухляда

Матеріал 
корпуса

Матеріал 
фасадів Колір Фурнітура

380 420 600 так, регулююча 
по висоті так ДСП 16 мм ДСП 16 мм Згідно 

замовленню 
хромовані 

ручки

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0288.00.000

2.3 - СТОЛИ ТА СТІЛЬЦІ

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0608.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0601.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0603.00.000

Розміри Ящики 
висувні Полиця Ручки Направляючі Товщина ДСП Колір ДСП

1200*600*750 3 шт відсутня хромовані роликові 16-18 мм згідно 
замовленню

Розміри Ящики 
висувні Полиця Ручки Направляючі Товщина ДСП Колір ДСП

1200*700*750 1 шт 2 шт хромовані роликові 16-18 мм згідно 
замовленню

Розміри Ящики 
висувні 

Відкрита 
шухляда Полиця Ручки Направляючі Товщина ДСП Колір ДСП

1200*600*750 відсутні так 1 шт хромовані роликові 16-18 мм згідно 
замовленню

29
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2.3 - СТОЛИ ТА СТІЛЬЦІ

2.4 - ШАФИ

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0607.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0242.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0117.00.000

Розміри Товщина ДСП Колір ДСП

1270*600*750 16-18 мм згідно 
замовленню

Розміри Матеріал каркасу Матеріал 
стільниці Колір

1200*600*750 профільна труба, 
цільнозварний

Luxeform 
28 мм

згідно 
замовленню

Стіл кухонний

Шафа комбінована

АРТИКУЛ:  СИНД 07.002.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0092.00.000

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Розмір 
сидіння, мм

Висота від 
підлоги, мм Матеріл каркасу Матеріал сидіння  

та спинки Колір

499 425 813 380х380 460 трубі, 
цільнозварний

фанера 8 мм покрита 
лаком на водній основі

згідно 
замовленню 

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Матеріал 
каркасу

Матеріал 
фасаду

Наявність 
полиць

Наявність  
штанги-тримача Фурнітура Колір

540 900 1850 ДСП 16 мм ДСП 16 мм так так, труба хромовані 
ручки

згідно 
замовленню 

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Розмір 
сидіння, мм

Висота від 
підлоги, мм Матеріл каркасу Матеріал сидіння  

та спинки Колір

459 380 827 380х380 460 трубі, 
цільнозварний

фанера 8 мм покрита 
лаком на водній основі

згідно 
замовленню 

спинка стільця і сидіння мають 
фізіологічні вигини й кути нахилу.

спинка стільця і сидіння мають 
фізіологічні вигини й кути нахилу.



АРТИКУЛ:  СИНД 09.0272.00.000 АРТИКУЛ:  СИНД 09.0286.00.000

Шафа комбінована з антресоллю Шафа комбінована трьохдверна

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Матеріал 
каркасу

Матеріал 
фасаду

Наявність 
полиць

Наявність  
штанги-тримача Фурнітура Колір

500 1000 2000 ДСП 16 мм ДСП 16 мм так так, труба хромовані 
ручки

згідно 
замовленню 

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Матеріал 
каркасу

Матеріал 
фасаду

Наявність 
полиць

Наявність  
штанги-тримача Фурнітура Колір

520 1050 1770 ДСП 16 мм ДСП 16 мм так так, труба хромовані 
ручки

згідно 
замовленню 
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2.4 - ШАФИ

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0279.00.000 АРТИКУЛ:  СИНД 09.0903.00.000

Шафа для одягу на три секції Шафа для канцелярії

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Матеріал 
каркасу

Матеріал 
фасаду

Наявність 
полиць

Наявність  
штанги-тримача Фурнітура Колір

470 1500 1800 ДСП 16 мм ДСП 16 мм так так, труба хромовані 
ручки

згідно 
замовленню 

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Матеріал 
каркасу

Матеріал 
фасаду

Наявність 
полиць

Наявність  
відкритих шухляд Фурнітура Колір

402 802 1816 ДСП 16 мм ДСП 16 мм так так хромовані 
ручки

згідно 
замовленню 

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0268.00.000 АРТИКУЛ:  СИНД 09.0292.00.000

Шафа для одягу Шафа для одягу дводверна

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Матеріал 
каркасу

Матеріал 
фасаду

Наявність 
полиць

Наявність  
штанги-тримача Фурнітура Колір

500 500 1700 ДСП 16 мм ДСП 16 мм так так, висувна хромовані 
ручки

згідно 
замовленню 

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Матеріал 
каркасу

Матеріал 
фасаду

Наявність 
полиць

Наявність  
штанги-тримача Фурнітура Колір

580 720 1870 ДСП 16 мм ДСП 16 мм так так, труба хромовані 
ручки

згідно 
замовленню 
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ОФІСНІ  
МЕБЛІ

03

3534

3.1 - ОФІСНІ СТОЛИ

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0608.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0606.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0601.00.000

Розміри Ящики 
висувні Полиця Ручки Направляючі Товщина ДСП Колір ДСП

1200*600*750 3 шт відсутня хромовані роликові 16-18 мм згідно 
замовленню

Розміри Ящики 
висувні Полиця Ручки Направляючі Товщина ДСП Колір ДСП

1200*600*750 3 шт 1 шт хромовані роликові 16-18 мм згідно 
замовленню

Розміри Ящики 
висувні Полиця Ручки Направляючі Товщина ДСП Колір ДСП

1200*700*750 1 шт 2 шт хромовані роликові 16-18 мм згідно 
замовленню



АРТИКУЛ:  СИНД 09.0605.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0612.00.000

Розміри Ящики 
висувні Полиця Полиця для 

клавіатури Ручки Направляючі Товщина 
ДСП Колір ДСП

1400*600*750 1 шт 2 шт 1 шт хромовані роликові 16-18 
мм

згідно 
замовленню

Розміри Ящики 
висувні Полиця

Полиця
для 

системного 
блоку

Ручки Направляючі Товщина 
ДСП Колір ДСП

1400*1400 
*750 4 шт 2 шт 1 шт хромовані роликові 16-18 

мм
згідно 

замовленню

Розміри Двері Полиця Ручки Товщина ДСП Колір ДСП

1846*800*400 2 шт 3 шт хромовані 16-18 мм згідно 
замовленню

Розміри Двері Полиця Ручки Штанга Товщина ДСП Колір ДСП

2010х1200х500 3 шт 6 шт хромовані овальна 
повздовжна 16-18 мм згідно 

замовленню
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3.1 - ОФІСНІ СТОЛИ

3.2 - ОФІСНІ ШАФИ

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0279.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0272.00.000

Гардеробна шафа двохдверна з антресоллю 

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0243.00.000

Розміри, мм Двері Полиця Ручки
Виготовляється

Штанга

із ДСП
18 мм

задня стінка

2000*1000*500 2 шт 1 шт хромовані ДВП ПВХ-1мм овальна 
повздовжна

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0271.00.000

Розміри Двері Полиця Ручки Товщина ДСП Колір ДСП

2000х800х450 4 шт 1 шт хромовані 16-18 мм згідно 
замовленню
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3.2 - ОФІСНІ ШАФИ

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0242.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0267.00.000

Розміри Двері Полиця Ручки Штанга Товщина 
ДСП Колір ДСП

1850х900х540; 
2010х800х550 2 шт 6 шт хромовані овальна 

повздовжна
16-18 

мм
згідно 

замовленню

Розміри Ящики 
висувні Полиця Ручки Направляючі Товщина 

ДСП Колір ДСП

600х500х400 2 шт 1 шт хромовані роликові/ 
телескопічні

16-18 
мм

згідно 
замовленню

3.3 - ОФІСНІ ТУМБИ

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0282.00.000

Розміри Ящики 
висувні Полиця Матеріал 

корпуса
Матеріал 
фасадів Направляючі Фурнітура Колір ДСП

550х420х650 3 шт 1 шт ДСП  
16 мм

ДСП  
16 мм

роликові/ 
телескопічні

хромовані ручки, 
колеса  4 шт

згідно 
замовленню

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0281.00.000

Розміри Полиця Матеріал 
корпуса

Матеріал 
фасадів Направляючі Фурнітура Колір ДСП

416х640х800 1 шт, регульована 
по висоті

ДСП  
16 мм

ДСП  
16 мм роликові хромовані 

ручки
згідно 

замовленню

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0276.00.000

Розміри Полиця Ручки Направляючі Товщина 
ДСП Колір ДСП

600х400х400 1 шт хромовані роликові 16-18 
мм

згідно 
замовленню

АРТИКУЛ:  СІНД 09.0264.00.000

Розміри Полиця Ручки Товщина 
ДСП Колір ДСП

500х650х420 1 шт, регульована 
по висоті хромовані 16-18 

мм
згідно 

замовленню



АРМІЙСКІ  
МЕБЛІ

04

40 41

4.1 - МЕТАЛЕВІ ЛІЖКА

АРТИКУЛ:  СИНД КР2Я.01.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 10.029.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 10.007.00.000

Розміри

Габаритні 
розміри 

верхнього 
спального 

місця

Габаритні 
розміри 

нижнього 
спального 

місця

Допустиме 
максимальне 
навантаження

Вага Особливість моделі Безпека

1665 мм 
(висота) * 
2060 мм 

(довжина) * 
930/830 мм 

(ширина)

900/800 мм 
* 2000 мм

900/800 мм 
* 2000 мм

на перший ярус 
180 кг, 

на другий ярус 
120 кг

59/57 
кг

2 поручні безпеки 
на верхньому 

спальному місці; 
перила та сходи 

кріпляться до рами 
гвинтами; висота 
бортика безпеки 
305 мм; висока 
стійкість; міцна 

металева рама з 3 
ригелями

двохярусне 
ліжко 

можливо 
перетворити 

на два 
одноярусні 

ліжка.

Розміри Допустиме максимальне 
навантаження Вага

1670 мм (висота) *  
1964 мм (довжина) *  

937/837/737 мм (ширина)

на перший ярус 180 кг, на 
другий ярус 120 кг 32/29/27 кг

Розміри Допустиме максимальне 
навантаження Вага

1626 мм (висота) * 
2146/1946 мм (довжина) * 

900/800 мм (ширина)

на перший ярус 180 кг, на 
другий ярус 120 кг 47/44 кг
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4.1 - МЕТАЛЕВІ ЛІЖКА
4.2 - ПРИЛІЖКОВІ ТУМБИ

АРТИКУЛ:  СИНД 10.008.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 10.017.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 10.042.00.000

Розміри Допустиме максимальне 
навантаження Вага

370 мм (висота) * 
1900 мм (довжина) * 
800/700 мм (ширина)

180 кг 18 кг

Розміри Допустиме максимальне 
навантаження Вага

670 мм (висота) *  
1900 мм (довжина) *  

700 мм (ширина)
180 кг 46 кг

Розміри Допустиме максимальне 
навантаження Вага

1846 мм (висота) * 
2146/1946 мм (довжина) * 

900/800 мм (ширина)

на перший ярус 180 кг, на 
другий ярус 120 кг 49/46 кг

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0288.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0283.00.000

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Матеріал 
корпуса

Матеріал 
фасадів Колір Фурнітура

330 350 560 ДСП 16 мм ДСП 16 мм Згідно 
замовленню 

хромовані 
ручки

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Наявність 
полиць

Матеріал 
корпуса

Матеріал 
фасадів Направляючі Колір Фурнітура

380 420 600 так, регулююча 
по висоті ДСП 16 мм ДСП 16 мм роликові Згідно 

замовленню 
хромовані 

ручки

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0287.00.000

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Наявність 
полиць

Матеріал 
корпуса

Матеріал 
фасадів Колір Фурнітура

350 400 500 так, регулююча 
по висоті ДСП 16 мм ДСП 16 мм Згідно 

замовленню 
хромовані 

ручки



АРТИКУЛ:  СИНД 07.002.00.000

 Тип меблів: Можливість 
регулювання висоти: Ростові групи: Габаритні розміри

стілець так IV-VI 380х420х460

АРТИКУЛ:  СИНД Т2.00.000

 Тип меблів: Матеріл ніжок Обробка поверхні ніжок Труба, мм Габаритні розміри

стілець метал порошкове покриття 20*20*1 460х360х364

Спинка стільця і сидіння мають фізіологічні 
вигини й кути нахилу. 

Фанера на стільцях не рівна, а з анатомічними 
вигинами.

44

МЕБЛІ 
ДЛЯ МЕДИЧНИХ
УСТАНОВ

05

45

4.3 - СТІЛЬЦІ 
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5.1 - ЛІЖКА ТЕРАПЕВТИЧНІ  

46

Ліжко виготовлено з металу, зберігає зовнішній вигляд 
при інтенсивній експлуатації і оптимально підходить для 
використання в лікарняних палатах.

Суцільнометалева база забезпечує легкість збірки і 
довговічність терміну служби.

АРТИКУЛ:  СИНД 10.044.00.000

Ширина 
загальна, мм

Довжина 
загальна, мм

Висота 
загальна, мм

Максимальне 
навантаження, кг 

Вага 
лііжка, кг

Розмір 
матраца, мм

837 1964 906 180 21,26 1900х800

Ліжко металеве з матрацотримачем

Ліжко виготовлено з металу, зберігає зовнішній вигляд 
при інтенсивній експлуатації і оптимально підходить для 
використання в лікарняних палатах.

Суцільнометалева база забезпечує легкість збірки і 
довговічність терміну служби.

АРТИКУЛ:  СИНД 10.032.00.000

Ширина 
загальна, мм

Довжина 
загальна, мм

Висота 
загальна, мм

Максимальне 
навантаження, кг 

Вага 
лііжка, кг

Розмір 
матраца, мм

737 1966 864 180 16 1900х700

Ліжко металеве терапевтичне з напівкруглим бильцями

Ліжко виготовлено з металу, зберігає зовнішній вигляд при інтенсивній 
експлуатації і оптимально підходить для використання в лікарняних палатах.

Суцільнометалева база забезпечує легкість збірки і довговічність терміну служби.

Ліжко має чотири колеса, з яких два колеса з гальмами.

Ліжко виготовлено з металу, зберігає зовнішній вигляд 
при інтенсивній експлуатації і оптимально підходить для 

використання в лікарняних палатах.

Суцільнометалева база забезпечує легкість збірки і 
довговічність терміну служби.

АРТИКУЛ:  СИНД 10.028.00.000

Ширина 
загальна, мм

Довжина 
загальна, мм

Висота 
загальна, мм

Максимальне 
навантаження, кг 

Вага 
лііжка, кг

Розмір 
матраца, мм

837 2064 744 110 14,4 2000х800

Ширина 
загальна, мм

Довжина 
загальна, мм

Висота 
загальна, мм

Максимальне 
навантаження, кг 

Вага 
лііжка, кг

Розмір 
матраца, мм

737/837 1964 744 110 14,4 1900 х 
700/800 

Ліжко металеве на колесах Ліжко металеве терапевтичне

Ліжко виготовлено з металу, зберігає зовнішній вигляд 
при інтенсивній експлуатації і оптимально підходить для 
використання в лікарняних палатах.

Суцільнометалева база забезпечує легкість збірки і 
довговічність терміну служби.

АРТИКУЛ:  СИНД 10.021.00.000

Ширина 
загальна, мм

Довжина 
загальна, мм

Висота 
загальна, мм

Максимальне 
навантаження, кг 

Вага 
лііжка, кг

Розмір 
матраца, мм

800 2146 800 150 22 2082х794

Ліжко металеве терапевтичне з напівкруглим узголів’ям

Ліжко виготовлено з металу та ДСП 16 мм, зберігає зовнішній 
вигляд при інтенсивній експлуатації і оптимально підходить 
для використання в лікарняних палатах.

Суцільнометалева база забезпечує легкість збірки і 
довговічність терміну служби.

АРТИКУЛ:  СИНД 10.009.00.000

Ширина 
загальна, мм

Довжина 
загальна, мм

Висота 
загальна, мм

Максимальне 
навантаження, кг 

Вага 
лііжка, кг

Розмір 
матраца, мм

944 2178 765 150 28 2082х894

Ліжко металеве терапевтичне з бильцями ДСП

АРТИКУЛ:  СИНД 09.028.00.000



Артикул Ширина 
загальна, мм

Довжина 
загальна, мм

Висота 
загальна, мм

Максимальне 
навантаження, кг 

Вага 
лііжка, кг

Розмір 
матраца, мм

Чотирьохсекційна 
КММ.06.001.00.000 842 1964 1000 200 46

1900 або 
2000 х 800 

мм

Трьохсекційна
КММ.03.001.00.000 892 2235 1000 200 48

Двосекційна
КММ.07.00.000 836 1935 1040 180 32

4948

Суцільнометалева база забезпечує 
легкість збірки і довговічність 
терміну служби.

АРТИКУЛ:  СИНД 10.050.00.000

Ширина 
загальна, мм

Довжина 
загальна, мм

Висота 
загальна, мм

Максимальне 
навантаження, кг 

Вага 
лііжка, кг

Розмір 
матраца, мм

833 1933 750 180 33 1900х800

Ліжко на металевому каркасі з ДСП призначене 
для розміщення і відпочинку людей в 
стаціонарних і тимчасових приміщеннях 

Ліжко виготовлено з металу, зберігає зовнішній вигляд 
при інтенсивній експлуатації і оптимально підходить для 
використання в лікарняних палатах. Спинна і стегнова секції 
управляються за допомогою механічних важелів.

Кут підйому спинної 
секції: 0-70 °.

Суцільнометалева база 
забезпечує легкість 
збірки і довговічність 
терміну служби.

Кут підйому стегнової 
секції: 0 -34 °.

АРТИКУЛ:  КММ 06.001.00.000

АРТИКУЛ:  КММ 07.00.000

АРТИКУЛ:  КММ 03.001.00.000

Чотирьохсекційна

Двосекційна

Трьохсекційна

Функціональне багатосекційне медичне ліжко

Суцільнометалева база забезпечує легкість 
збірки і довговічність терміну служби.

АРТИКУЛ:  СИНД 10.035.00.000

Ширина 
загальна, мм

Довжина 
загальна, мм

Висота 
загальна, мм

Максимальне 
навантаження, кг 

Вага 
лііжка, кг

Розмір 
матраца, мм

836 1936 600 180 35,5 1900х800

Ліжко на металевому каркасі з ДСП призначене для 
розміщення і відпочинку людей в стаціонарних і 

тимчасових приміщеннях 

Ліжко виготовлено з металу, зберігає зовнішній вигляд 
при інтенсивній експлуатації і оптимально підходить для 
використання в лікарняних палатах.

Суцільнометалева база забезпечує легкість збірки і 
довговічність терміну служби.

АРТИКУЛ: КММ 08.00.000 ПС

Ширина 
загальна, мм

Довжина 
загальна, мм

Висота 
загальна, мм

Максимальне 
навантаження, кг 

Вага 
лііжка, кг

Розмір 
матраца, мм

830 1932 667 120 17 1900х800

Ліжко металеве з матрацотримачем типу П

5.1 - ЛІЖКА ТЕРАПЕВТИЧНІ
5.2 - ЛІЖКА ФУНКЦІОНАЛЬНІ
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Ліжко виготовлено з металу, зберігає зовнішній 
вигляд при інтенсивній експлуатації і оптимально 
підходить для використання в лікарняних палатах. 
Спинна секція управляється за допомогою механічних 
важелів.

Ліжко виготовлено з металу, зберігає 
зовнішній вигляд при інтенсивній 
експлуатації і оптимально підходить 
для використання в лікарняних 
палатах.

Ліжко виготовлено з металу, зберігає 
зовнішній вигляд при інтенсивній 
експлуатації і оптимально підходить 
для використання в лікарняних 
палатах.

АРТИКУЛ:  КММ 03.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 10.045.00.000

АРТИКУЛ:  КММ 01.00.000

АРТИКУЛ:  КММ 05.00.000

АРТИКУЛ:  КММ 04.00.000

АРТИКУЛ:  КММ 05.00.000-810

Ширина 
загальна, мм

Довжина 
загальна, мм

Висота 
загальна, мм

Максимальне 
навантаження, кг 

Вага 
лііжка, кг

Розмір 
матраца, мм

950 2050 901 180 40 2000х900

Ширина 
загальна, мм

Довжина 
загальна, мм

Висота 
загальна, мм

Максимальне 
навантаження, кг 

Вага 
лііжка, кг

Розмір 
матраца, мм

837 1964 910 180 32 1900х800

Функціональне медичне ліжко з механічним приводом 
підйому ложе та зі знімними бильцями.

Ліжко медичне металеве з двостороннім  підйомним 
узголів’ям та захисними дугами

Ліжко медичне металеве з підйомним узголів’ям 
(та додаткова штанга).

Ліжко медичне металеве з підйомним узголів’ям, 
матрацотримачем та бильцями з ДСП

Суцільнометалева база 
забезпечує легкість збірки і 
довговічність терміну служби.

Суцільнометалева база 
забезпечує легкість збірки і 
довговічність терміну служби.

Суцільнометалева база 
забезпечує легкість збірки і 
довговічність терміну служби.

Ліжко має чотири колеса, з 
яких два колеса з гальмами.

Кут підйому спинної 
секції: 0-75 °.

5.2 - ЛІЖКА ФУНКЦІОНАЛЬНІ

Артикул Ширина 
загальна, мм

Довжина 
загальна, мм

Висота 
загальна, мм

Максимальне 
навантаження, кг 

Вага 
лііжка, кг

Розмір 
матраца, мм

КММ.01.00.000 864 1965 860 110 17,3
1900 х 800 

КММ.04.00.000 864 1965 860 110 20,8

Артикул Ширина 
загальна, мм

Довжина 
загальна, мм

Висота 
загальна, мм

Максимальне 
навантаження, кг 

Вага 
лііжка, кг

Розмір 
матраца, мм

КММ.05.00.000 937 1966 868 110 28
1900 х 800 

або 900 
КММ.04.00.000 937 1966 868 110 28

Ліжко виготовлено з металу, зберігає зовнішній вигляд 
при інтенсивній експлуатації і оптимально підходить для 
використання в лікарняних палатах.

Суцільнометалева база забезпечує легкість збірки і 
довговічність терміну служби.
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5.3 - МЕДИЧНІ КУШЕТКИ 
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АРТИКУЛ:  СИНД 10.024.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0400.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 10.025.00.000

Глибина, мм Ширина, мм Висота, мм Матеріал каркасу Матеріал сидіння Колір

600 1950 450 профільна труба ДСП 16 мм або 
шкірозамінник

Згідно 
замовленню

Глибина, мм Ширина, мм Висота, мм Матеріал каркасу Матеріал сидіння Колір

395 1700 450 профільна труба ДСП 16 мм або 
шкірозамінник

Згідно 
замовленню

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Матеріал 
каркасу

Матеріал 
сидіння

Наявність регульованого 
підголівника Колір

600 1950 450 профільна 
труба

ДСП 16 мм або 
шкірозамінник так Згідно 

замовленню

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0297.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0283.00.000

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Наявність 
полиць

Наявність 
висувного 

ящика

Наявність 
відкритої 
шухляди

Наявність 
колес

Матеріал 
корпуса

Матеріал 
фасадів Направляючі Колір Фурнітура

400 420 780 так так так так ДСП 16 
мм

ДСП 16 
мм роликові згідно 

замовленню 
хромовані 

ручки

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Наявність 
полиць

Наявність 
висувного 

ящика

Матеріал 
корпуса

Матеріал 
фасадів Направляючі Колір Фурнітура

380 420 600
так, 

регулююча 
по висоті 

так ДСП 16 мм ДСП 16 мм роликові згідно 
замовленню 

хромовані 
ручки

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Наявність 
полиць

Наявність 
висувного 

ящика

Наявність 
відкритої 
шухляди

Наявність 
колес

Матеріал 
корпуса

Матеріал 
фасадів

Направ- 
ляючі Колір Фурнітура

400 420 780 так так так так ДСП 16 
мм

ДСП 16 
мм роликові згідно 

замовленню 
хромовані 

ручки

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0284.00.000

5.4 - МЕДИЧНІ ТУМБИ ТА ІНШІ МЕБЛІ
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АРТИКУЛ:  СИНД 09.0287.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0920.00.000

Глибина, мм Ширина, мм Висота, мм Наявність 
полиць

Матеріал 
корпуса

Матеріал 
фасадів Колір Фурнітура

350 400 500 так, регулююча 
по висоті ДСП 16 мм ДСП 16 мм згідно замовленню хромовані 

ручки

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Наявність 
ніжок 

Матеріал 
корпуса

Матеріал 
фасадів Колір Фурнітура

400 800 1846 так ДСП 16 мм ДСП 16 мм 
та скло

згідно 
замовленню 

хромовані 
ручки

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Наявність 
полиць

Наявність 
відкритої 
шухляди

Матеріал 
корпуса

Матеріал 
фасадів Колір Фурнітура

330 350 560 так так ДСП 16 мм ДСП 16 мм згідно 
замовленню 

хромовані 
ручки

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0288.00.000

Шафа медична

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0923.00.000

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Наявність 
ніжок 

Матеріал 
корпуса

Матеріал 
фасадів Колір Фурнітура

400 800 1846 так ДСП 16 мм ДСП 16 мм згідно 
замовленню 

хромовані 
ручки

Шафа напівзакрита

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0921.00.000

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Наявність 
ніжок 

Матеріал 
корпуса

Матеріал 
фасадів Колір Фурнітура

518 800 1846 так ДСП 16 мм ДСП 16 мм згідно 
замовленню 

хромовані 
ручки

Шафа комбінована

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0922.00.000

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Наявність 
ніжок 

Матеріал 
корпуса

Матеріал 
фасадів Колір Фурнітура

400 800 1846 так ДСП 16 мм ДСП 16 мм згідно 
замовленню 

хромовані 
ручки

Шафа гардеробна
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АРТИКУЛ:  СИНД 09.0117.00.000

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм Матеріал каркасу Матеріал 

фасадів Колір Фурнітура

600 1200 750 профільна труба, 
цільнозварний

Luxeform 
28 мм

згідно 
замовленню 

регульовані 
ніжки

Стіл кухонний

АРТИКУЛ:  СИНД 07.002.00.000

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Розмір 
сидіння, 

мм

Висота від 
підлоги, 

мм

Матеріал 
каркасу

Матеріал сидіння та 
спинки Колір

499 425 913 380х380 460 труба, 
цільнозварний

фанера 8 мм покрита 
лаком на водній основі

згідно 
замовленню 

Стілець

АРТИКУЛ:  СТМ 001.00.001

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Наявність 
коліс Матеріал каркасу Матеріал 

фасадів Колір

360 800 850-1150 так
профільна труба, 
регулювання по 

висоті
ДСП 16 мм згідно 

замовленню 

Стіл медичний переставний

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0924.00.000

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Наявність 
ніжок 

Матеріал 
корпуса

Матеріал 
фасадів Колір Фурнітура

400 400 1846 так ДСП 16 мм ДСП 16 мм 
та скло

згідно 
замовленню 

хромовані 
ручки

Пенал

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0925.00.000

Глибина, 
мм

Ширина, 
мм

Висота, 
мм

Наявність 
ніжок 

Матеріал 
корпуса

Матеріал 
фасадів Колір Фурнітура

400 800 1846 так ДСП 16 мм ДСП 16 мм згідно 
замовленню 

хромовані 
ручки

Шафа з відкритою нішею

Спинка стільця і сидіння 
мають фізіологічні вигини й 

кути нахилу.
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АРТИКУЛ:  СИНД 09.0801.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0802.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 10.007.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0807.00.000

Розміри, мм Максимальна 
вага, кг

Матеріал 
полиць

Кількість 
полиць

Основа 
каркаса

Обробка поверхні 
каркаса Матеріал каркасу

395х530х1200 до 10 ДСП 3 шт метал порошкове 
покриття

металева труба 
17х17х1

Розміри, мм Матеріал 
полиць

Кількість 
полиць

Основа 
каркаса

Обробка поверхні 
каркаса Матеріал каркасу

395х1740х400 ДСП 6 шт метал порошкове 
покриття

металева труба 
17х17х1

Розміри Вага Колір ДСП

1400x800x440 31 кг згідно замовленню

Розміри Вага Колір ДСП

1780x800x440 39 кг згідно замовленню

Стелаж LOFT 

Стелаж LOFT 
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АРТИКУЛ:  СИНД 09.0806.00.000
АРТИКУЛ:  СИНД 09.0609.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0282.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0281.00.000

АРТИКУЛ:  СИНД 09.0803.00.000 АРТИКУЛ:  СИНД 09.0804.00.000

Розміри, мм Максимальна 
вага, кг

Матеріал 
поверхні 
стільниці

Товщина 
верхньої 

пластини, мм

Основа 
каркаса

Обробка 
поверхні 

ніжок

Матеріал 
ніжок

450х750х1000 до 25 ДСП 1,5 метал порошкове 
покриття

металева 
труба 

17х17х1

Глибина, мм Висота, мм Ширина, мм
Матеріал 
поверхні 
стільниці

Основа 
каркаса

Обробка 
поверхні 

ніжок

Матеріал 
ніжок

600/700/900/1000  750 1200/1400/1800/2000 ДСП 32  
мм метал порошкове 

покриття 80*40*1,5

Глибина, 
мм

Висота, 
мм

Ширина, 
мм

Наявність 
полиць

Матеріал 
корпуса

Матеріал 
фасадів Направляючі Колір Фурнітура

416 640 800
так, 

регулююча по 
висоті 

ДСП 16 мм ДСП 16 мм роликові згідно 
замовленню

хромовані 
ручки

Глибина, 
мм

Висота, 
мм

Ширина, 
мм

Наявність 
полиць

Наявність 
висувних 
ящиків

Матеріал 
корпуса

Матеріал 
фасадів Направляючі Колір Фурнітура

550 420 650 так 3 шт ДСП 16 мм ДСП 16 мм роликові/
телескопічні 

згідно 
замовленню

хромовані 
ручки та 4 

колеса

Глибина, мм Висота, мм Ширина, мм Матеріал 
полиць

Кількість 
полиць Вага, кг

Обробка 
поверхні 

ніжок

Матеріал 
ніжок

300 1600/1950 1020/1300 ДСП 6 шт 31/39 порошкове 
покриття метал

Стелаж-перегородка - універсальний, компактний і стильний елемент меблів. Його можна використовувати як пристінний стелаж, кутовий 
стелаж, а також як розмежувач простору. Стелаж дуже місткий і в той же час не громіздкий. Він має широкі полиці ближче до низу, на які 
можна скласти великі предмети, а на менші полиці розмістити елементи декору. Стелаж-перегородка виготовлений з ламінованого ДСП зі 
вставками у вигляді металевих рамок. Стелаж комплектується регульованими ніжками,  щоб можливо було встановити його на нерівній 
підлозі. 

Стелаж-перегородка  LOFT 

6 - МЕБЛІ LOFT
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