
# / № Required specification / Необхідні характеристики Example / Приклад

1

Оffice table with hanging cabinet on the right side (3  drawers), material: laminated chipboard, color: milky 
oak or sonoma oak, size: 120x60x75 cm, including delivery and assembling works / Стіл офісний з тумбою 
(3 ящика) справа, колір молочний дуб або дуб сонома, матеріал: ламінована ДСП, розмір: 120x60x75 
cm, включно з доставкою та збиранням 

2

Desk 120x75x75 сm, material: laminated chipboar, body thickness 25 mm, colour: walnut dark, including 
delivery and assembling works / 
Стіл письмовий 120х75х75 см, матеріал: ламінований ДСП, товщна корпусу 25 мм, колір горіх темний, 

  включно з доставкою та збиранням 

3

Mobile office cabinet with 1 drawer and 1 pedestal, on wheels, size 42x50x62 cm, material: laminated 
chipboar, body thickness 25 mm, colour: walnut dark, including delivery and assembling works /
Тумба офісна мобільна з 1 ящиком та 1 нішею, на колесах, розміри: 42x50x62 cm, матеріал: 

   ламінована ДСП, товщина корпусу 25 мм, колір горіх темний, включно з доставкою та збиранням 

4

Document cabinet, semi-closed, height 200 cm, width 70 cm, 3 open shelves on top, two-door bottom, 
color: venge, including delivery and assembling works /
Шафа для документів, напівзакрита, висота 200 см, ширина 70 см, 3 відкриті полки зверху, 

   дводверний низ, колір: венге, включно з доставкою і збіркою

5

Office safe one-wall, strengthened. Equipped with key lock. Specifications: Body/door metal thickness - 3/8 
mm. Key lock on the outer door + Internal traizer with the key lock.Powerful crossbar system, consisting of 4 
chrome-plated crossbars with diameter 18 mm, closing the safe in 3 directions. 2 perforated shelves (with 
ability to adjust the height of the location). Internal loops. Durable outer coating. 2 holes for fixing with 
anchor bolts in the rear wall. External dimensions (h*w*d), mm: 1000*500*400. Internal dimensions (h * w 
* d), mm: 805*490*340. Traizer dimensions (h*w*d), mm: 180*490*290  /  Сейф одностінний офісний, 
посилений. Оснащений ключовим сейфовим замком. Технічні характеристики: Товщина металу 
корпусу/двері - 3/8 мм. Ключовий замок на зовнішніх дверях + Внутрішній трейзер із ключовим 
замком. Потужна ригельна система, що складається з 4-х хромованих ригелів діаметром 18 мм., що 
закривають сейф у 3-х напрямках. 2 полиці на перфорації (можливість регулювання висоти 
розташування). Внутрішні петлі. Стійке зовнішнє покриття. 2 отвори для кріплення анкерними болтами 
у задній стінці. Зовнішні розміри (в * ш * г), мм: 1000* 500*400. Внутрішні розміри (в * ш * г), мм: 805* 
490* 340. Розміри трейзера (в * ш * г), мм: 180 * 490 * 290. 

6

Office chair with armrests,  Maximum load, kg - 120, Adjustment: Seat height and backrest angle, Armrests, 
Mechanisms - Tilt (Oscillation), Base - Cross with rollers, Body material - Plastic, Seat dimensions - 46 x 42 
cm, Height of armrests - 19 cm, Additional characteristics - "Freestyle" mechanism, Seat height: 42 - 55 cm,  
including delivery and assembling works / Офісне крісло з підлокітником, Максимальне навантаження, 
кг - 120, Регулювання: Висота сидіння та кут нахилу спинки, Підлокітники, Механізми - Tilt 
(Коливання), Основа - Хрестовина з роликами, Матеріал корпусу - Пластик, Розміри сидіння - 46 x 42 
см, Висота підлокітників - 19 см, 
Додаткові характеристики - Механізм "Freestyle", Висота сидіння: 42 - 55 см, включно з доставкою та 
збиранням

7

Cabinet for documents, width - 80 cm, height - 200 cm, depth - 45 cm, color - milk oak, material - chipboard, 
including delivery and assembling works /
Шафа для документів, ширина - 80 см, висота - 200 см, глибина - 45 см, колір - дуб молочний, матеріал 

  - ДСП,  включно з доставкою та збиранням 

8 Clothes hanger 124A black, height 1750 mm, frame material - metal / Вішалка для одягу 124A чорний, 
висота 1750 мм, матеріал каркасу - метал
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9
Office cabinet for a printer. Size: 80x64x42 cm;  Color: sonoma oak,  including delivery and assembling 
works  / Тумба офісна для принтера. Розмір: 80х64х42 cm; Колір: дуб сонома, включно з доставкою та 
збиранням 

10

Mobile office cabinet with 3 drawers, on wheels, size 40x46x61 cm, material: laminated chipboar, body 
thickness 16 mm, color: milky oak or sonoma oak, including delivery and assembling works /
Тумба офісна мобільна з 3ма ящиками, на колесах, розміри: 40x46x61 cm, матеріал: ламінована ДСП, 
товщина корпусу 16 мм, колір молочный дуб або дуб сонома,  включно з доставкою та збиранням 

11

Cabinet for documents, Lock type - Key, Number of key locks 1, Number of sections 1, Number of doors 2, 
Number of shelves 4, Coating type - Powder, Capacity - 60 folders (60 mm), External dimensions (HxWxD), 
cm- 180 x 80 x 50, Thickness of the side walls - 0.6 mm, Thickness of the front panel - 0.6 mm, including 
delivery and assembling works / Шафа для документів, Замок - Ключ, Кількість ключових замків 1, 
Кількість секцій 1, Кількість дверей 2, Кількість полиць 4, Тип покриття - Порошкове, Місткість - 60 
папок (60 мм), Розміри зовнішні (ВхШхГ), см- 180 x 80 x 50, Товщина бічних стінок - 0.6 мм, Товщина 

  лицьовій панелі - 0.6 мм, включно з доставкою та збиранням

12

Conference desk 270x90x75 сm, material: laminated chipboar, colour: milky oak, including delivery and 
assembling works / 
Стіл для конференцій 270х90х75 см, матеріал: ламінований ДСП, колір: дуб молочний, включно з 

  доставкою та збиранням 


