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КАБИНЕТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
| КАБІНЕТИ КЕРІВНИКІВ
| MANAGERIAL FURNITURE
SPLIT

UA ПСИХОЛОГИ СТВЕРДЖУЮТЬ, ЩО ПРАВИЛЬНО
ПІДІБРАНИЙ ІНТЕР’ЄР КАБІНЕТУ СПРИЯЄ
ПІДВИЩЕННЮ РІВНЯ ДОВІРИ ДО КЕРІВНИКА.

Кабінет повинен бути в першу чергу
функціональним, але при цьому підкреслювати
стиль та індивідуальність свого господаря.
Тому до вибору меблів для цього приміщення
потрібно підходити особливо відповідально.
Сучасні форми і традиційні колірні рішення,
лаконічна фурнітура та класична масивність
меблевих елементів... Кабінет керівника
SPLIT поєднує все це найкращим чином!
ENG PSYCHOLOGISTS SAY THAT PROPERLY
DESIGNED INTERIOR OF THE EXECUTIVE OFFICE
HAS A POSITIVE IMPACT ON THE MANAGER’S
LEVEL OF TRUST.

The interior of the office should emphasise
the individual style of the manager, fit the bill
whilst standing out at the same time. Therefore,
the choice of furniture for this place should be
approached with great responsibility. Modern
forms and traditional colors, concise fittings
and classic massive furniture elements... SPLIT
furniture system combines it all in the best way!
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Кабинет руководителя
Кабінет керівника
Managerial furniture
SPLIT

RU ПСИХОЛОГИ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО
ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЙ ИНТЕРЬЕР
КАБИНЕТА СПОСОБСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЮ
УРОВНЯ ДОВЕРИЯ К РУКОВОДИТЕЛЮ.
Кабинет должен быть, в первую очередь,
функциональным, но при этом подчеркивать
стиль и индивидуальность своего хозяина.
Поэтому к выбору мебели для кабинета нужно
подходить с особой ответственностью.
Современные формы и традиционные
цветовые решения, лаконичная фурнитура
и классическая массивность мебельных
элементов… Кабинет SPLIT сочетает все это
наилучшим образом!
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Split

Ничего лишнего
Нічого зайвого
Nothing superfluous
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Мебель | Меблі | Furniture: C 601 + C 701 + C 812 + C 703 + C 202 + C 203
МДФ, ДСП: венге | МДФ, ДСП: венге | MDF, chipboard: wenge
Кресла | Крісла | Chairs: IRIS steel MPD AL35, IRIS steel CF LB chrome, LE A

Цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от фактических
| Кольори, наведені в каталозі, можуть відрізнятися від фактичних
| The colours of products and finishes may slightly differ from the colours printed in the catalogue
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Split

Серия мебели
– практичное решение для приверженцев классического
подхода к оформлению кабинета руководителя. Мебель серии представлена
в традиционно темных цветах: палисандр и венге. Массивные столешницы
и декоративные элементы с оригинальной профильной фрезеровкой создают
атмосферу уверенности и надежности, а лаконичная фурнитура подчеркивает
удобство и рациональность.
Серія меблів Split - практичне рішення
для прихильників класичного підходу до
оформлення кабінету керівника. Меблі серії
представлені в традиційно темних кольорах:
палісандр і венге. Масивні стільниці та
декоративні елементи з оригінальним
профільним фрезеруванням створюють
атмосферу впевненості та надійності,
а лаконічна фурнітура підкреслює
зручність і раціональність.

Split furniture system is a practical solution
for the followers of the classical approach
to the design of the executive office.
Furniture system is presented in the
traditionally dark colors: palisander and
wenge. Massive tabletops and decorative
elements with the original profile milling
create an atmosphere of confidence and
reliability and concise fittings emphasizes
convenience and rationality.

Столешницы и другие элементы,
изготовленные из МДФ, имеют по
периметру профильную фрезеровку,
окрашенную в черный цвет либо в цвет
МДФ и покрытую ударопрочным лаком.
Стільниці та інші елементи, виготовлені
з МДФ, мають по периметру профільне
фрезерування, пофарбоване в чорний колір
або в колір МДФ і покрите ударостійким
лаком.
The desktops and other MDF elements have
milled edges painted black or MDF color
which are finished with shockproof varnish.
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Мебель | Меблі | Furniture: C 601 + C 701 + C 812 + C 703 + C 202
МДФ, ДСП: венге | МДФ, ДСП: венге | MDF, chipboard: wenge
Кресла | Крісла | Chairs: IRIS steel MPD AL35, IRIS steel CF LB chrome, LE A

Мебель | Меблі | Furniture: C 601 + C 701 + C 812 + C 703 + C 202 + C 203
МДФ, ДСП: венге | МДФ, ДСП: венге | MDF, chipboard: wenge
Кресла | Крісла | Chairs: IRIS steel MPD AL35, IRIS steel CF LB chrome, LE A
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Split

РАЗМЕРНЫЙ РЯД | РОЗМІРНИЙ РЯД | PRODUCT RANGE

Техническое описание

Технічний опис

Technical description

Столешницы изготовлены из МДФ толщиной
46 и 41 мм. Топы тумб, шкафов, боковины
столов и накладки изготовлены из МДФ
толщиной 25 и 30 мм. Торцы элементов
из МДФ имеют профильную фрезеровку,
покрытую ударопрочным лаком. Полки
секций изготовлены из ДСП (25 мм); корпуса
тумб, шкафов, секций, а также задние стенки
шкафов и секций изготовлены из ДСП
(18 мм) и облицованы кромкой ПВХ
(2 и 0,5 мм). Опоры приставных столов
– металлические, рифленые, D80 мм.
Мебель серии имеет регулируемые
ножки и металлические ручки (128 мм).
Направляющие ящиков – метабоксы. Двери
из серого тонированного стекла имеют
толщину 4 мм.

Стільниці виготовлені з МДФ завтовшки
46 і 41 мм. Топи тумб, шаф, боковини столів
і накладки виготовлені з МДФ завтовшки
25 і 30 мм. Елементи з МДФ мають профільне
фрезерування, вкрите ударостійким лаком.
Полиці секцій виготовлені з ДСП (25 мм);
корпуси тумб, шаф, секцій, а також задні
стінки шаф і секцій виготовлені з ДСП
(18 мм) з кромкою ПВХ (2 та 0,5 мм). Опори
приставних столів – металеві, рифлені,
D80 мм. Меблі серії мають регульовані ніжки
та металеві ручки (128 мм). Направляючі
ящиків – метабокси. Двері з сірого
тонованого скла мають товщину 4 мм.

The desktops are made of MDF 46 and 41 mm
thick. Tops of pedestals, cabinets, wardrobes,
slab-end legs of the desks are made of MDF
25 and 30 mm thick. Milled edges of MDF
are finished with shockproof varnish. Cabinet
shelves are made of 25 mm melamine-coated
fine chipboard; pedestals, cabinets, wardrobes
carcasses and back panels of cabinets and
wardrobes are made of 18 mm
melamine-coated chipboard. Edges are
finished with 2 and 0.5 mm PVC edge banding.
Additional desks have round legs made of
corrugated metal (D80 mm). All the legs are
adjustable. The pull handles are metal, 128
mm long. Drawers runners – METABOX. Glass
doors are made of 4 mm grey glass.

Шкафы для одежды
| Шафи для одягу
| Wardrobes

Полки в шкаф для одежды
| Полиці шафи для одягу
| Wardrobe shelves

Зеркало в шкаф для одежды
| Дзеркало шафи для одягу
| Wardrobe mirror
350хh1250

900х420хh1435

C 902

280х380хh1370

C 912

900х420хh2095

C 901

280х380хh1695

C 911

Секции мебельные
| Секції меблеві
| Open-shelf cabinets

CF 01

Устанавливается на заднюю стенку
шкафа С901 (справа). Не используется
с полками.
| Встановлюється на задню стінку шафи
С901 (праворуч). Не використовується
з полицями.
| Mirror can be mounted to the back
panel of the C901 wardrobe (on the right
side). Do not use with shelves!

Опция «замок»
| Опція «замок»
| «Lock» option

Столы письменные | Столи письмові | Desks

Cxxx.30 – замок в левой двери
| замок у дверях зліва
| left door with lock
Cxxx.31 – замок в правой двери
| замок у дверях справа
| right door with lock

1850х900хh760

C 101

1850х900хh760

C 201

2100х900хh760

C 102

2200х1060хh760

C 202

Высота, мм
| Висота, мм
| Height, mm

Ширина, мм | Ширина, мм | Width, mm
450

Столы приставные | Столи приставні | Additional desks

900
C 603

700
1435
2095

C 612

C 602

C 611

C 601

Двери щитовые
| Двері щитові
| Chipboard doors
1100х790хh710

C 303

1600х790хh710

C 304

Стол для заседаний
| Стіл для засідань
| Conference table

1100х840хh714

1600х950хh714

C 301

Стол журнальный
| Стіл журнальний
| Сoffee table

C 302

Высота, мм
| Висота, мм
| Height, mm

Ширина, мм | Ширина, мм | Width, mm
448

663 (замок | замок | lock)
1399
2063
2600х1260хh760

C 203

600х600хh420

C 305

Тумбы мобильные | Тумби мобільні | Mobile pedestals & sideboards
L

435х535хh630
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C 401

1250х540хh700

ширина | ширина | width x глубина | глибина | depth x высота | висота | height

Двери стеклянные
| Двері скляні
| Glass doors

R

898

L

R

C 715

C 714

C 703

C 713

C 712

C 702

C 716

C 711

C 701

Крышки декоративные
| Кришки декоративні
| Cabinets tops

Высота, мм
Ширина, мм | Ширина, мм | Width, mm
| Висота, мм
| Height, mm
448
898
663
1399

C 813

C 803

C 812

C 802

Боковины декоративные
| Боковини декоративні
| Cabinets side panels

Используются с боковинами декоративными
| Використовуються з боковинами декоративними
| Only applicable to cabinets with side panels

L

R

C 403

C 402

955х432хh30(25)

C 504

1405х432хh30(25)

C 505

1855х432хh30(25)

C 506

432х30(25)хh693

C 503

2305х432хh30(25)

C 507

432х30(25)хh1430

C 502

2755х432хh30(25)

C 508

432х30(25)хh2095

C 501

ширина | ширина | width x глубина | глибина | depth x высота | висота | height
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ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ | FINISHES

ФУРНИТУРА | ФУРНІТУРА | FITTINGS

Крепежные элементы
| Кріпильні елементи
| Mounting elements

Столы
| Столи
| Desks

Стяжки Minifix
| Стяжки Minifix
| Minifix connecting bolts
HÄFELE

Регулируемые ножки
| Регульовані ніжки
| Adjustable legs
(10 мм | мм | mm)

Цвета МДФ и ДСП
| Кольори МДФ та ДСП
| Colors of MDF & chipboard

Опоры приставных столов – металлические, рифленые, D80 мм
| Опори приставних столів – металеві, рифлені, D80 мм
| Legs of additional desks – corrugated metal, D80 mm
(регулировка: 15 мм | регулювання: 15 мм | adjustment: 15 mm)

ВЕНГЕ
венге | wenge

МАХАГОН
махагон | mahogany

Металлические элементы
| Металеві елементи
| Metal elements

BLACK

Тумбы | Тумби | Pedestals
Дополнительные цвета | Додаткові кольори
| Additional colors

Ролики, D40 мм
| Ролики, D40 мм
| Castors, D40 mm
ROLLYX

Ролики, D40 мм
| Ролики, D40 мм
| Castors, D40 mm
HÄFELE

Металлические ручки
| Металеві ручки
| Metal pull handles

Стекло | Скло | Glass

Направляющие ящиков – метабоксы
| Направляючі ящиків – метабокси
| Drawers runners – METABOX
GTV
ЧЕРНЫЙ
чорний | black

СЕРОЕ
сіре | grey

Соответствует цвету деревянных элементов кресел/стульев
| Відповідає кольору дерев’яних елементів крісел/стільців
| Color matching wood armchairs/chairs color
ПАЛИСАНДР | палісандр | palisander – 1.016, 1.023
ВЕНГЕ | венге | wenge – 1.031

Центральный замок
| Центральний замок
| Central lock
SISO

Секции и шкафы | Секції та шафи | Cabinets & wardrobes

Регулируемые ножки
| Регульовані ніжки
| Adjustable legs
(10 мм | мм | mm)

Металлические ручки
| Металеві ручки
| Metal pull handles

Опция «замок»
| Опція «замок»
| «Lock» option
SISO

Петли
| Петлі
| Hinges
HÄFELE

Стеклянные двери | Скляні двері | Glass doors

Петли
| Петлі
| Hinges
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