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Проектування та виготовлення предметів 
інтер'єру, декору

Розробка складних конструкцій

Колористика, підбір кольору

Токарна обробка деревини

Різьба по дереву на фрезері з ЧПУ

Гідроабразивна різка кераміки,
керамограніту та подібних матеріалів

Лазерна порізка металу

Гнуття листового металу, труб, профілів

Персональний менеджер завжди на зв’язку

Можливість залучення нашого дизайнера

Контракт з клієнтом – наш закон

Гарантійне та постгарантійне обслуговування

Можливий особистий нагляд за виробництвом

Дім та квартира1

HoReCa2

Beauty-салони3

Торгові та офісні 
простори4

Пропозиція 
для дизайн-студій5

Outdoor, тераси6

Меблі на замовлення за вашими ескізами

Меблі власного дизайну

Перегородки (декоративні, скляні зонуючі тощо)

Стінові декоративні панелі

Складні інтегровані конструкції

Сходи (металеві, дерев’яні)

Перила та огородження

Двері (амбарні, маятникові)

Тераси під ключ

Брендування усіх типів

Дерево (дошка, слеб, брус)

Фанера

MDF

Метал (труба круглого та прямокутного 
розрізу, кутик, прут)

Скло, дзеркала

Що виготовляємо Виробничі можливості

Захист клієнтаМатеріали

кв. м цеху1270

12

кваліфікованих 
працівника

років на ринку 
виготовлення меблів

44

21 13 8

житловий
об'єкт

(квартири
та будинки)

об'єктів
HoReCa

та beauty-сфери

офісів
та торгових
просторів

Об’єкти, завершені в 2020 році



Ми виготовимо саме ті меблі, які вам потрібні. 

Вам достатньо просто скласти заявку, 
вказати розміри, і ми оперативно розрахуємо 
приблизну вартість замовлення. 

Індивідуальний підхід для нас — не банальне 
словосполучення, а один з головних принципів роботи.

Ми намагаємося вписатися в заданий замовником 
бюджет, однак не йдемо на компроміс з якістю.

Дім та квартира1 Меблі Сходи та огородження Гардеробні

https://woodville.com.ua/ua/portfolio/lestnitsy/
https://woodville.com.ua/ua/portfolio/mebel-i-interernye-konstruktsii/
https://woodville.com.ua/ua/portfolio/chastnyj-dom-v-prigorode/


HoReCa2
Ми виготовляємо:

• вивіски

• барні стійки з тримачами для келихів

• спеціальні меблі для офіціантів, 
   включаючи дровери, стелажі, шафи

• декоративні конструкції, які можуть 
   бути інтегровані з меблями 
   та системою освітлення

• маятникові двері

• меблі та двері для вбиралень

• меню, дошки, таці, тримачі для серветок, 
   столових приборів та спецій

Наші клієнти

https://woodville.com.ua/ua/portfolio/anchousnaya/
https://woodville.com.ua/ua/portfolio/mebel-v-restoran-vepryk/


Beauty-салони3
Облаштування робочих зон для:

• перукарів

• барберів

• масажистів

• майстрів нігтьового сервісу

Виготовлення вивісок та інших елементів 
оформлення салону та вхідної групи

Наші клієнти

https://woodville.com.ua/ua/portfolio/


Торгові та офісні 
простори

4
Ми допоможемо вам вирішити проблему облаштування 
нового офісу чи його реновації швидко та якісно. 

Виконуємо роботи «під ключ» – від оформлення вхідної зони 
до створення складних спеціалізованих конструкцій:

• стійки-ресепшн

• зонуючі перегородки

• декоративні панно з символікою компанії

• меблі для робочої зони офісу

• умеблювання переговорних кімнат 

• облаштування зон відпочинку

Наші клієнти

https://woodville.com.ua/ua/portfolio/


Пропозиція 
для дизайн-студій

5
Дизайнерам та дизайн-студіям ми пропонуємо:

Часткову або повну реалізацію проекту 

Супровід проекту індивідуальним проект-менеджером

Виїзд спеціаліста на заміри

Детальну специфікацію

Послуги конструкторського бюро

Технологічний нагляд

Оперативне виготовлення зразків матеріалів

Якісний та своєчасний монтаж

Гарантійне та постгарантійне обслуговування

Ми закриваємо всю меблеву частину проекту
та інші елементи інтер’єру

Наші клієнти

https://woodville.com.ua/ua/dizajneram-intererov-i-dizajnerskim-byuro/


Outdoor, тераси6
Водовідштовхуючі покриття

Екологічно безпечні матеріали

Фундамент

Лавки

Ящики для квітів

Меблі

Дитячі майданчики

https://woodville.com.ua/ua/portfolio/



