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”Індивідуальний підхід для нас – не просто 
банальне словосполучення, а один 
з головних принципів роботи. Прагнучи
вписатися в заданий замовником бюджет, 
ми не йдемо на компроміс з якістю.“

З усіма клієнтами ми будуємо довірчі стосунки, 
результатом яких стає досягнення поставленої мети 
та позитивне враження від співпраці. 

• Якщо у вас є оригінальна ідея – ми постараємося 
її втілити відповідно до ваших креслень або ескізів.

• Ми відстежуємо актуальні тенденції в дизайні, але 
не повторюємо сліпо модні прийоми, а ретельно 
продумуємо кожну деталь.

• Екологічність продукції є для нас пріоритетом. 
Для виготовлення меблів та предметів декору 
використовується тільки натуральне дерево. 
З метою зменшення витрат на матеріали за бажанням 
замовника можемо використовувати мдф та дсп.

• Ми охоче співпрацюємо з дизайнерами
та дизайнерськими бюро.

• Можемо виготовити під замовлення спеціальну 
продукцію, необхідну міні-готелям, ресторанам, кафе 
та іншим подібним закладам. 

• Розробляємо та втілюємо різноманітні інтер’єрні
рішення – декоративні перегородки, освітлення, 
вивіски.

• З нами значно простіше вирішити питання 
корпоративних подарунків клієнтам 
та співробітникам: виготовимо крафтові вироби 
з дерева з вашим фірмовим логотипом.

Максим Кузьменко, 

власник

https://woodville.com.ua/ua/individualnyj-zakaz-mebeli-i-dekora/


Матеріали

МеталДерево

ДСП MDFДошка Щит Фанера

Бетон Скло

Способи обробки

Фарбування, 
тонування

Вощіння, 
промаслювання

Випалювання Зістарювання, 
брашування

Обладнання

Станок з ЧПУ Фугувальний 
станок

Зварювання 
металів

Форматний 
станок



Кафе, ресторани

Вивіска

Освітлення Перегородки

Меблі



Меблі, обладнання та усе, що потрібно для обслуговування

Спеціальні меблі 
та шафи для вина

Таці та дошки 
для подачі страв

Меню, бокси для 
серветок, таблички

Кошики для пиваХокери та барні стійки

Вивіски

Столи та стільці



Офіси
Ресепшн, вхідна зонаВивіска з логотипомМи точно знаємо, як зменшити 

головний біль, коли перед 
вами повстає проблема 
облаштування нового офісу
чи його реновації. 

Наша компанія застосовує 
комплексний підхід. Це 
означає, що ми можемо 
виконати роботи «під ключ» –
від оформлення вхідної зони 
до організації столової:

• виготовлення та монтаж 
стійок-ресепшн;

• зонування простору завдяки 
встановленню перегородок
із декоративних рейок 
чи інших ажурних елементів;

• виготовлення декоративних 
панно з символікою компанії;

• виробництво меблів для 
робочої зони офісу – open 
space-просторів із столами 
довжиною до 6 метрів, а також 
умеблювання переговорних 
кімнат та зон відпочинку. 
Зробимо спеціальні стелажі
для документації 
та запропонуємо цікаві 
рішення для зони харчування.

Окремий напрямок –
влаштування декоративного 
освітлення – LED-підсвітка
стелі, стін та інших елементів 
інтер’єру.

Рейки, перегородки

Зони харчуванняСвітло Декоративні елементи



Торговельне обладнання для магазинів 
та виставочних павільйонів

Стелажі

Столи та стійкиКасова зона

Фотозони
та декорації

Стелажі та шафи

Для нас немає обмежень 
у стилістиці. Виготовимо 
та встановимо функціональну 
й зручну стійку для магазину 
з дотриманням вашого 
фірмового стилю. Ви можете 
замовити різне наповнення –
місце для сейфу, висувні полиці 
та шухляди.

Ми виконували подібні роботи 
для магазинів одягу, 
флористичних салонів, об’єктів 
громадського харчування.

Для якісного представлення 
вашого товару ми пропонуємо 
спеціальні стійки із тримачами 
або полицями, стелажі, 
різноманітні столи, тумби, 
вітрини та подіуми.

За побажанням замовника ми 
влаштовуємо LED-підсвітку, 
а також брендуємо вироби 
логотипом компанії замовника. 
Стійки можуть бути стаціонарні 
або мобільні для використання 
в магазині чи на виставці.



Облаштування простору OUTDOOR

Зовнішнє озеленення

Дитячі майданчики

Влаштування місць відпочинку або 
оформлення вхідних зон – це саме 
те, з чого розпочинався бізнес 
WOODVILLE. Повірте, ми знаємось 
на цьому.

Оригінальні рішення для дитячих 
майданчиків, зонування території, 
меблі для відпочинку на природі –
все це можна обрати із нашого 

типового асортименту або 
замовити індивідуально. У нашій 
майстерні втілять в реальність ваш 
малюнок або креслення, зробивши 
предмети в потрібних розмірах 
та бажаних відтінках.

Ми не обмежуємось стандартними 
матеріалами і завжди готові 
використати щось нове.

Окремий напрямок – співпраця 
із ландшафтними компаніями.

Садові арки, влаштування 
декоративних грядок, конструкції 
для висадки рослин біля вхідної 
зони також присутні в нашому 
арсеналі.

типового асортименту 
замовити індивідуально

https://woodville.com.ua/ua/catalog/sad-terrasa/
https://woodville.com.ua/ua/individualnyj-zakaz-mebeli-i-dekora/


м. Київ, просп. Перемоги, 70

woodville.ua

Щоб оглянути наші вироби, завітайте в шоу-рум
WOODVILLE на просп. Перемоги, 70.

Наше виробництво – гарно облаштований 
столярний цех – розташоване також в Києві, 
на вул. Голосіївській, 17. 

Замовити попередній прорахунок, скласти 
замовлення або отримати відповідь 
на будь-яке запитання ви можете:

за телефоном ☎ +38 (098) 112 9535
+38 (044) 3344 650

або надіславши лист  online@woodville.com.ua

https://woodville.ua/
viber://pa/?chatURI=woodville
https://www.facebook.com/woodvilleUA/
https://goo.gl/maps/SGRv3iP6Bh92
https://www.instagram.com/woodville.com.ua/
https://www.pinterest.com/woodville_ua/
tel:+380981129535
mailto:online@woodville.com.ua?subject=Запитання стосовно продукції woodville

