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БЕНЧІ – ТРЕНД СУЧАСНОГО ОФІСУ 
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Бенчі 
 

 

 

 стильне рішення для 

сучасних робочих  місць. 

 

 являють собою столи 

з’єднані в одну конструкцію.  
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ПЕРЕВАГИ 

Дизайн  Економія Витрат Економія Простору 

створює привабливий та  
сучасний дизайн офісу  

раціональне  
використання офісного 
простору 

зменшення витрат на  
облаштування одного  
робочого місця 
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 Бенчі вдало 
впишуться в 
будь-який 
офісний інтер’єр 
 

 Забезпечать 
комфортні 
умови для 
роботи команди  
 

ОСОБЛИВОСТІ 

 Особливість 
конструкції 
бенчів  дозволяє 
обирати 
оптимальний 
варіант 
комбінацій.  

 
 

Для 2х робочих місць 

 
 

Для 4х робочих місць 
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 елегантні 
опори у 
вигляді літери 
«П» або «О».  
 

ОСНОВА БЕНЧІВ 

 надійна 
металева 
рамна 
каркасна 
конструкція 

Опори форми «О» 

 

          Опори форми «П» 
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ОСНОВНІ ВИДИ БЕНЧІВ 

 
 
 

Двосторонній 
бенч 

Односторонній 
бенч 
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ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ 
 

 
 

стільниці з якісного ламінованого ДСП 

порошкове покриття металевого каркасу 

протиударна крайка стільниць 

регулюючі опори для компенсації нерівностей підлоги 

розбірна конструкція 

легкий догляд за стільницею і опорами  

виготовлено в Україні  
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ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ 

 
mebel-new-office.kiev.ua                                                                                                                                                                                                                                       +380(44)247-92-15 
info_nof@ukr.net                                                                                                                                                                                                                                                    +380(63)247-92-15 
facebook.com/nof.ukraine/ 

 

http://www.mebel-new-office.kiev.ua/
http://www.mebel-new-office.kiev.ua/
http://www.mebel-new-office.kiev.ua/
http://www.mebel-new-office.kiev.ua/
http://www.mebel-new-office.kiev.ua/
http://www.mebel-new-office.kiev.ua/
mailto:info_nof@ukr.net
http://www.facebook.com/nof.ukraine/
http://www.facebook.com/nof.ukraine/
http://www.facebook.com/nof.ukraine/


 
mebel-new-office.kiev.ua                                                                                                                                                                                                                                       +380(44)247-92-15 
info_nof@ukr.net                                                                                                                                                                                                                                                    +380(63)247-92-15 
facebook.com/nof.ukraine/ 

 

ДИЗАЙН 

 
 

•дизайнерський відрив стільниці 
від каркасу 

•лазерне крайкування 
стільниці (без клея і шва) 

•прямокутні опори 
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КОЛЬОРИ ПОКРИТТЯ МЕТАЛУ 
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ВАРІАНТИ ДЕКОРІВ 

ВАРІАНТИ ДЕКОРІВ ДСП СТІЛЬНИЦЬ 
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ДОДАТКОВІ КОМПЛЕКТАЦІЇ 
 
 

Бенчі можуть комплектуватися: 

роздільними екранами 
варіантами виводу 

кабелів  
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ЕКРАНИ РОЗДІЛЬНІ 

•- можливість обтягнути 
кольоровою тканиною 

•- протиударна крайка екрану 

•- виготовляються з ламінованого 
ДСП 

•- можливість швидкого монтажу / 
демонтажу 

- екрани кріпляться до столу на 
дистанції від стільниці, що дозволяє 
протягнути кабель офісної техніки 
при відсутності люка або 
спеціального отвору 
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Ламіноване ДСП 

Варіанти кольорів Екрану 

Ламіноване ДСП 

Варіанти кольорів Екрану 

Тканина 

Можливість обтягнути тканиною... 

Тканина 

...в один колір з кріслами 

ВАРІАНТИ ЕКРАНІВ 
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ВАРІАНТИ ВИВОДУ КАБЕЛІВ НА СТІЛ 
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Відкидний люк дає доступ до 
кабель-каналу 

Декоративний виріз в стільниці 
для габаритних портів кабелю 
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ВАРІАНТИ ВИВОДУ КАБЕЛІВ НА СТІЛ 
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Можливість монтажу стандартних розеток у кабель-канал за допомогою підрозетника 
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ВАРІАНТИ КАБЕЛЬ-КАНАЛІВ 

для стандартних адаптерів 
живлення 

для габаритних адаптерів 
живлення типу IMac 

для приховування 
виведених до столу кабелів  
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