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СЬОГОДНІ

Виготовлення продукції з 
австрійським покриттям від 

Ми працюємо з натхненням, щоб творити затишок нового покоління

СТОЛИ     СТІЛЬНИЦІ     ПІДВІКОННЯ



Пропозиція співпраці 
Пропонуємо ознаймитись з нашою продукцією та послугами:

Виготовлення з вологостійкої фанери та покриття CPL Egger :
     - підвіконня довільних форм та розмірів;
     - стільниці для  кухні та ванної кімнати;
     - кухоні фартухи та стінові панелі;
     - столи;
     - пристінні полиці;

 Продаж:
    - покриття CPL Egger різної довжини;
    - сотових плит evrolat-egger, як з покриттям так і без.   

За допомогою наших виробів Ви маєте можливість поєднати в одному
декорі стіл, стільницю та підвіконня.



ХТО МИ :

“De Art Group” це сучасне деревообробне 
підприємство, виробнича база якого оснащена 
автоматизованими верстатами європейського 

виробництва. На сьогоднішній день на  
підприємстві знаходиться обладнання яке не 

має аналогів в Україні.

Підприємство “De Art Group” було створено в 
2011 р. З цього часу було розроблено та 

запущено в серійне виробництво багато виробів 
з дерева, а саме: дерев’яне підвіконня,

столи та стільниці для кухні та ванної кімнати.

НАШІ ПРИНЦИПИ :

Вимоги до якості.
Основним завданням нашої команди було 
створити
 унікальний за своїми властивостями та 
дизайном продукт,
яким можна захоплюватися з першого 
погляду та з першого дотику.



Інновації у виробництві розширюють спектр застосування нашої продукції.

Підвіконня виготовляються з вологостійкої фанери та покриття 
CPL, від нашого кращого партнера, Egger. Максимальна ширина 
підвіконня до1200мм, це дає Вам можливість використовувати 
його як стіл або як місце для відпочинку. 

Столи, що витримують будь-які кулінарні експерименти
Виготовлення як серійних так і за власним дизайном. 
Неймовірно міцне покриття, гарантує довговічність та стійкість 
до хімічних та механічних пошкоджень, це дозволяє Вам 
отримати задоволення від користування нашою продукцією, не 
залежно від місця застосування: кухня, дитяча кімната чи 
громадські заклади.

Стільниці для кухні чи ванної кімнати - це широкий асортимент 
товару високої якості, виготовленого тільки з екологічно 
чистих матеріалів. У нас Ви зможете підібрати колір, стиль, 
дизайн, який відповідатиме виключно Вашим вимогам та 
фантазіям. 



Ми пропонуємо великі можливості у виготовленні столів, стільниць та підвіконнь, 
довільних форм та розмірів, унікальністю яких є покриття від Egger.

СТОЛИ СТІЛЬНИЦІ ПІДВІКОННЯ

СОТОВІ ПЛИТИ ПОКРИТТЯ CPL EGGER БАРНІ СТІЙКИ



www.stil.ua
e-mail: deartgrup@gmail.com

м. Львів
ТЦ Південний, маг. №16

моб.:096-846-49-55

Головний офіс м. Львів
вул. Городоцька, 355
моб.: 096-772-08-57

м. Львів
ТЦ 3слони, -1поверх
моб.: 096-554-89-11

Відділ гуртових продажів
моб.: 067-67-144-60    

м.Київ, ТЦ Даринок
моб.: 067-986-48 -61

Запрошуємо до співпраці :

Дизайнерів
Дизайн-студії
Архітектурні бюро
Представників
меблевих виробництв 
та салонів

Наші контакти :
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