
З 1997 РОКУ ПРОЕКТУЄМО,
БУДУЄМО І КОМПЛЕКТУЄМО
КОМФОРТНІ ЕКОЛОГІЧНІ
ОФІСИ

Гарантуємо чесн� терм�ни 

без компром�с�в щодо якост�



Проектувати й облаштовувати
оф�сн� простори для
сп�вроб�тник�в б�знесу з
атмосферою, в як�й виникає
бажання творити та досягати
високих результат�в. 

НАША МЕТА
Реал�зовано понад                

проект�в для пров�дних компан�й.

Розроблено              

дизайн проект�в 

Спроектовано           об’єкт�в
комерц�йної нерухомост�

(оф�си та р�тейл)

Орган�зовано б�льше                      

 робочих м�сць

300 

450 

20 000

180



ЧОМУ ОБИРАЮТЬ 
MAGNATE DESIGN CENTRE ?

Ми вм�ємо
працювати з

об'єктами самого
р�зного

масштабу.

В�д 1 до 100 000 м²

Ми виконуємо
повний комплекс
послуг/роб�т в�д

моменту
проектування до

комплектац�ї.
Це дозволяє

заощадити кошти
та час кл�єнта на

вс�х етапах
 

Ви отримаєте
оф�сн�

прим�щення, 

в яких не т�льки
комфортно, а й

хочеться
працювати 

Ваш ремонт буде
прекрасно

виглядати не
т�льки перш� 6
м�сяц�в, але й
наступн� роки,

завдяки вищої
якост� матер�ал�в,

та команд�
профес�онал�в  

Завдяки наш�й
системност�
проект буде

зданий в строк та
не вийде за

рамки Вашого
бюджету

 



НАШІ ПОСЛУГИ

Робимо все: в�д розробки
проекту до переїзду в новий
оф�с

Оф�с п�д ключ

Створюємо планувальн�
р�шення, в�зуал�зац�ю,

п�дбираємо мебл�, осв�тлення �
покриття

Проектування

П�дготовку граф�к�в � терм�н�в
проекту, поставку буд�вельних
матер�ал�в � установку мебл�в

Генп�дряд включає розробку
проекту, п�дб�р та управл�ння
п�дрядниками, розробку
кошторис�в та бюджету. 

Генп�дряд

Контроль терм�н�в та бюджет�в
проекту за допомогою граф�к�в
ресурс�в, терм�н�в та ф�нанс�в,

передбачення ризик�в та
ефективної комун�кац�ї з
замовником, командою та
п�дрядниками

Управл�ння проектами



РЕАЛІЗАЦІЯ

Покриття для п�длоги

П�дб�р, виготовлення,

постачання, монтаж та
�нсталяц�я: фальшполи,

перегородки, коврол�н, мебл� та
аксесуари. Поставка товару та
матер�ал�в з Європи �
виготовлення п�д замовлення

Фальшп�длога

Перегородки Меблювання

Ми є оф�ц�йним представником
та дилером Interface в Україн�.

Призначене для оф�с�в �
комерц�йних прим�щень з
високим р�внем зносост�йкост�,
п�дтверджене обов 'язковими
сертиф�катами. 

Ми є ексклюзивним
постачальником Glass System в
Україн�. Вироби розроблен�
в�дпов�дно до чинних положень
та норм - Системи з
Європейської техн�чної оц�нкою
та маркуванням CE

Ц�льносклян� перегородки
стануть в�дм�нним р�шенням для
под�лу простору.

Ми є оф�ц�йним представником
та дилером Vitra, Haworth,

Wilkhahn,  ProfiM в Україн�.

Робоч� столи, кр�сла, мебл� для
переговорних, дивани для
оч�кування � в�дпочинку - в�д них
залежить Ваше здоров 'я, гарне
самопочуття, продуктивн�сть до
к�нця дня, � бажання працювати.



1702 м²

BOSCH
КИЇВ

3600 м²

AMADEUS
КИЇВ

 

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ



 

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ

1200 м²

BIOCODEX
КИЇВ

1670 м²

BOBO COWORKING
ВАРШАВА (ПОЛЬЩА)



 

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ

600 м²

WIX
КИЇВ

4000 м²

PHILIP MORRIS
КИЇВ



Резиденти б�знес-асоц�ац�й України: 

Сп�лка Українських п�дприємств, 

Український Клуб Нерухомост� 

MAGNATE DESIGN CENTRE

ЧЛЕН РАДИ ДИРЕКТОРІВ 

КОНФЕДЕРАЦІЇ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ



Ми є оф�ц�йним представником
М�жнародних компан�й 
в Україн�, 
як� пол�пшують еколог�чну 
ситуац�ю на 
наш�й планет�



РЕКОМЕНДАЦІЙНІ ЛИСТИ



НАШІ КЛІЄНТИ



              ВІДГУКИ КЛІЄНТІВ

Дарина Кожушко
Керуючий адм�н�стративною д�яльн�стю

SAP UKRAINE

Андр�й Дул�н 

Кер�вник адм�н�стративно-господарського в�дд�лу

ROBERT BOSCH

В'ячеслав Полєшко
Фах�вець �з закуп�вель

PROCREDIT BANK



 

"Ми задоволен� як�стю
� естетикою робочих м�сць.

У новому оф�с� приємно
працювати, досягати нових

висот"

 CHANEL 

"Ми отримали сучасний,

функц�ональний оф�с, в якому
приємно знаходитися

сп�вроб�тникам � гостям"

 

"Були врахован� побажання вс�х
сп�вроб�тник�в в орган�зац�ї їх

робочих м�сць, при цьому були
виконан� � корпоративн� вимоги"

 

"На наш запит як�сть
мебл�в � килим�в було п�дтверджено

сертиф�катами,

гарант�йними терм�нами � �стор�єю
роботи компан�ї

на ринку протягом 20 рок�в"



Контакти
04073 Київ, пр. Степана Бандери, 16Б 

office@magnats.com.ua

 +38 (067) 507-16-46


