
 

AIRDIEM 

Компанія AIRDIEM спеціалізується на виробництві ексклюзивних кальянів та вишуканих 

аксесуарів для тютюнокуріння.   

У Франції традиція виробництва кальянів налічує більше 100 років. Ще у 19 ст. кальяни, 

створені Baccarat та Saint Louis вважалися найкращими в світі. Сьогодні компанія 

AIRDIEM, співпрацюючи з відомими дизайнерами з усього світу, пропонує абсолютно 

нове бачення предмету, який існує вже більше 500 років.  

Кальяни AIRDIEM здатні задовольнити потреби найвибагливіших клієнтів. Щоб зробити 

куріння кальяну приємним та безпечним, компанія сама виготовляє всі компоненти та 

слідкує за їх якістю, щоб відповідати найвищим світовим стандартам. AIRDIEM є єдиним 

в світі брендом, що пропонує запатентовану високотехнологічну чашу, яка гарантує 

рівномірне прогрівання тютюну – головний секрет хорошого кальяну. Дизайн продукції 

повністю відповідає сучасному способу життя.  

Бренд AIRDIEM представлено в найкращих магазинах  

в багатьох країнах. 

 

AIRDIEM 

26, avenue du château d’Este  

64140 Billère – France 

Тел. +33 9 51 81 33 28 
Факс + 33 5 59 92 17 69 
ksenia.papet@airdiem.com   
 
Контакт:  
Mrs Ksenia PAPET 
Менеджер з експорту 
 
www.airdiem.com 

   

http://www.airdiem.com/


 

ARTMETAL-FRAMEX 

Заснована у 1839 р. компанія ARTMETAL-FRAMEX є найбільшим у Франції виробником 

декоративних предметів із латуні. Колекція складається з більш ніж 120 000 

найменувань, серед яких меблева фурнітура (дверні ручки, накладки), компоненти для 

виготовлення біжутерії (форми квітів, тварин, підвіси, ланцюжки), фурнітура для одягу 

(ґудзики, пряжки), предмети інтер’єру (фоторамки, кріплення для картин, світильники).  

Вся продукція виготовляється з високоякісної латуні, що не містить в собі нікелю та 

свинцю, за традиційними техніками художньої обробки металу (чеканка, вибивання, 

штампування, шліфування, різьблення).  

Клієнтами ARTMETAL-FRAMEX є відомі декоратори, виробники меблів, біжутерії, 

дизайнери одягу, дома високої моди (Chanel, Dior, Balmain...). 

 
 
ARTMETAL-FRAMEX  
17 rue Pastourelle  
75003 Paris – France 
Тел.  +33 1 42 72 14 11 
Факс + 33 1 42 72 54 19 
export@framex.net 
 
Контакт: Mrs Iryna BASTIN 
Менеджер з експорту 
 
www.artmetal-framex.com  
 

mailto:export@framex.net


 

 

ATELIER DU MEUBLE VENDELAIS 

Розташована у Бретані, на атлантичному побережжі Франції, де традиції обробки 

дерева передаються від покоління до покоління, компанія VENDELAIS відтворює роботи 

кращих французьких майстрів-червонодеревників, а також створює меблі власного 

дизайну.  

Вся продукція виготовляється з дерева шляхетних порід найвищого ґатунку, яке 

дбайливо відбирається з урахуванням витонченості фактури та гармонійності 

натурального відтінку. Особлива увага приділяється процесу сушіння деревини, який 

займає від 3 до 4 місяців в залежності від товщини матеріалу. Спочатку сушіння 

відбувається на відкритому повітрі, що забезпечує поступову природню стабілізацію 

деревини та вимивання деревного соку дощовими водами. Завершальний етап – 

сушіння в спеціальних камерах, що дозволяє мінімізувати деформацію готових виробів.  

Меблі збираються за системою «шип-паз», задні панелі виготовляються з масиву 

каштану, торцеві з'єднання шухляд виконуються в «хвіст ластівки». Ефект «старіння» 

досягається завдяки почерговому нанесенню фарби на водній основі, рослинної смоли 

та бджолиного воску. Шліфування деревини вручну сприяє рівномірному утворенню 

патини, що надає меблям шарму минулого.   

Всі ці традиційні техніки гарантують якість та міцність меблів VENDELAIS, які по праву 

вважаються витворами меблевого мистецтва та можуть передаватися в спадок 

протягом поколінь.  

 
ATELIER DU MEUBLE VENDELAIS 
10, rue de la Fontaine 
35210 Châtillon-en-Vendelais 
FRANCE 
Тел. + 33 2 99 76 11 73 
Факс + 33 2 99 76 11 13 
nathalie@vendelais.com 
   
Контакт: Mrs Nathalie DONNAT 
Директор 
 

www.vendelais.com 

mailto:cristaldeparis@wanadoo.fr
http://www.vendelais.com/


 

COUNTRY CORNER 

COUNTRY CORNER – концептуальний бренд меблів та предметів інтер’єру в стилі 
country, тематичні колекції якого передають колорит різних регіонів Франції та інших 
країн.  

COUNTRY CORNER створює затишну атмосферу сповнену шарму «мистецтва жити по-
французьки». Водночас продукція є доступною, функціональною та відповідає 
сучасному способу життя. 

За 25 років свого існування компанія пройшла шлях від невеликого сімейного 
підприємства до транснаціональної групи із власними заводами, 2500 робочими 
місцями та дистрибуторами в більш ніж 30 країнах.  

Продукція COUNTRY CORNER представлена у власній мережі компанії, що нараховує 
більше 85 салонів у Франції, а також в 5000 партнерських магазинах у всьому світі. 
Бренд користується великою 
популярністю та щороку розширює 
свою присутність на світових ринках. 

Компанія багато інвестує в розвиток 
та приділяє велику увагу своїм 
партнерам, надаючи їм активну 
підтримку (концептуальне 
оформлення магазинів, каталоги, 
флаєра, реклама тощо).  

 

COUNTRY CORNER  
68 Boulevard Jules Durand BP 5056 
76071 Le Havre  
France 
Тел. +33 2 35 53 86 45 
Факс: +33 2 72 68 59 70 
johanna.laminette@countrycorner.com 
 
Контакт: Mrs Johanna LAMINETTE 
Менеджер з експорту 

 
www.countrycorner.com 

mailto:johanna.laminette@countrycorner.com
http://www.countrycorner.com/


 

CRISTAL DE PARIS 

 

Компанія CRISTAL DE PARIS, одна з найвідоміших художніх склодувних майстерень 

Лотарингії, пропонує повну гаму столового та декоративного кришталю ручної роботи.  

 

Заснована у 1970 році Марселем Ферстлер, компанія завоювала визнання в елітарному 

світі виробників кришталю завдяки класичному дизайну та традиційним технікам 

видування кольорового скла.  

 

Річний оборот CRISTAL DE PARIS складає понад 5 мільйонів євро. Близько 15% своєї 

продукції компанія експортує до країн Близького Сходу, в Росію та Азію. На 

підприємство, оснащене з 2001 року найсучаснішими шліфувальними лініями, 

працюють 20 майстрів-професіоналів, які передають свої вміння від покоління до 

покоління.  

 

Придбання у 2000 році торгової марки «Cristalleries de Lorraine» («Кришталеві Фабрики 

Лотарингії»), яка раніше належала компанії Lalique, принесло CRISTAL DE PARIS світову 

відомість.    

 

 

CRISTAL DE PARIS  

25 rue des Verriers 

57415 Montbronn 

FRANCE 

Тел. + 33 3 87 96 35 07 

Факс + 33 3 87 96 44 31 

cristaldeparis@wanadoo.fr 

   

Контакт: Mr Guy FERSTLER 

Генеральний директор 

 

www.cristaldeparis.fr 
 

 

mailto:cristaldeparis@wanadoo.fr
http://www.cristaldeparis.fr/


 

EGO PARIS  

Компанія EGO PARIS пропонує меблі outdoor класу люкс.  

Унікальний сміливий дизайн, багатофункціональність та використання матеріалів 

найвищої якості принесли заснованій у 2004 році компанії EGO PARIS визнання 

видатних архітекторів та контракти з відомими готелями в 30-ти країнах. 

Виготовляючи свою продукцію з ексклюзивного алюмінієвого профілю, EGO PARIS 

виконує замовлення будь-якого 

рівня складності. Широка 

кольорова гама (близько 300 

можливих варіантів) дозволяє 

найвибагливішим клієнтам 

проявити свою індивідуальність 

та втілити в життя найсміливіші 

ідеї. 

 

 

EGO PARIS  
ZI du Bois Baron 
69220 Belleville sur Saône 
France 
Тел. +33 4 74 65 08 54 
Факс + 33 4 74 68 44 06 
info@egoparis.com 
 
Контакт: Mr Jean SOMMEREUX 
Генеральний директор 
 
www.egoparis.com  
 
 
 
 
 

 

mailto:info@egoparis.com
http://www.egoparis.com/


   

ERCUIS & RAYNAUD 

ERCUIS & RAYNAUD – засновані в XIX ст. два сімейні підприємства, які об’єднали свій 

досвід та майстерність, щоб створити досконалу гаму посуду та столових приборів. 

Сьогодні бренд ERCUIS & RAYNAUD є уособленням високої культури стола, мистецтва 

«жити по-французьки» та користується успіхом і бездоганною репутацією у багатьох 

країнах світу.  

Продукцію ERCUIS & RAYNAUD представлено в мережах універмагів Galeries Lafayette 

(Париж, Дубаї), Printemps, Harrod’s, Thomas Goode (Лондон), Neiman Marcus (США), а 

також в престижних готелях та ресторанах.   

Клієнтами ERCUIS & RAYNAUD є видатні шеф-кухарі. Компанія також виконує 

індивідуальні замовлення та працює з проектами "під ключ" (палаци, приватні 

резиденції, яхти та літаки на 

Близькому Сході, в Росії та в 

США).  

 
ERCUIS & RAYNAUD  
9 rue Royale 
75008 Paris – France 
Тел. +33 1 40 17 00 10 
Факс +33 1 42 66 64 18 
s.adon@ercuis.com 
 
Контакт: Mrs Sylvie ADON 
Директор з експорту 

www.ercuis-raynaud.com 

Представник в країнах СНД 
 
Mr Henri DE MONSPEY 
Компанія Comte Elisée 
Малий Патриарший переулок, 
д. 5, стр. 1.  
Тел.: +7 495 749 56 52 
tobiemonspey@mail.ru 

http://www.ercuis-raynaud.com/


 

AG PRODUCTS 

Компанія AG PRODUCTS пропонує широкий вибір меблів, посуду та предметів декору з 

органічного скла. Більш ніж 25-річний досвід, інноваційність (колекція оновлюється 

двічі на рік), а також індивідуальний підхід до кожного з клієнтів роблять компанію AG 

PRODUCTS одним з провідних виробників у своїй галузі.   

 

AG PRODUCTS 

ZAC de Belle Aire Nord – B.P. 16 

17440 Aytré – France 
Тел. +33 5 46 44 16 95 
Факс + 33 5 46 44 80 96 
ag-products@ag-products.fr 
enkidu.cg@aliceadsl.fr  

Контакт: Mr Albert GALEA 
Директор з експорту 
 

mailto:ag-products@ag-products.fr
mailto:enkidu.cg@aliceadsl.fr


 

 

FOXY&GRAPH 

З  1977 року компанія FOXY&GRAPH спеціалізується на виготовленні протиковзних 

покриттів для різних типів підлоги (килими, ковроліни…). Асортимент компанії також 

включає засоби  захисту та системи фіксації покриттів для підлоги.  

Продукція компанії виробляється у Франції та користується широким попитом завдяки 

своїй високій якості.  

 

FOXY&GRAPH 
ZA Des Marceaux 
78710 ROSNY SUR SEINE 
France 
Тел. + 33 1 30 42 95 45 
Факс + 33 1 30 42 95 97 
etienne.franck@foxi-graph.com 
 
Контакт: Mr Etienne FRANCK 

Директор 
 
www.foxi-graph.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:etienne.franck@foxi-graph.com
http://www.foxi-graph.com/


 

 

SICAL CREATIONS 

Французька компанія SICAL CREATIONS є виробником м’яких меблів з 1968 року. 

Широкий модельний ряд, конкурентні ціни, використання високоякісних матеріалів та 

фурнітури виключно з Європи, а головне досвід та вміння, що передаються від 

покоління до покоління, принесли компанії популярність далеко за межами Франції.  

Асортимент SICAL CREATIONS включає дивани, крісла, ліжка, матраси. Вся продукція 

повністю виготовлена на території Франції. Компанія також виконує індивідуальні 

замовлення. 

 
SICAL CREATIONS 
152 route de Paris 
42300 MABLY 
France 
Тел. + 33 4 77 70 35 50 
Факс + 33 4 77 71 20 23 
peurieremarcel@orange.fr  
 
Контакт: Mr Marcel PEURIERE 

Директор 
 
 
www.sical-crea.fr 
 

 

 

http://www.sical-crea.fr/

