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(57) Архітектурні меблі, що містять каркас і фасад-
ну поверхню, які відрізняються тим, що фасадна 
поверхня меблів у наближеному масштабі в зага-
льних формах відтворює реальний фасад архітек-
турної споруди. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Корисна модель відноситься до галузі дерево-
обробки, а саме до виготовлення різноманітних 
меблів та може мати широке використання для 
оформлення інтер'єрів різних приміщень, барів та 
інше. 

Відомі меблі побутові і для громадських при-
міщень, які містять каркас, фасадні і робочі повер-
хні. [Див. ГОСТ 16371-93 Мебель. Общие техниче-
ские условия. Межгосударственный стандарт. 
Аналог.]. 

Недоліком таких меблів є те, що вони прості і 
однотипні і не асоціюються з архітектурними спо-
рудами в естетичному плані. 

Відомі меблі побутові, які виготовляються за 
індивідуальними замовленнями (переважно шафи, 
стінки та інш.), які містять каркас, фасадні і робочі 
поверхні. [Див. РСТ УССР 1950-84 Мебель быто-
вая по индивидуальным заказам. Общие техниче-
ские условия. Республиканский стандарт УССР. 
Прототип.]. 

Недоліком таких меблів є те, що вони прості і 
однотипні і не асоціюються з архітектурними спо-
рудами в естетичному плані. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
вдосконалення "Архітектурних меблів" шляхом 
виготовлення фасадної поверхні меблів у вигляді, 
який у наближеному масштабі відтворює фасад 
архітектурних споруд, що дозволяє значно розши-
рити асортимент меблів і їх естетичну привабли-
вість і оригінальність. 

Поставлена задача вирішується тим, що в ар-
хітектурних меблях, що містять каркас і фасадну 
поверхню, згідно корисної моделі вводиться те, що 

фасадна поверхня меблів у наближеному масш-
табі в загальних формах відтворює реальний фа-
сад архітектурних споруд. 

В даний час фасадні поверхні побутових меб-
лів мають вигляд рівної гладкої поверхні виготов-
леної з твердих деревоволокнистих або дерево-
стружкових плит різного кольору (кальвадос, горіх, 
бук, вишня та ін.) і виконаної методом штампуван-
ня або фрезерування. 

Пропонується виготовляти меблі, фасадна по-
верхня яких у наближеному масштабі в загальних 
формах подібна реальному фасаду архітектурної 
споруди (наприклад Ейфелевої вежі, Тріумфаль-
ної арки, Собору Паризької богоматері, Пізанської 
вежі, Софіївського Собору та ін.). 

При виготовленні деревоволокнистих плит для 
архітектурних меблів використовується стружка з 
наповнювачем (клею) і шпон різного кольору (ка-
львадос, горіх, бук, махонь, вишня та ін.). Фасадна 
поверхня формується методом штампування або 
фрезерування. 

Для оформлення фасадної поверхні комоду 
можливе використання таких архітектурних спо-
руд: Статуя Свободи (США), Космічна Голка 
(США), Пізанська Вежа (Італія); для оформлення 
фасадної поверхні меблів дитячої кімнати: замок 
Нойшванштайн (Німеччина), замки Діснейленду; 
для оформлення стінок у вітальню: Ейфелева ве-
жа (Франція), Тадж-Махал (Індія), Софійський Со-
бор (Київ); журнального столика (як робоча повер-
хня): Статуя Зевса, Статуя Свободи; для 
оформлення стінок ліжка: Тадж Махал (Індія), Це-
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рков Святого Сімейства (Іспанія), Триумфальна 
арка (Франція) та інші архітектурні споруди. 

Варіантів виконання архітектурних меблів мо-
же бути безліч. 

До переваг архітектурних меблів відноситься 
їх оригінальний дизайн та естетична привабли-
вість, вони знайдуть своїх прихильників і покупців. 
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