




Your life design stories



WHEN
WOOD 
MEETS
MODERN



Ця колекція панелей - 

сучасне переосмислення 

дерева в оздобленні 

інтер’єра. 

Вишукана простота, виразність 

ліній і кольору – цього вимагає 

сучасний інтер’єр. 

Ми додали до них подекуди

непередбачувані текстури і форми

природи, аби ви залишались з нею 

завжди на зв’язку.



WOOD
DIAMOND
Wood Diamond - ювелірний виріб з дерева. У ньому багато граней, 

він світиться зсередини своїми теплими деревними відтінками. 

 Цю стінову панель можна використовувати в оздобленні всієї  або 

частини стіни, для заповнення ніші, в якості узголів’я ліжка  і в інших 

різних випадках. Wood Diamond буде гармонійно виглядати

як в класичному інтер’єрі, так і в contemporary стилях

Матеріал: ясен

Покриття: лак, олія

Художнє тонування





Матеріал: ясен

Покриття: лак

Художнє тонування





Матеріал: ясен

Покриття: лак





3D RACK
3D Rack – випробувана часом модель. Вона настільки 

гармонійна в інтер’єрі, що її сміливо можна віднест

  до класики, яка завжди буде актуальною. 3D Rack - 

надзвичайно виразна і в темному, і світлому виконанні.

Матеріал: ясен, дуб, клен, вільха 

Тип покриття: тонування / олія / лак

Розмір модуля: 400*400*20 мм





Матеріал: ясен

Покриття: лак, тонування





Матеріал: ясен

Покриття: олія, тонування





Матеріал: ясен

Покриття: олія, тонування





FRENCH FIR  
French fir - традиційний паркетний малюнок, який перебрався  на 

стіни і навіть стелі. Таке декорування змінює звичне сприйняття 

простору, розмиваючи його межі. Серед достоїнств French fir - 

багатий малюнок деревини, який проступає крізь різні відтінки 

тонування від світлих і спокійних - до темних і драматичних. 

Малюнок французької ялинки абсолютно універсальний  для будь-

яких функціональних зон житла і для багатьох  сучасних стилів в 

інтер’єрі.

Матеріал: горіх

Покриття: лак, олія

Художнє тонування





Матеріал: горіх 

Покриття: лак





Матеріал: горіх

Покриття: лак





TRAPEZIUM
Геометрія дерев’яних панелей Trapezium нагадує стовбури та гілки 

дерев. Власне, і їх місія - відтворити маленький ліс в вашому домі. 

Декоративні панелі Trapezium мають бездоганну гладку поверхню, 

яка не акумулює пил. Зонами використання панелей можуть стати 

їдальня, кухня, передпокій, спальня та кабінет.

Матеріал: ясен

Тип покриття: лак, олія

Художнє тонування

Розмір модуля: 400*800 мм





Матеріал: ясен

Покриття: лак, тонування





Матеріал: ясен

Покриття: лак, тонування





MANGROVES   
Mangroves (мангрові дерева) - саме таку назву отримала  наша 

нова модель панелей з фанери. На її створення нас  надихнули 

вигадливі переплетіння сильного коріння мангрових дерев. 

Надзвичайна природна фактура буде ефектна в декоруванні 

мінімалістичних інтер’єрів, Wabi Sabi, а також може зайняти своє 

особливе місце в еклектичному міксі стилів. Зони використання 

 в домі – найрізноманітніші: оздоблення стін вітальні, спальні, 

заповнення ніш та інше.

Матеріал: фанера

Покриття: лак, тонування





Матеріал: фанера

Покриття: лак, тонування





Матеріал: фанера

Покриття: лак, тонування





FRENCH FIR 
ZEBRA   
French Fir Zebra - ще одна варіація на тему французької ялинки, 

 в якій ми використовуємо різні породи дерева. Вони своїми 

різноманітними відтінками і структурою формують неповторну 

канву на стіні. Така дерев’яна панель - дуже яскравий акцент  в 

декоруванні стін і стель. French Fir Zebra може стати прикрасою 

вітальні, кабінету та інших функціональних зон.

Матеріал: ясен, дуб, вільха, клен 

Покриття: лак, олія

Художнє тонування





Матеріал: ясен, дуб, вільха, клен 

Покриття: лак





Матеріал: ясен, дуб, вільха, клен 

Покриття: лак





STONE  
Малюнок горіхової панелі Stone нагадує малюнок мармуру. 

Комбінація каменю і дерева - завжди виразний тандем.  А 

у випадку зі Stone, це ще й композиційне співпадіння двох 

контрастних матеріалів. Ця модель дерев’яних панелей стане у 

нагоді у декоруванні обідньої зони і кухні-студії, вітальні, спальні 

 та кабінету. Текстура Stone імпонує скандинавському стилю, 

лофту, мінімалізму та іншим сучасним напрямкам.

Матеріал: горіх, ясен

Покриття: лак, олія

Художнє тонування





Матеріал: горіх

Покриття: олія





Матеріал: горіх

Покриття: олія





MOSAIC HONEY     
  
Милий дерев’яний декор Mosaic Honey - творчий задум 

дизайнера Андрія Сокрути. За допомогою об’ємних шестикутників 

вдалося відтворити у панелях форму й текстуру бджолиних сот. 

Ви створюєте свій оригінальний малюнок, що викликає приємні 

емоції.

Матеріал: дуб, ясен

Покриття: лак, олія

Художнє тонування





Матеріал: дуб

Покриття: олія





Матеріал: дуб

Покриття: олія





MOSAIC TRACE   
Фактурні природні матеріали, ручна робота і натуральні кольори. 

Важливо те, що кожен візерунок - єдиний у своєму втіленні 

та унікальний, як відбиток пальця, він не може повторитися.

Матеріал: дуб, ясен

Покриття: тонування / лак

Розміри: 400*400*35 мм





Матеріал: ясен

Покриття: олія





Матеріал: ясен

Покриття: олія,тонування





WOOD LEAF      
Ажурна панель WOOD LEAF, виконана з фанери, ювелірно 

повторює силуети листя дерев, тим самим посилюючи зв’язок 

людини з природою. Оригінальне, ніжне і функціональне рішення 

для декоративного зонування житлового простору. Для створення 

оригінального декору оселі панелі можна тонувати в різні відтінки.

Матеріал: шпонована фанера

Покриття: лак/олія, тонування





Матеріал: шпонована фанера 

Покриття: лак, тонування





Матеріал: шпонована фанера 

Покриття: лак, тонування





BATTEN PLANK      
Прийом рейки - один з найпопулярніших способів наповнити 

простір екоматеріалами. Лаконічні панелі Batten Plank універсальні 

для будь-якого інтер’єру, саме тому дизайнери та архітектори 

люблять використовувати їх у своїх проектах.

Матеріал: ясен

Розміри перерізів: 20х20, 30х20, 35х20, 40х20, 50х20 мм

Максимальна довжина рейки: 2800 мм

Тип покриття: олія, лак, тонування





Матеріал: ясен

Покриття: лак, тонування





Матеріал: ясен

Покриття: лак, тонування









YourFoRest — 

український бренд 

дерев’яних панелей



Ми створюємо наші колекції спільно 

з українськими та європейськими 

дизайнерами.

Кожна модель - це персональна історія, 

ретельно продуманий дизайн, дбайлива 

обробка деревини і зручний монтаж. 

Ми враховуємо кожну деталь

забезпечуємо найкраще обслуговування. 

Висока культура роботи з деревом, 

ретельний вибір кольорів та текстур, 

дбайливі умови виробництва і зберігання -

так ми створюємо наші панелі.





Декоративні панелі

«YourFoRest»

Ми цінуємо Вашу довіру!

Юлія Корельська, CEO






