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МЕБЛІ З ГРИБІВ ТА ІНШІ ПРИБУЛЬЦІ
З ПЛАНЕТИ «УКРАЇНСЬКИЙ ДИЗАЙН»
НЕСПОДІВАНА ЕВОЛЮЦІЯ ОДНІЄЇ МЕБЛЕВОЇ КОМПАНІЇ

MUSHROOM FURNITURE AND OTHER ALIENS 
FROM THE PLANET “UKRAINIAN DESIGN”

AN UNEXPECTED EVOLUTION OF ONE FURNITURE COMPANY

НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЧИМ ЗАКІНЧИТЬСЯ ВСЯ ЦЯ АВАНТЮРНА ІСТОРІЯ, ІСТОРІЯ ЦІЄЇ КОМПАНІЇ, БЕЗПЕРЕЧНО, 
СТАНЕ ПРЕЦЕДЕНТНОЮ. ВАМ ВАРТО ЗАПАМ’ЯТАТИ ЦЮ НАЗВУ: KASSONE INDIVIDUAL FURNITURE.

NO MATTER HOW THIS COMPANY’S WHOLE ADVENTUROUS STORY ENDS, IT WILL INDEED BECOME  
A PRECEDENT. REMEMBER THIS NAME: KASSONE INDIVIDUAL FURNITURE. 

Понад 10 років компанія Kassone Individual Furniture реалізовує 
дизайнерські задуми на найвищому рівні якості та технічного ви-
конання – для українського ринку це вже гарне досягнення, якщо 
врахувати, що компанія починалась з невеликої меблевої май-
стерні, а сьогодні на новому обладнанні сучасних цехів працюють 
кілька десятків людей, і у замовленнях немає нестачі. 

Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням для ком-
панії завжди було не просто професійним профілем – вона завжди 
намагалася перетворитися на меблеву фабрику персональних 
мрій. За 10 років Kassone довела, що для компанії справді немає 
нічого неможливого у виготовленні найякісніших меблів та проєк-

For more than ten years, Kassone Individual Furniture company has 
been implementing design ideas at the highest level of quality and 
technical execution – this is a good achievement for the Ukrainian mar-
ket, considering that the company started with a small furniture work-
shop. Today, several dozen people work on the new equipment on the 
modern shop floors, and there is no shortage of orders. 

Custom-made furniture has always been more than just a pro-
fessional profile for the company – it has ever tried to become a 
furniture factory of personal dreams. For ten years, Kassone has 
proved that nothing is impossible for the company to produce the 
highest quality furniture and projects from both solid wood and com-
posite materials. 360 degrees of project styles, which you can see 
on the Kassone website, is a real demonstration of the possibilities 
in materializing designers’ ideas and customers’ vision: kitchen fur-
niture,  living  rooms, furniture for children’s rooms and bathrooms, 
 wardrobes.

тів як з масиву дерева, так і з композитних матеріалів. 360 граду-
сів стилів проєктів, які ви можете побачити на сайті Kassone – це 
справжня демонстрація можливостей у матеріалізації дизайнер-
ських ідей та задумів замовників: меблі для кухні, вітальні, меблі 
для дитячих та ванних кімнат, гардеробні. 

Особливий напрямок роботи у кейсі компанії – виготовлення 
меблів на замовлення предметних дизайнерів. Звісно, фахівці до-
помагають у проєктуванні та технічній розробці. 

Borys Pylypenko, Andrii Rudenko, co-founders Kassone Individual Furniture
Барна шафа з колекції Break Free
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Це – круто, але найцікавіше – попереду. І це історія про те, як 
далеко може завести любов до… дизайну. 

Незабаром компанія запускає безпрецедентний для України 
проєкт у колаборації з міжнародними кураторами Анастасією Бі-
лецькою та Саною Моро під назвою PANOPTIKUM DESIGN – зібран-
ня незвичайних предметів колекційного дизайну. 

Барна шафа-портал у задзеркаллі, виготовлена із застосуван-
ням складних дзеркальних технологій, функціональні меблі з гри-
бів, колекція BUGS, кожен предмет якої нагадує чи то комаху, чи 
то первісну істоту, чи то прибульця… 
і це тільки початок. Чи багато ви зна-
єте відчайдухів, хто виробляє в Укра-
їні такі речі? Та ще й створив цілу 
галерею «дизайнерських рідкостей», 
які виникли як навіжені ідеї, а потім 
були втілені на найвищому технічно-
му рівні…

Борис Пилипенко, співвласник 
компанії: 

– Майже з самого початку, тільки-
но ми трохи відчули землю під нога-
ми, в нас була мрія – не тільки стати 
одним з найкращих виробників інди-
відуальних меблів в Україні (вважаю, 
що цієї мети ми вже досягли), але й 
виходити на світові ринки. Ми справді мріяли про велику гру, як 
якісний та надійний виробник. 

Але поступово ми зрозуміли, що навіть дуже якісні, гарні меблі 
не можуть бути справді цікавими на Заході: треба дійсно чимось 
вирізнятися на світовому ринку. Однієї якості вже далеко недо-
статньо – у сучасному бізнесі це аксіома, без якої важко конкуру-
вати. Щодо ціни – з Китаєм не поконкуруєш… Отже, залишається 
один шлих – ідеї! Яскраві, оригінальні, класно втілені ідеї. 

Так і виник проєкт Паноптикум – спочатку з однієї колекції 
Break Free, яку ми втілили та відчули справжній «смак дизайну» 
та кураж, а потім це все розрослося до цілого проєкту. Я впев-
нений  – такого обличчя українського дизайну ще в Європі не 
бачили! Ця галерея незабаром відкривається у Києві у дууууже 
несподіваному місці. 

З часу першої колекції минув лише рік – і тепер те, що ми про-
понуємо, неможливо назвати просто ексклюзивними меблями: це 

емоції, втілені в екстраординарних інтер’єрних предметах. І таких 
диковинок утворилася ціла колекція, яка постійно розширюєть-
ся. Вже з квітня ви зможете побачити ці предмети у PANOPTIKUM 
GALLERY, незвичайному просторі, населеному предметами та 
об’єктами, народженими з безлічі видів дизайну. Кожен з пред-
метів PANOPTIKUM COLLECTION випускається лімітованою сері-
єю, супроводжується паспортом і порядковим номером об’єкту, 
як справжній зразок на межі колекційного дизайну та сучасного 
мистецтва. 

Андрій Руденко, співвласник, ру-
шійна сила компанії: 

– Дуже розширили наші горизон-
ти поїздки на міжнародні професій-
ні виставки – міланські, паризькі. 
Після них картина світу та амбіції 
дуже сильно змінились. Тепер наша 
амбіція – відкриття галереї, аналогів 
якій не буде в Україні, та виробни-
цтво як власних предметів, так і вті-
лення найнезвичайніших ідей інших 
українських дизайнерів. Ми хочемо 
представляти український дизайн у 
колаборації найкращих – адже сьо-
годні саме ефективні колаборації 
допомагаюь підсилити будь-який 

процес, підсилити значення кожного окремо та українського ди-
зайну в цілому. 

Цей проєкт – певною мірою авантюра, адже до нас такого ніхто 
не робив. Але нас драйвить від цього. Знаємо, що буде важко, але 
також знаємо, що зміни та труднощі приводять до росту та приско-
рення процесів, росту компанії, підсилення іміджу кожного учас-
ника проєкту, дають нові контакти та нові можливості. 

Український дизайн вже має свої обличчя на Заході завдяки 
участі у міжнародних виставках, публікаціям у провідних міжна-
родних виданнях – і ми хочемо показати його нове обличчя та нові 
ідеї: цікаві, космополітичні, несподівані, незвичайні та різні. Ідеї, 
що народилися від емоцій і що здатні передати ці емоції іншим.

www.panoptikumcollections.com
www.maisternia-kassone.ua

Для консультацій: +38 (096) 947 15 51 +38 (044) 599 23 93

A particular area of work of the company case is custom-made fur-
niture production by object designers. Undoubtedly, experts help with 
project design and technical development.

Sounds cool, but the most interesting is coming up. And this is a story 
about how far love for… design can go. 

The company soon launches an unprecedented Ukraine project in 
collaboration with international curators Anastasiia Biletska and Sana 
Moreau called PANOPTIKUM DESIGN, a collection of unusual design 
items.

The bar cabinet, which is a portal through the looking-glass, made 
using sophisticated mirror technology; functional furniture made of 
mushrooms; BUGS collection, where each item resembles either an in-
sect or a primitive creature or an alien… and this is just the beginning. 
Do you know many reckless ones producing such things in Ukraine? Or 
who would create a whole gallery of “design rarities”, which arose as 
insane ideas, and were implemented at the highest technical level?.. 

Borys Pylypenko, co-owner of the company:
– Almost from the very beginning, as soon as we felt the ground 

under our feet, we had a dream – not only to become one of the best 
manufacturers of unique furniture in Ukraine (I think we have already 
achieved this goal), but also to enter world markets. We actually 
dreamed of a great game as a quality and reliable manufacturer.

Gradually, we have realized that even very high quality, beautiful 
furniture can not be appealing in the West: we needed something to 
stand out in the world market. The quality alone is far from enough – in 
modern business, it is a premise without which it isn’t easy to compete. 
As for the price – you can’t compete with China… So, there is only one 
way – ideas! Bright, original, powerfully embodied ideas. 

Andrii Rudenko, co-owner, a driving force of the company:
– Trips to international professional exhibitions – Milan and Paris – 

have significantly expanded our horizons. After them, the picture of the 
world and ambitions have changed greatly. Our current aspiration is to 
open a gallery unparalleled in Ukraine, produce both our objects and 

embody other Ukrainian designers’ most unusual ideas. We want to 
represent Ukrainian design in the collaboration of its best represen-
tatives. Today, it is effective collaborations that help strengthen any 
process, the importance of each individual, and Ukrainian design as 
a whole.

This project is, to some extent an adventure, because no one has 
done this before us. But we are driven by it. We know that it will be 
difficult, but we also know that changes and challenges lead to growth 
and boost the processes. They enhance the company’s development, 
strengthen the image of each project participant, bring new contacts 
and new opportunities.

Ukrainian design already has its presence in the West due to participa-
tion in international exhibitions and publications in leading international 
editions – and we want to show its new face and new ideas that are 
fascinating, cosmopolitan, unexpected, unusual, and different. Ideas that 
are born of emotions and that can convey these emotions to others. 

www.panoptikumcollections.com
www.maisternia-kassone.ua

Consultations: +38 (096) 947 15 51 +38 (044) 599 23 93 

WITHOUT DESIGN, BUSINESS GROWTH IN ANY FIELD IS 
IMPOSSIBLE TODAY, BECAUSE ONLY WITH THESE TOOLS YOU 

CAN WIN THE COMPETITION FOR YOUR CONSUMER. 

БЕЗ ДИЗАЙНУ СЬОГОДНІ 
НЕМОЖЛИВЕ БІЗНЕС-

ЗРОСТАННЯ У БУДЬ-ЯКІЙ СФЕРІ, 
АДЖЕ ТІЛЬКИ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ЦИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТИ МОЖЕШ 

ПЕРЕМОГТИ У ЗМАГАННІ  
ЗА СВОГО СПОЖИВАЧА. 

Колекція Bubbles з Panoptikum Collections


