
СЕЛЕКЦИЯ 6

СЕЛЕКЦИЯ 6 – луксозни 
мебелни решения, част от 
каталог Office Evolution 2. 
Намери го на www.office1.bg

Валидност: от 01.11.2022 г. до 28.02.2023 г.



EVERY IS1
Серия ергономични столове

Произведен в Германия

Характеристики:
• Synchro механизъм.
• Регулиране силата на люлеене.
• Заключване в работна позиция.
• Тапицирана седалка и облегалка.
• Плътен черен гръб.
• Регулируема лумбална опора.
• Регулируема дълбочина на седене.
• 2D подлакътник.
• Тапицирана с тектилна дамаска опора за глава  
    (за модел EV119).
• Петлъчева пеолиамидна основа.
• Колелца за меки или твърди настилки.

EVERY EV116 EVERY EV117 EVERY EV119
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40102003** 40102003** 40102003**

**Изберете цвят и допълнете **Изберете цвят и допълнете **Изберете цвят и допълнете

80490 лв. без ДДС 85990 лв. без ДДС 95990 лв. без ДДС

96588 лв. с ДДС 103188 лв. с ДДС 115188 лв. с ДДС
115100 лв.
без ДДС

123200 лв.
без ДДС

137400 лв.
без ДДС

-30%

-30%
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EVERY IS1

Произведен в Германия

Серия ергономични столове

Характеристики:
• Synchro механизъм.

• Регулиране силата на люлеене.
• Заключване в работна позиция.

• Тапицирана седалка и мрежеста облегалка.
• Регулируема лумбална опора.

• Регулируема дълбочина на седене.
• 2D подлакътник.

• Тапицирана с тектилна дамаска опора за глава  
(за модел EV218).

• Петлъчева пеолиамидна основа.
• Колелца за меки или твърди настилки.

EVERY EV216 EVERY EV217 EVERY EV218

 38
 39
 40

 41
 42

  43
  44
  45

  46
  47

 48
 49
 59

 60
 61

40102003** 40102003** 40102003**

**Изберете цвят и допълнете **Изберете цвят и допълнете **Изберете цвят и допълнете

87990 лв. без ДДС 93490 лв. без ДДС 103400 лв. без ДДС

105588 лв. с ДДС 112188 лв. с ДДС 124080 лв. с ДДС
125900 лв.
без ДДС

133600 лв.
без ДДС

147800 лв.
без ДДС

-30%

-30%
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-30%

Характеристики:
• Лумбална опора. 
• Опора за глава.
• Регулируема дълбочина на седалката.
• Регулируема височина на облегалката.
• 3D подлакътници.
• Мulti-Function механизъм, позволяващ 
заключване на стола в работна позиция.
• Седалка и облегалка, изработени от  
дишаща материя.
• Стабилна петлъчева хромирана основа.

61990 лв. без ДДС

74388 лв. с ДДС

4010200095

88990 лв.
без ДДС

TECH@MA -30%
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56490 лв. без ДДС

67788 лв. с ДДС

4010200110

80990 лв.
без ДДС

Характеристики:
• Лумбална опора. 
• Опора за глава.
• Регулируема дълбочина на седалката.
• Регулируема височина на облегалката.
• 3D подлакътници.
• Мulti-Function механизъм, позволяващ 
заключване на стола в работна позиция.
• Седалка и облегалка, изработени от  
дишаща материя.
• Стабилна петлъчева хромирана основа.

NEXT HB
Ергономичен стол

130

Характеристики:

Мulti-function механизмът осигурява пълен комфорт и отго-
варя на нуждите на днешното динамично работно място.  

Регулируема лумбална опора.

Регулируема дълбочина на седалката.

3D регулируеми подлакътници.

Опора за главата с регулируем ъгъл на наклон.

-30%

-30%
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ZEDO
Серия работни бюра

Монтаж – 
8% от стой-
ността на 
поръчката.

ДОСТАВКА

РАБОТНИ ДНИ

ДОСТАВКА

РАБОТНИ ДНИ

Сертификати

• LST EN 527-1:2011
• LST EN 527-2:2016
• LST EN 14073-2:2004
• LST EN 14073-3:2004
• LST EN 14074:2004

Характеристики:
• Работен плот с дебелина 18 mm ПДЧ с меламиново покритие,  
   1 mm ABS кант.
• Прахово боядисана метална основа с размер Ø40 mm.
• Прахово боядисана метална конструкция под работния плот с  
   размер 50 х 25 mm.
• Прахово боядисан метални тапички за краката с размер Ø40х13 mm.
• Прахово боядисано метално чекмедже с филцова вложка и закрепване 
   посредством „метал към метал” към конструкцията на бюрото 
• Чекмедже с пълно отваряне и плавно затваряне.
• Товароносимост на чекмеджето – 10 kg.
• Допълнителен рафт изработен от MDF.
• Товароносимост на рафта 10 kg.

Вид д/ш/в, mm Aрт. номер
Регулярна  
цена без ДДС

Регулярна  
цена с ДДС

Бюро Zedo 1400 х 885 х 740 PDXA143-D1E 469,90 лв. 563,88 лв.

Страничен рафт Zedo 590 х 200 х 200 PDXZ009-ME1B02EME1 199,90 лв. 239,88 лв.

Държач рафт 108 х 93 х 40 PDXZ020-E 14,99 лв. 17,99 лв.

Метална тапа ø40 PDXZ001-ME1 14,99 лв. 17,99 лв.

Метално чекмедже, ляво PDXZ08L-C11B19ME1 409,90 лв. 491,88 лв.

6



ZEDO
Серия работни бюра

Монтаж – 
8% от стой-
ността на 
поръчката.

ДОСТАВКА

РАБОТНИ ДНИ

ДОСТАВКА

РАБОТНИ ДНИ

Сертификати

• LST EN 527-1:2011
• LST EN 527-2:2016
• LST EN 14073-2:2004 
• LST EN 14073-3:2004
• LST EN 14074:2004

Характеристики:
• Работен плот с дебелина 18 mm ПДЧ с меламиново покритие,  
   1 mm ABS кант.
• Прахово боядисана метална основа с размер Ø40 mm.
• Прахово боядисана метална конструкция под работния плот  
   с размер 50 х 25 mm.
• Прахово боядисан метални тапички за краката с размер Ø40х13 mm.
• Допълнителен рафт, изработен от MDF.
• Товароносимост на рафта: 10 kg.
• Висок контейнер, изработен от ПДЧ с дебелина 18 mm, 1 mm ABS кант.
• Размери: 450 х 739/839, Н=741 mm.
• Централно заключване и удобно отваряне без дръжки.
• Изтеглящо се чекмедже.
• Функция за плавно затваряне и пълно отваряне.
• Интегриран в най-горния рафт органайзер.
• Товароносимост: 50 кг.

Вид д/ш/в, mm Aрт. номер
Регулярна  
цена без ДДС

Регулярна  
цена с ДДС

Бюро Zedo 1400 х 885 х 740 PDXA143-D1E 469,90 лв. 563,88 лв.

Страничен рафт Zedo 1045 х 200 х 200 PDXZ011-ME2B02EME2 289,90 лв. 347,88 лв.

Контейнер с 2 рафта 450 х 839 х 741 PDXL202-D1D1E 859,90 лв. 1031,88 лв.

Метална тапа ø40 PDXZ001-ME2 14,99 лв. 17,99 лв.
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Design by Paolo Pampanoni

„Искам да разкрия  
нови форми и да  

внеса повече цвят в  
един модерен офис.“

ZEDO
Серия конферентни маси

Оригинален дизайн и уникални комбинации.
Основен елемент от дизайна на ZEDO е кръгъл метален 
крак от външната страна на масата, със закачлива 
цветна тапа като финален щрих. Този крак също е връзка, 
която ви позволява да добавяте различни аксесоари. Паоло 
Пампанони, авторът на дизайна ZEDO, подчертава, че 
дори един малък детайл може да направи голяма разлика 
в характера на една мебел, а оттам и на един офис.

Характеристики:
• Работен плот с дебелина 18 mm ПДЧ с меламиново покритие, 1 mm ABS 
   кант.
• Прахово боядисана метална основа с размер Ø40 mm
• Прахово боядисана метална конструкция под работния плот с размер 
   50 х 25 mm.
• Прахово боядисан метални тапички за краката с размер Ø40 х 13 mm.
• Допълнителен рафт, изработен от MDF.
• Товароносимост на рафта: 10 kg.

Монтаж – 
8% от стой-
ността на 
поръчката.

ДОСТАВКА

РАБОТНИ ДНИ

ДОСТАВКА

РАБОТНИ ДНИ

Сертификати

• LST EN 15372:2017
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ZEDO
Серия конферентни маси

Монтаж – 
8% от стой-
ността на 
поръчката.

ДОСТАВКА

РАБОТНИ ДНИ

ДОСТАВКА

РАБОТНИ ДНИ

Сертификати

• LST EN 15372:2017
Вид д/ш/в, mm Aрт. номер

Регулярна  
цена без ДДС

Регулярна  
цена с ДДС

Заседателна маса Zedo 1800 x 1085 x 740 PCXB181-D1T1 559,90 лв. 671,88 лв.

Кръгъл рафт Zedo 450 х 450 х 300 PDXZ019-ME1B03T1ME1 229,90 лв. 275,88 лв.

Метална тапа ø40 PDXZ001-ME1 14,99 лв. 17,99 лв.
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Характеристики:
• Практично решение за всяко офис помещение.
• Само с едно движение бързо и лесно прибирате плота 
настрани, за да спестите място.
• Работен плот с дебелина 25 mm и ABS кант, 2 mm.
• Материал на работния плот: ПДЧ с меламиново покритие.
• Заключващи се колела.

Арт. номер Вид д/ш/в, cm

4015360176 Бял плот / бял метал                            / 160 x 80 x 74

4015360177 Плот кехлибарен дъб / бял метал       / 160 x 80 x 74

4015360180 Бял плот / черен метал                      / 160 x 80 x 74

4015360181 Плот кехлибарен дъб / черен метал   / 160 x 80 x 74

Арт. номер Вид д/ш/в, cm

4015360179 Бял плот / бял метал                            / 140 x 80 x 74

4015360178 Плот кехлибарен дъб / бял метал       / 140 x 80 x 74

4015360182 Бял плот / черен метал                      / 140 x 80 x 74

4015360183 Плот кехлибарен дъб / черен метал   / 140 x 80 x 74

ЦВЕТОВЕ НА СНИМКАТА: ПЛОТ – КЕХЛИБАРЕН ДЪБ / МЕТАЛ – БЯЛ

FLIP
Мобилна сгъваема конферентна маса

A C D

D

D

B

B

B

C

C

A

A

55990 лв. без ДДС

67188 лв. с ДДС

79990 лв.
без ДДС

-30% -30%

-30%
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Характеристики:
• Материал на плота: ПДЧ с меламиново  
покритие и дебелина 25 mm.
• Възможност за запаметяване на три работни височини.
• Два електрически мотора за по-голяма стабилност.
• Усъвършенствани тристепенни колони за по-голяма 
сигурност и комфорт по време на работа.
• Подплотна метална тава за отвеждане на окабеляването.
• Товароносимост: 100 kg.
• Система против удари.

ЦВЕТОВЕ НА СНИМКАТА: ПЛОТ КЕХЛИБАРЕН ДЪБ / ЧЕРЕН МЕТАЛ

A C

E

B

D F

EЛЕКТРИЧЕСКО БЮРО
Ергономично електрическо бюро

B

C

D

A

E

F

Вид д/ш/в, cm Aрт. номер
Регулярна цена 
без ДДС

Промоцена  
без ДДС

Промоцена  
с ДДС

Бюро с бял плот / бял метал 160 х 80 х 62-128 4015100508 999,90 лв. 699,90 лв. 839,88 лв.

Бюро с плот кехлибарен дъб / бял метал 160 х 80 х 62-128 4015100509 999,90 лв. 699,90 лв. 839,88 лв.

Бюро с бял плот / сив метал 160 х 80 х 62-128 4015100523 999,90 лв. 699,90 лв. 839,88 лв.

Бюро с плот кехлибарен дъб / сив метал 160 х 80 х 62-128 4015100524 999,90 лв. 699,90 лв. 839,88 лв.

Бюро с бял плот / черен метал 160 х 80 х 62-128 4015100527 999,90 лв. 699,90 лв. 839,88 лв.

Бюро с плот кехлибарен дъб / черен метал 160 х 80 х 62-128 4015100528 999,90 лв. 699,90 лв. 839,88 лв.

Монтаж – 
8% от стой-
ността на 
поръчката.

ЦВЕТОВЕ НА СНИМКАТА: ПЛОТ – КЕХЛИБАРЕН ДЪБ / МЕТАЛ – ЧЕРЕН 

-30%

-30%
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Вид Арт. номер Д/Ш/В, cm
Регулярна  
цена без ДДС

Промоцена  
без ДДС

Промоцена  
с ДДС

Бюро New York 4015100548 200х90х75 1889,00 лв. 1320,00 лв. 1584,00 лв.
Носещ контейнер New York 4015180002 80x80x58  1449,00 лв.   1014,00 лв.  1216,80 лв.

Ниска маса New York 4015380056 60х60х38  739,90 лв.   519,90 лв.  623,88 лв.

• Изработени от ПДЧ с меламиново покритие.
• Метална прахово боядисана конструкция.
• Подложка от екокожа върху работния плот.
• Прахово боядисан челен панел.

Характеристики:

F

A
B
C

A

B

C

ЦВЕТОВЕ НА СНИМКАТА: МЕЛАМИН: СЕЛЕНИТ / МЕТАЛ: АНТРАЦИТ

NEW YORK
Серия мебели

Монтаж – 
8% от стой-
ността на 
поръчката.

ДОСТАВКА

РАБОТНИ ДНИ

ДОСТАВКА

РАБОТНИ ДНИ

-30%

-30%
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D

• Изработена от висококачествена екокожа.
• Основа: метални хромирани крака.

Вид Арт. номер
Регулярна  
цена без ДДС

Промоцена  
без ДДС

Промоцена  
с ДДС

Фотьойл Lola 4030100185 649,90 лв. 454,90 лв. 545,88 лв.

Диван двойка Lola 4030100186 909,90 лв. 634,90 лв. 761,88 лв.

Диван тройка Lola 4030100187 1079,00 лв. 754,90 лв. 905,88 лв.

Вид Арт. номер
Регулярна  
цена без ДДС

Промоцена  
без ДДС

Промоцена  
с ДДС

Lider HB 4010140342 929,90 лв. 650,90 лв. 781,08 лв.

Характеристики:

D

F

F

E

E

LOLA

LIDER HB

Серия мека мебел

Ергономичен стол

• Висока облегалка със специален 
дизайн на опората за глава. 
• Седалката е изработена от 
полиуретанова пяна, тапицирана с 
висококачествена екокожа.
• Synchro механизъм.
• Хромирани подлакътници с модерна 
ергономична О-образна форма.
• Стабилна хромирана основа. 
• Товароносимост: 120 kg.

Характеристики:

-30%

-30%
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Вид Д/Ш/В, mm Aрт. номер
Регулярна  
цена без ДДС

Промоцена  
без ДДС

Промоцена  
с ДДС

Бюро Seattle 140 x 80 x 75 4015100572 699,90 лв. 489,90 лв. 587,88 лв.

Бюро Seattle 180 x 80 x 75 4015100574 769,90 лв. 535,90 лв. 643,08 лв.

ЦВЕТОВЕ НА СНИМКАТА: КАВКАЗКИ ДЪБ/ЧЕРЕН МЕТАЛ

A

A

ЦВЯТ НА МЕТАЛА

01 – 
черен

02 –  
бял

03 – 
антрацит

04 – 
зелен

05 – 
зелена 

маслина

ЦВЯТ МЕЛАМИН

05 – 
милас

08 – 
селенит

09 – 
бял

11 –  
кавказки 

дъб

12 –  
антрацит

13 –  
барок

41 –  
тъмен 

орех

42 –  
тъмен 
бронз

43 –  
кралски 
мрамор

SEATTLE
Серия работни бюра

• Мебелите са изработени от ПДЧ с 
меламиново покритие. 

• Работен плот с дебелина 18 mm. 
• Прахово боядисана метална конструкция. 
• ПДЧ челен панел с дебелина 18 mm. 

Характеристики:

Монтаж – 
8% от стой-
ността на 
поръчката.

-30%

-30%
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Вид Д/Ш/В, mm Aрт. номер
Регулярна  
цена без ДДС

Промоцена  
без ДДС

Промоцена  
с ДДС

Заседателна маса Seattle 210 x 110 x 75 4015360193 799,90 лв. 559,90 лв. 671,88 лв.

120

SEATTLE
Заседателна маса

Монтаж – 
8% от стой-
ността на 
поръчката.

• Tilt механизъм.
• Фиксирани подлакътници.
• Ергономична седалка.

HAVEN W 
Ергономичен работен стол

91990 лв.
без ДДС

64390 лв. без ДДС

77268 лв. с ДДС

4010120265

-30%

-30%

-30%

-30%
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ЦВЯТ НА МЕТАЛА

01 – 
черен

02 –  
бял

03 – 
антрацит

04 – 
зелен

05 – 
зелена 

маслина

ЦВЯТ МЕЛАМИН

05 – 
милас

08 – 
селенит

09 – 
бял

11 –  
кавказки 

дъб

12 –  
антрацит

13 –  
барок

41 –  
тъмен 

орех

42 –  
тъмен 
бронз

43 –  
кралски 
мрамор

A

B

C

Вид д/ш/в, cm Aрт. номер
Регулярна  
цена без ДДС

Промоцена  
без ДДС

Промоцена  
с ДДС

Дясно бюро Madrid 240 х 100 х 75 4015100547 2309,00 лв. 1616,00 лв. 1939,20 лв.

Помощен шкаф Madrid 160 х 50 х 58 4015200039 1289,00 лв. 899,90 лв. 1079,88 лв.

Заседателна маса Madrid 260 x 120 x 75 4015360185 2849,00 лв. 1990,00 лв. 2388,00 лв.

• Мебелите са изработени от ПДЧ с 
меламиново покритие.
• Работен плот на бюрото с дебелина  
18 mm и 9 mm MDF.
• Шкафове, рафтове и страници с  
дебелина 18 mm.
• Прахово боядисани метални крака и рамка.

Характеристики:

A

B

C

ЦВЕТОВЕ НА СНИМКАТА: МЕЛАМИН БАРОК / МЕТАЛ – ЧЕРЕН

MADRID
Директорски кабинет

Монтаж – 
8% от стой-
ността на 
поръчката.

ДОСТАВКА

РАБОТНИ ДНИ

ДОСТАВКА

РАБОТНИ ДНИ

-30%

-30%
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-30%

BOGART HB

BOGART M

Директорски стол

Комплект посетителски столове

• Ергономична облегалка.
• Седалка и облегалка, тапицирани  

с висококачествена еко кожа.
• Хромирани фиксирани подлакътници.
• Регулиране на силата на люлеене.
• Регулиране на височината на седене.
• Заключване в 5 работни позиции.
• Стабилна петлъчева  

хромирана основа.

4010140313

Черен

4010100242

Черен

4010140314

Кафяв

4010100243

Кафяв

Мulti-Function механизъм

62990 лв.
без ДДС

74980 лв.
без ДДС

43990 лв. без ДДС

52190 лв. без ДДС

52788 лв. с ДДС

62628 лв. с ДДС

150

2 БРОЯ В 
КОМПЛЕКТ

-30%

-30%

-30%
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Характеристики:
• Работен плот от дървесен фурнир с дебелина 120 mm. 
• Прахово боядисана метална конструкция с размер на металната 
   тръба 12 mm. 
• Специален дизайн на бюрата, позволяващ скрито отвеждане на 
   окабеляването.
• Пластмасови крачета за изравняване на височината +/-10 mm. 
• Вградени в работния плот чекмеджета, тапицирани с кожа. 
• Кутия за захранващ механизъм за меко затваряне.

МЕНИДЖЪРСКО БЮРО AIR EXECUTIVE

AIR EXECUTIVE
Серия мениджърски кабинет

370900 лв. без ДДС

445080 лв. с ДДС

PBIA220-RRA-EU

529990 лв.
без ДДС

Монтаж – 
8% от стой-
ността на 
поръчката.

ДОСТАВКА

РАБОТНИ ДНИ

ДОСТАВКА

РАБОТНИ ДНИ

-30%

-30%
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370900 лв. без ДДС

247000 лв. без ДДС

296400 лв. с ДДС

PCIM221-RRA-EU

352990 лв.
без ДДС

ДОСТАВКА

РАБОТНИ ДНИ

ДОСТАВКА

РАБОТНИ ДНИ

AIR EXECUTIVE
Серия мениджърски кабинет

КОНФЕРЕНТНА МАСА AIR EXECUTIVE

Маса за срещи с 8 места.

-30%

-30%

19



АНГАЖИРАНОСТ. ВДЪХНОВЕНИЕ. АДАПТАЦИЯ.

Монтаж – 
8% от стой-
ността на 
поръчката.

ДОСТАВКА

РАБОТНИ ДНИ

ДОСТАВКА

РАБОТНИ ДНИ

Сертификати

• EN ISO 9001:2015
• ISO 14001:2015 

20
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Корпус, наличен в два 
цвята.

Филцови панели (бяла дъска) 
панел за монтаж на TV екран.

Вход за кабели (телевизор, 
дисплей).

Шкаф с ролетна врата за 
съхранение. 

Мобилна основа, осигуряваща 
стабилност.

Колелца със спирачки за лесно 
преместване и безопасна 
употреба.

HUSH WALL

е идеално решение за:

АНГАЖИРАНОСТ
Ефективна работа  
в екип.

ВДЪХНОВЕНИЕ
Представяне на идеи
по време на семинари.

АДАПТАЦИЯ
Към работното място и 
поставените задачи.

ЗНАЕТЕ ЛИ КАК МОЖЕТЕ ДА СЪБЕРЕТЕ МНОЖЕСТВО РАЗЛИЧНИ ОФИСИ 
САМО В ЕДНО-ЕДИНСТВЕНО ПРОСТРАНСТВО?
Hushwall е мобилен панел за гъвкава офис зона и създаване на вертикално работно пространство. Панелът се състои от корпус, което 
осигурява следните конфигурации: мобилна преграда със звукопоглъщащ филцов панел, мобилна преграда с бяла дъска или мобилна 
преграда смултимедийна стена, на която може да се монтира TV екран. Структурата му позволява лесен начин за свързване на кабели.

6699 лв. без ДДС

803880 лв. с ДДС

4015360206
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ЗА ПО-КОМФОРТНИ ТЕЛЕФОННИ РАЗГОВОРИ В 
ОФИСА, КАКТО НИКОГА ДОСЕГА!

Монтаж – 
8% от стой-
ността на 
поръчката.

ДОСТАВКА

РАБОТНИ ДНИ

ДОСТАВКА

РАБОТНИ ДНИ

Сертификати

• EN ISO 9001:2015
• ISO 14001:2015
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Таван с LED осветление, задействащо се със 
сензор за движение.

Качествена вентилация, управлявана от сензор 
за движение.

Модул за захранване (единичен, двоен, USB).

Ламинирана акустична врата, изработена от 
закалено стъкло, с висококачествена дръжка.

Задна стена, изработена от ламинирано 
акустично стъкло.

Ергономичен рафт, похдодящ като работен 
плот и място за съхранение.

Сгъваема масичка за лаптоп.

Акустични текстилни панели с подплата.

Под с цялостен мокет.

Монтирана към пода табуретка с поставка 
за крака.*

Нивелиращи се крачета.

Маркировка на вратата против сблъсък.

Вградени колелца.

14 990 лв. без ДДС

17 988 лв. с ДДС

4015320148

Уединени 
видеоконференции.

Бизнес  
преговори.

Поверителни  
телефонни разговори.

1

Ш: 1000 mm 
В: 2230 mm
Д: 900 mm 
 
Тегло: 320 kg.

hushphone е идеално пространство за:

НИЕ ВИ ПРЕДОСТАВЯМЕ ОТДЕЛНИ 
МОБИЛНИ ПРОСТРАНСТВА, 
ЗАМЕСТВАЙКИ СТРЕСА С ХАРМОНИЯ И 
СПОКОЙСТВИЕ.

HUSH PHONE

CompaCt 
hushphone occupies only 1 square meter  

– the small dimensions and weight allow  
it to be set or adjusted to the current needs  
of any organisation.

Comfortable to use 
thanks to the armrest, a movement sensor  
which activates the lighting and ventilation,  
and a rear wall made of glass, the hushphone  
provides an excellent user experience.

funCtional 
equipped with lighting, a ventilation system, 
a folding laptop table, and 230v&Usb sockets.

agile 
hushphone is equipped with castors which  
allows you to move it around the office  
whenever you need. 

Why is the hushphone a UniqUe Office sOlUtiOn?

Hushphone е мобилен панел за гъвкава офис зона и създаване на 
вертикално работно пространство. Панелът се състои от корпус, 
което осигурява следните конфигурации: мобилна преграда със 
звукопоглъщащ филцов панел, мобилна преграда с бяла дъска или 
мобилна преграда с мултимедийна стена.

*Табуретката се продава отделно. 23



Брошурата е предназначена за юридически лица. Офертите са валидни за периода от 01.11.2022 г. до 28.02.2023 г. или до изчерпване на количествата. Всички цени са 
посочени в български левове и Кооперация „Панда“ си запазва правото да ги променя поради пазарни съображения. Декоративните елементи в показаните мебелни 
композиции не са включени в обявената цена. Снимките имат илюстративен характер и не представляват обвързваща визуализация на продукта. Образите 
на всички артикули с екрани са симулирани. Търговската марка  е изключителна собственост на Кооперация ”Панда“ и не може да бъде използвана без 
разрешение от други лица. Кооперация „Панда“ не носи отговорност за допуснати грешки при отпечатване на брошурата. Безплатна доставка за цялата страна 
при поръчка на стоки над 100 лв. с ДДС и за мебели над 900 лв. с ДДС. Пълна информация за актуални цени, промоции, условия за доставка, монтаж и гаранция на 
съответните артикули може да откриете на www.office1.bg, чрез обаждане на 0700 10 700 или във всеки магазин от веригатa . Разговорите към национален номер 
0700 10 700 са без допълнително оскъпяване на услугата, като се таксуват на цената на един градски разговор съгласно тарифния план на абоната.

Посетете най-големите ни 

АДРЕСИ

гр. Бургас, ж.к. „Славейков“ бл. 189
гр. Варна, ул. „Краков“ 16
гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ 48
гр. Сливен, бул. „Шести септември“ 7
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 139
гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 51
гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ 45
гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ 12

в цялата страна

ергономични центрове


