
ЕРГОНОМИЧНИ ОФИС СТОЛОВЕ
ERGONOMIC OFFICE CHAIRS
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Ергономичен стол PUREis3
Ergonomic office chair PUREis3

PUREIS3 sets all-new standards for active, 
intuitive and flexible sitting. With the PUREIS3, 
sitting is freedom. Take a seat: Ready. Sit. Go!! 

PUREIS3 задава изцяло нови стандарти за активно, 
интуитивно и гъвкаво седене. С PUREIS3 седенето 
е свобода. Заемете позиция: Готови. Седни. 
Тръгвай!!

PUREis3 is designed for sitting and made for 
movement. 

MOVEMENT IS KEY
ДВИЖЕНИЕТО Е КЛЮЧЪТ

PUREis3 е проектиран за седене и идеален 
за движение. 

These values are impressive, and PUREis3 has 
been proven to keep its promise of maximum 
mobility for optimum health benefits. 

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА МОБИЛНОСТ
OUTSTANDING MOBILITY

Ценностите, заложени в проектирането 
на стола PUREis3, се следват изцяло 
- максимална мобилност и оптимални 
предимства за здравето при работа на бюро. 

СЕДЕНЕТО В НОВА СВЕТЛИНА 
SITTING REINVENTED

PUREis3 is designed for sitting and made for 
movement. 

PUREis3 е проектиран за седене и идеален 
за движение. 
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PUREis3
READY. SIT. GO!

Bifma e3
level Platin

Quality produced  
for the enviroment

Quality 
Office

Ergonmics approved 
(Swivel chairs)Tested safety

10 years 
warranty
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Технологията Smart Spring 
интуитивно адаптира 

стола към седящия

АКТИВНО, ИНТУИТИВНО, ГЪВКАВО СЕДЕНЕ. 
ACTIVE. INTUITIVE. FLEXIBLE. SITTING.

Тънки, фиксирани 
Т-подлакътници и 
функционални 3D 

T-подлакътници

Едно просто движение на 
ръката е достатъчно, за 
да настроите седалката
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290 Посочените цени са в лева без ДДС. Пълните условия за доставка и монтаж вижте на www.office1.bg.  
Срок за доставка 25 работни дни.

PUREis3 
Иновативна технология Smart Spring, която се адаптира  
към всеки потребител, насърчавайки активното седене 

3D движение на седалката
Фиксиран 3D регулируем подлакътник

10 години гаранционен срок
Облегалка 
H650 mm с 
текстилна 
дамаска

Облегалка 
H650 mm, с 
обелгалка 
тип „меш“ 

Модел PU113 PU213

Включени в цената ●/опции ○ Цвят Арт. 
№ Ед. цена Ед. цена

Тапицерия на 
седалката и 
облегалката

SG1 - Citadel, Era, 
Manhattan

Вижте цветната 
схема на  

стр. 326-328

1260,00 лв. 1189,00 лв

SG2 - Lucia, King, Royal, 
Medley 1300,00 лв. 1220,00 лв

Amalfi, Fabric provided 1359,00 лв. 1269,00 лв

SG3 - Fame, Field 1415,00 лв. 1319,00 лв

SG3 - Fame, Field 1599,00 лв. 1454,00 лв

LG6 - Nappa leather 3 1715,00 лв 1559,00 лв

LG7 - Leather Ascot 3 - ●

LG7 - Leather Ascot 3 - ○

Полипропиленови 
части /аксесоари/ Пластмасови части

Черна 3217 ● ●

Бяла 3283 ○ ○

Материал на 
амортисьора

Регулируема височина в 
диапазон от 420 - 520 mm

Полирана 532 ● ●

Подлакътници

Фиксирани Т- образни 
подлакътници с 

меки падове
Полирана 702 ● ●

3D регулируеми 
подлакътници с 

меки падове
Полирана 760 129.90 ○ 129.90 ○
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Вижте всички цветове на стр. 326 ‒ 328

Посочените цени са в лева без ДДС. Пълните условия за доставка и монтаж вижте на www.office1.bg.  
Срок за доставка 25 работни дни.
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Inspired by the perfection of nature. The JOYCEis3 
FlexGrid is a real eye-catcher. Its extraordinary 
design mirrors human anatomy. It supports the 
spine‘s natural curvature using two innovative 
components with different levels of hardness. This 
ensures that stability and flexibility are optimally 
balanced.

Ергономичен стол JOYCEis3
Ergonomic office chair JOYCEis3

Вдъхновен от съвършенството на природата, 
столът JOYCEis3 FlexGrid е истинска наслада за 
окото. Неговият неповторим дизайн отразява 
формите на човешката анатомия. Столът 
поддържа естествената извивка на гръбнака 
чрез два иновативни компонента с различна 
твърдост. Този дизайн осигурява идеален 
баланс между стабилността и движението.

The JOYCEis3 Softback combines character and 
comfort. Its elegantly thin upholstery and the striking 
knitted eyelet pattern lend it a unique flair. At the 
same time, the soft and comfortable Softback 
adapts to your back. This makes the JOYCEis3 with 
innovative Softback a treat for both your eyes and 
your back.

Гърбът на JOYCEis3 съчетава изразителност 
и комфорт. Елегантната му тънка тапицерия 
с оригинален плетен ефект с дискретни 
дупчици му придават уникален вид. В същото 
време мекият и удобен гръб се адаптира 
към извивките на гръбнака - това превръща 
JOYCEis3 с иновативен гръб в страхотна 
находка както за стойката, така и за очите Ви.
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ПЕРФЕКТНИ КОМБИНАЦИИ  
ЗА НАЙ-ДОБРОТО РЕШЕНИЕ. 
PERFECT COMBINATIONS FOR THE BEST SOLUTION.

The Blue
Angel

Bifma e3
level Platin

Tested for 
contaminants

Quality produced  
for the enviroment

BIFMA
(Swivel chairs)

Quality 
Office

Ergonmics 
approved 

(Swivel chairs)

Tested safety10 years 
warranty



296 Посочените цени са в лева без ДДС. Пълните условия за доставка и монтаж вижте на www.office1.bg.  
Срок за доставка 25 работни дни.

JOYCEis3 
FLEXTECH технология

 Synchro механизъм със заключване в работна позиция
Обелгалка, тапицирана с 3D мрежа

Седалка, тапицирана с текстилна дамаска или екокожа
Регулируема височина на облегалката

Регулируема сила на люлеене
10 години гаранционен срок

Облегалка 
H600 mm 
Synchro 

механизъм 

Облегалка  
H665 mm 
Synchro 

механизъм 

Модел JC261 JC262

Включени в цената ●/опции ○ Цвят Арт. № Ед. цена Ед. цена

Тапицерия на 
седалката

SG1 - Citadel, Era, Manhattan

Вижте цветната 
схема на  

стр. 326-328

1032,00 лв. 1115,00 лв.

SG2 - Lucia, King, Royal, 
Medley, Amalfi 1069,00 лв. 1145,00 лв.

SG3 - Fame, Field 1105,00 лв. 1185,00 лв

HP4 - Synergy, PUxx, Rime 1160,00 лв. 1240,00 лв

LG6 - Nappa leather 1349,00 лв. 1429,00 лв

LG7 - Leather Ascot 1460,00 лв. 1540,00 лв

Mesh design черен ● ●

Mesh design черен ○ ○
Полипропиленови 

части /
аксесоари/а

Пластмасови части
Черна 3217 ● ●

Св. сив 3261 ○ ○

Материал на 
кръстачката

Полиамид
Черна 532217S ● ●

Св. сив 532261S ○ ○

Алуминий Полирана 521304S 201,90лв.○ 201,90лв.○

Функции

Регулиране дълбочината на 
седалката  - 601 25,99 лв.○ 25,99 лв.○

Регулируема лумбална 
опора  - 604 60,99 лв.○ 60,99 лв.○

Регулируема дълбочина 
на седене и регулируема 

лумбална опора
 - 608 89,99 лв.○ 89,99 лв.○

Подлакътници

2D регулируеми подлакътници 
с меки падове Черна 703 180,90 лв.○ 180,90 лв.○

3D регулируеми подлакътници 
с меки падове Черна 760  199,90 лв.○ 199,90 лв.○

4D регулируеми подлакътници 
с меки падове Черна 770 235,90 лв.○ 235,90 лв.○

Auto Flow подлкътници 
регулируеми подлакътници с 

меки падове
Черна 76A 235,90 лв.○ 235,90 лв.○
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Вижте всички цветове на стр. 326 ‒ 328

Посочените цени са в лева без ДДС. Пълните условия за доставка и монтаж вижте на www.office1.bg.  
Срок за доставка 25 работни дни.

Облегалка H665 mm,  
с опора за глава Synchro 

механизъм 

Облегалка H600 mm 
Synchro механизъм 

Облегалка H665 mm 
Synchro механизъм

Облегалка H665 mm,  
с опора за глава Synchro 

механизъм 

JC263 JC266 JC267 JC268

Ед. цена Ед. цена Ед. цена Ед. цена

1290,00 лв 1175,00 лв 1250,00 лв 1430,00 лв

1325,00 лв 1200,00 лв 1285,00 лв 1460,00 лв

1365,00 лв 1245,00 лв 1325,00 лв 1500,00 лв

1420,00 лв 1299,00 лв 1379,00 лв 1559,00 лв

1610,00 лв 1485,00 лв 1569,00 лв 1749,00 лв

1720,00 лв 1590,00 лв 1699,00 лв 1859,00 лв

● ● ● ●

○ ○ ○ ○

● ● ● ●

○ ○ ○ ○

● ● ● ●

○ ○ ○ ○

201,90лв.○ 201,90лв.○ 201,90лв.○ 201,90лв.○

25,99 лв.○ 25,99 лв.○ 25,99 лв.○ 25,99 лв.○

60,99 лв.○ 60,99 лв.○ 60,99 лв.○ 60,99 лв.○

89,99 лв.○ 89,99 лв.○ 89,99 лв.○ 89,99 лв.○

180,90 лв.○ 180,90 лв.○ 180,90 лв.○ 180,90 лв.○

199,90 лв.○ 199,90 лв.○ 199,90 лв.○ 199,90 лв.○

235,90 лв.○ 235,90 лв.○ 235,90 лв.○ 235,90 лв.○

235,90 лв.○ 235,90 лв. 235,90 лв. 235,90 лв.
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JOYCEis3
FLEXTECH технология

 Synchro механизъм със заключване в работна позиция
Обелгалка, тапицирана с 3D мрежа

Седалка, тапицирана с текстилна дамаска или екокожа
Регулируема височина на облегалката

Регулируема сила на люлеене
10 години гаранционен срок

Модел

Включени в цената ●/опции ○ Цвят Арт. №

Тапицерия на 
седалката

SG1 - Citadel, Era, Manhattan

Вижте цветната схема на  
стр. 326-328

SG2 - Lucia, King, Royal, 
Medley, Amalfi

Amalfi, Fabric provided

SG3 - Fame, Field

HP4 - Synergy, PUxx, Rime

LG6 - Nappa leather

Полипропиленови 
части Пластмасови части

Черна 3217

Св. сив 3261

Материал на 
кръстачката

Полиамид
Черна 532217S

Св. сив 532261S

Алуминий Полирана 521304S

Функции

Регулиране дълбочината на 
седалката  - 601

Регулируема лумбална 
опора  - 604

Регулируема дълбочина 
на седене и регулируема 

лумбална опора
 - 608

Подлакътници

2D регулируеми подлакътници 
с меки падове Черна 703

3D регулируеми подлакътници 
с меки падове Черна 760

4D регулируеми подлакътници 
с меки падове Черна 770

Auto Flow подлкътници 
регулируеми подлакътници с 

меки падове
Черна 76A
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Вижте всички цветове на стр. 326 ‒ 328

Посочените цени са в лева без ДДС. Пълните условия за доставка и монтаж вижте на www.office1.bg.  
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Облегалка H540 mm 
Synchro механизъм 

Облегалка H640 mm, 
Synchro механизъм 

Облегалка H640 mm, с опора  
за глава Synchro механизъм 

JC161 JC162 JC163

Ед. цена Ед. цена Ед. цена

1035,00 лв 1115,00 лв 1290,00 лв

1095,00 лв 1179,00 лв 1359,00 лв

1170,00 лв 1249,00 лв 1429,00 лв

1279,00 лв 1359,00 лв 1539,00 лв

165,00 лв 1700,00 лв 1889,00 лв

1845,00 лв 1950,00 лв 2100,00 лв

● ● ●

○ ○ ○

● ● ●

○ ○ ○

201,90лв.○ 201,90лв.○ 201,90лв.○

25,99 лв.○ 25,99 лв.○ 25,99 лв.○

60,99 лв.○ 60,99 лв.○ 60,99 лв.○

89,99 лв.○ 89,99 лв.○ 89,99 лв.○

180,90 лв.○ 180,90 лв.○ 180,90 лв.○

199,90 лв.○ 199,90 лв.○ 199,90 лв.○

235,90 лв.○ 235,90 лв.○ 235,90 лв.○

235,90 лв. 235,90 лв. 235,90 лв.
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AIMis1 е широка гама офис столове, които отговарят на всички 
изисквания на съвременното работното място. Дизайнът е 
безупречен и се харесва на всички. Конструктивна концепция 
от модули, гарантираща неповторимия характер на тази серия 
столове. Изборът на AIMsi1 винаги е правилен. 

AIMis1 is a comprehensive range of office chairs which meets 
all workplace requirements. Its design is uncontradicted and 
widely accepted. The modular design concept ensures that the 
unmistakeable character of this range of chairs is always retained.
The choice of AIMsi1 is always the right one.

Ергономичен стол AIMis1
Ergonomic office chair AIMis1
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AIMis1 предлага много възможности. 
Както ниската, така и високата версия на 
облегалката впечатляват с дизайна си. 
AIMis1 предлага изключителни изживявания 
благодарение на интелигентна комбинация 
от лек дизайн и удобни функции.

AIMis1 offers plenty of spaces. Both the low and 
high version of the chillback backrest offer plenty 
of space and impress with their filigree design. 
AIMis1 offers an exceptional seating experience 
thanks to this smart combination of light design 
and comfortable features. 

СТРОЕН. СПОРТЕН. КРАСИВ
SLENDER. SPORTY. BEAUTIFUL

The Blue
Angel

Bifma e3
level Platin

Quality produced  
for the enviroment

Quality OfficeErgonmics approved 
(Swivel chairs)

Tested safety10 years 
warranty
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Може да създадете свой собствен AIMis1 само с шест прости 
стъпки. Изберете височината на облегалката, механизма, 
основата, колелата, вида на подлакътниците и аксесоарите. 
Със своята широка гама от комбинации AIMis1 е идеалното 
решение.

With AIMis1, you can put together your „well-being“ chain in just six 
simple steps. You decide on the version and height of the backrest, 
the mechanism, the base, the castors and the type of armrest and 
the accessories. With its wide range of combination, AIMis1 is the 
ideal solution. 

Ергономичен стол AIMis1
Ergonomic office chair AIMis1

1. 2D
2. 4D

2

2

1

1

2

1

1

3

2

2

1
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Castors
1. Hard double
2. Soft double

Колелца
1. За меки повърхности
2. За твърди повърхности

Bases
1. Black plastic
2. Polished aluminium

Основи
1. Черна пластмаса
2. Полиран алуминий 

Backrests
1. Low mesh
2. High mesh
3. Low upholstered
4. High upholstered

Облегалки
1. Ниска облегалка с 

тапицерия, тип меш
2. Висока облегалка с 

тапицерия, тип меш
3. Ниска облегалка с 

текстилна тапицерия
4. Висока облегалка с 

текстилна тапицерия

3

4
5

6

Accessories
1. Upholstered headrest for high back 
2. Upholstered headrest for low back
3. Coat hanger for both backrest heights

Аксесоари
1. Тапицирана опора за главата за висока облегалка
2. Тапицирана опора за главата за ниска облегалка
3. Закачалка за дрехи

Mechanism
1. Autolift mechanism 
2. Synchronous mechanism

Механизми
1. Autolift механизъм 
2. Синхронизиращ механизъм
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AIMis1
FLEXTECH технология

Synchro механизъм със заключване в работна позиция
Обелгалка тип „меш“ в черен цвят

Седалка, тапицирана с текстилна дамаска или екокожа
Регулируема височина на облегалката. Регулируема сила на люлеене

10 години гаранционен срок

Модел

Включени в цената ●/опции ○ Цвят Арт. №

Тапицерия на 
седалката и 
облегалката

SG1 - Citadel, Era, 
Manhattan

Вижте цветната схема на  
стр. 326-328

SG2 - Lucia, King, Royal, 
Medley, Amalfi

SG3 - Fame, Field

LG6 - Nappa leather

Цвят на облегалката

Полипропиленови 
части /аксесоари/

Пластмасови части Черни 3217

Закачалка /за връхна 
дреха/ Черна 3217K

Материал на 
кръстачката

Полиамид черна Черна 532217

Алуминий Блестящо сребро 521234

Алуминий Полирана 521304

Функции

Регулиране дълбочината 
на седалката  – 601

Регулируема лумбална 
опора  – 604

Регулиране дълбочината 
на седалката и 

регулируема лумбална 
опора

– 608

Подлакътници

2D регулируеми 
подлакътници с меки 

падове
Черни 703

4D регулируеми 
подлакътници с меки 

падове
Черни 770
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Вижте всички цветове на стр. 326 ‒ 328
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Облегалка H650 mm 
Synchro механизъм 

Облегалка H650 mm, 
с опора за глава Synchro 

механизъм 

Облегалка H720 mm 
Synchro механизъм

Облегалка H720 mm,
с опора за глава Synchro 

механизъм 

1S046 1S146 1S246 1S346

Ед. цена Ед. цена Ед. цена Ед. цена

959,90 лв. 1105,00 лв. 1039,00 лв. 1189,00 лв.

989,90 лв. 1145,00 лв. 1070,00 лв. 1229,00 лв.

1029,00 лв. 1195,00 лв. 1115,00 лв. 1289,00 лв.

1230,00 лв. 1455,00 лв. 1315,00 лв. 1539,00 лв.

● ● ● ●

 ● ● ● ●

 119,90 лв. ○  119,90 лв. ○ 119,90 лв. ○ 119,90 лв. ○

●  ●  ●  ●

90,99 лв. ○ 90,99 лв. ○ 90,99 лв. ○ 90,99 лв. ○

201,90 лв. ○ 201,90 лв. ○ 201,90 лв. ○ 201,90 лв. ○

25,99 лв. ○ 25,99 лв. ○ 25,99 лв. ○ 25,99 лв. ○

60,99 лв. ○ 60,99 лв. ○ 60,99 лв. ○ 60,99 лв. ○

89,99 лв. ○ 89,99 лв. ○ 89,99 лв. ○ 89,99 лв. ○

180,90 лв. ○ 180,90 лв. ○ 180,90 лв. ○ 180,90 лв. ○

235,90 лв. ○ 235,90 лв. ○ 235,90 лв. ○ 235,90 лв. ○
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AIMis1
FLEXTECH технология

 Synchro механизъм със заключване в работна позиция.
Обелгалка и седалка, тапицирани с текстилна дамаска или екокожа.

Регулируема височина на облегалката. 
Регулируема сила на люлеене
10 години гаранционен срок

Модел

Включени в цената ●/опции ○ Цвят Арт. №

Тапицерия на 
седалката

SG1 - Citadel, Era, 
Manhattan

Вижте цветната схема на  
стр. 326-328

SG2 - Lucia, King, Royal, 
Medley,Amalfi, Fabric provided

SG3 - Fame, Field

LG6 - Nappa leather

Полипропиленови 
части /аксесоари/

Пластмасови части Черни 3217

Закачалка /за връхна 
дреха/ Черна 3217K

Материал на 
кръстачката

Полиамид черна Черна 532217

Алуминий Блестящо сребро 521234

Алуминий Полирана 521304

Функции

Регулиране дълбочината 
на седалката  – 601

Регулируема лумбална 
опора  – 604

Регулиране дълбочината 
на седалката и 

регулируема лумбална 
опора

– 608

Подлакътници

2D регулируеми 
подлакътници с меки 

падове
Черни 703

4D регулируеми 
подлакътници с меки 

падове
Черни 770
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Вижте всички цветове на стр. 326 ‒ 328

Посочените цени са в лева без ДДС. Пълните условия за доставка и монтаж вижте на www.office1.bg.  
Срок за доставка 25 работни дни.

Облегалка H650 mm 
Synchro механизъм 

Облегалка H650 mm, 
с опора за глава Synchro 

механизъм 

Облегалка H720 mm 
Synchro механизъм

Облегалка H720 mm,
с опора за глава Synchro 

механизъм 

1S026 1S126 1S226 1S326

Ед. цена Ед. цена Ед. цена Ед. цена

890,90 лв. 1049,00 лв. 979,90 лв. 1129,00 лв.

959,90 лв. 1115,00 лв. 1045,00 лв. 1200,00 лв.

1030,00 лв. 1190,00 лв. 1125,00 лв. 1290,00 лв.

1435,00 лв. 1650,00 лв. 1565,00 лв. 1789,00 лв.

 ● ● ● ●

 119,90 лв. ○  119,90 лв. ○ 119,90 лв. ○ 119,90 лв. ○

●  ●  ●  ●

90,99 лв. ○ 90,99 лв. ○ 90,99 лв. ○ 90,99 лв. ○

201,90 лв. ○ 201,90 лв. ○ 201,90 лв. ○ 201,90 лв. ○

25,99 лв. ○ 25,99 лв. ○ 25,99 лв. ○ 25,99 лв. ○

60,99 лв. ○ 60,99 лв. ○ 60,99 лв. ○ 60,99 лв. ○

89,99 лв. ○ 89,99 лв. ○ 89,99 лв. ○ 89,99 лв. ○

180,90 лв. ○ 180,90 лв. ○ 180,90 лв. ○ 180,90 лв. ○

235,90 лв. ○ 235,90 лв. ○ 235,90 лв. ○ 235,90 лв. ○
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Ергономичен стол EVERYis1 
Ergonomic office chair EVERYis1

EVERYis1 е стол за офиса на бъдещето, в който 
работните места са все по-мобилни, адаптивни 
и модулни. EVERYis1 олицетворява нов начин 
на седене – интуитивен и иновативен. Дизайн, 
ергономичност и изработка, съобразени с 
всички екологични стандарти. EVERYis1 – вход 
към света на interstuhl.

EVERYis1, an uncomplicated office swivel chair, is 
just right for the office of the future, in which jobs 
are increasingly mobile, adaptable and modular. 
EVERYis1 embodies a new simplicity of sitting – 
intuitive and innovative. Nevertheless, in terms of 
design, ergonomics, workmanship and ecological 
standards, it is a true interstuhl product. 

Регулиране на височина-
та на лумбалната опора: 
оказва подкрепа там, където е 
най-необходима – на гърба.

Height adjustable lumbar 
support: strengthens the back 
where support is most needed.

Голям ъгъл на наклон 
на облегалката: 
осигурява комфорт и 
релакс 

Large opening angle: 
ensures comfort and 
relaxation

Система за автоматич-
но повдигане: синхронно 
движение с фино регулиране 
на наклона на облегалката, 
адаптираща се автоматично 
към телесното тегло.

Auto lift system: the restoring 
force of the synchronous 
movement with fine adjustment 
of the backrest counterpressure 
adapts itself to the body weight 
automatically.

Синхронизиращ механи-
зъм: регулиране на силата 
на люлеене според теглото 
на седящия, с възможност за 
заключване в седем работни 
позиции.
Synchronous mechanism 
with body weight 
adjustment: adjusting force of 
swing, depending on the weight 
of the user, with the possibility of 
locking in seven working positions.

Регулиране на дълбочина-
та на седалката: за по-ста-
билна опора на бедрата.

Seat depth adjustment: for 
great thigh support

2D или 4D подлакътници: 
облекчават ръцете и
раменете от напрежение при 
продължително седене.
2D or 4D armrests: relieve 
tension from arms and shoulders 
when prolonged sitting occurs

Регулиране на наклона на 
седалката: ъгълът на седалка-
та може да се адаптира бързо и 
лесно спрямо работната пози-
ция.
Seat inclination adjustment: 
seat angle can be adjusted quickly 
and easily to the working position.

The Blue
Angel

Bifma e3
level Platin

Tested for 
contaminants

Quality produced  
for the enviroment

Focus Open 2013
Special Mention

Finalist

German Design Award 
Winner 2015

BIFMA
(Swivel chairs)

Quality OfficeErgonmics approved 
(Swivel chairs)

Tested safety10 years 
warranty
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                EVERYbody EVERYtime
EVERYwhere EVERYis1

Focus Open 2013
Special Mention

Finalist

German Design Award 
Winner 2015
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EVERYis1
Autolift или Synchro механизъм със заключване в работна позиция

Обелгалка и седалка, тапицирани с текстилна дамаска, естествена или екокожа
Регулируема сила на люлеене
10 години гаранционен срок

Модел

Mеханизъм

Включени в цената ●/опции ○ Цвят Арт. №

Избор на цвят на 
седалката

SG1 – Citadel, Era, Manhattan

Вижте цветната схема на  
стр. 326-328

SG2 – Lucia, King, Royal,  
Medley

Amalfi, Fabric provided

SG3 - Fame, Field

HP4 - Synergy, PUxx, Rime

LG6 - Nappa leather

Цвят на 
пластмасата Пластмасови части

Черни 3217

Бели 3283

Материал на 
кръстачката

Полиамид Бял/Черен 532

Алуминий Блестящо сребро

Алуминий Полиран 521304

Функции

Регулиране на дълбочината  
на седалката - 601

Регулируема лумбална опора - 603

Регулиране дълбочината на 
седалката и регулируема лумбална 

опораа
- 604

Подлакътници

2D регулируеми подлакътници  
с меки падове Черни 703

4D регулируеми подлакътници  
с меки падове Черни 770
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Вижте всички цветове на стр. 326 ‒ 328

Посочените цени са в лева без ДДС. Пълните условия за доставка и монтаж вижте на www.office1.bg.  
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EV151 EV152 EV111 EV112

Ед. цена Ед. цена Ед. цена Ед. цена

569,90 лв. 629,90 лв. 569,90 лв. 629,90 лв.

629,90 лв. 689,90 лв. 629,90 лв. 689,90 лв.

699,90 лв. 759,90 лв. 699,90 лв. 759,90 лв.

809,90 лв. 869,90 лв. 809,90 лв. 869,90 лв.

1145,00 лв. 1210,00 лв. 1145,00 лв. 1210,00 лв.

1359,00 лв. 1420,00 лв. 1359,00 лв. 1420,00 лв.

● ● ●

○ ○ ○ ○

● ● ● ●

90,90 лв. ○ 90,90 лв. ○ 90,90 лв. ○ 90,90 лв. ○

201,90 лв. ○ 201,90 лв. ○ 201,90 лв. ○ 201,90 лв. ○

25,99 лв. ○ 25,99 лв. ○ 25,99 лв. ○ 25,99 лв. ○

60,99 лв. ○ 60,99 лв. ○ 60,99 лв. ○ 60,99 лв. ○

89,99 лв. ○ 89,99 лв. ○ 89,99 лв. ○ 89,99 лв. ○

180,90 лв. ○ 180,90 лв. ○ 180,90 лв. ○ 180,90 лв. ○

235,90 лв. ○ 235,90 лв. ○ 235,90 лв. ○ 235,90 лв. ○
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EVERYis1
FLEXTECH технология

 Synchro механизъм със заключване в работна позиция
Обелгалка и седалка, тапицирани с текстилна дамаска 

или екокожа
Регулируема сила на люлеене
10 години гаранционен срок Synchro 

механизъм 
Synchro 

механизъм 

Модел EV361 EV366

Включени в цената ●/опции ○ Цвят Арт. № Ед. цена Ед. цена

Избор на цвят 
седалка и 
облегалка

SG1 - Citadel, Era, Manhattan

Вижте цветната 
схема на  

стр. 326-328

850,90 лв. 910,90 лв.

SG2 - Lucia, King, Royal, 
Medley 889,90 лв. 939,90 лв.

Fabric provided 925,90 лв. 979,90 лв

SG3 - Fame, Field 979,90 лв. 1035,00 лв

Цвят на 
пластамсата Пластмасови части

Черни 3217 ● ●

Бели 3283 ○ ○

Материал на 
кръстачката

Полиамид Бял/черен 532 ● ●

Алуминий Блестящо 
сребро 521234 90,99лв.○ 90,99лв.○ 

Алуминий Полирана 521234 201,90лв.○ 201,90лв.○

Функции

Регулиране дълбочината на 
седалката  - 601 25,99 лв.○ 25,99 лв.○

Регулируема лумбална 
опора  - 604 60,99 лв.○ 60,99 лв.○

Регулиране дълбочината на 
седалката и регулируема 

лумбална опора
 - 608 89,99 лв.○ 89,99 лв.○

Подлакътници

2D регулируеми подлакътници 
с меки падове Черни 703 180,90 лв.○ 180,90 лв.○

4D регулируеми подлакътници 
с меки падове Черни 760  235,90 лв.○ 235,90 лв.○

FLEXTECH технологията осигурява свобода на движение на седалката встрани и напред.
За триизмерно динамично седене и автоматично коригиране на наклона на седалката 
спрямо позицията на тялото.
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EVERYis1
FLEXTECH технология

 Synchro механизъм със заключване в работна позиция
Обелгалка тип „меш“ в черен цвят

Седалка, тапицирана с текстилна дамаска или екокожа
Регулируема сила на люлеене
10 години гаранционен срок Synchro 

механизъм 
Synchro 

механизъм 

Модел EV361 EV366

Включени в цената ●/опции ○ Цвят Арт. № Ед. цена Ед. цена

Избор на цвят 
седалка и 
облегалка

SG1 - Citadel, Era, Manhattan

Вижте цветната 
схема на  

стр. 326-328

779,90 лв. 839,90 лв.

SG2 - Lucia, King, Royal, 
Medley 809,90 лв. 869,90 лв.

Amalfi, Fabric provided 859,90 лв. 910,90 лв

SG3 - Fame, Field 909,90 лв. 960,90 лв

HP4 - Synergy, PUxx, Rime 1089,00 лв 1145,00 лв

LG6 - Nappa leather 1199,00 лв 1255,00 лв

Цвят на обелгалката тип 
„меш“ ● ●

Цвят на 
пластамсата Пластмасови части

Черни 3217 ● ●

Бели 3283 ○ ○

Материал на 
кръстачката

Полиамид Бял/черен 532 ● ●

Алуминий Блестящо 
сребро 521234 90,99лв.○ 90,99лв.○ 

Алуминий Полирана 521304 201,90лв.○ 201,90лв.○

Функции

Регулиране дълбочината на 
седалката  - 601 25,99 лв.○ 25,99 лв.○

Регулируема лумбална 
опора  - 604 60,99 лв.○ 60,99 лв.○

Регулиране дълбочината на 
седалката и регулируема 

лумбална опора
 - 608 89,99 лв.○ 89,99 лв.○

Подлакътници

2D регулируеми подлакътници 
с меки падове Черни 703 180,90 лв.○ 180,90 лв.○

4D регулируеми подлакътници 
с меки падове Черни 760  235,90 лв.○ 235,90 лв.○
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UPis1 осигурява движението в ежедневието. 
Интелигентна мултифункционална табуретка, 
която ви следва във всички спонтанни 
разговори, семинари и срещи. Поддържа ви 
мобилни и гъвкави в заседналото ежедневие. 
UPis1 е активна алтернатива на стола, която 
носи здравословна промяна на работното място.

UPis1 sets your daily routine in motion. The 
intelligent multifunctional stool follows its owner 
through spontaneous conversations, workshops, 
meetings and brain storming sessions, keeping 
the user mobile and the agenda flexible. As an 
active alternative to the task chair, UPis1 brings a 
healthy change to the desk.

Табуретка UPis1
Stool UPis1

 100 U сива

Артикулен номер Ед. цена

4010200025 299,90 лв.

100 U червена

Артикулен номер Ед. цена

4010200054 299,90 лв.

UPIS1 
KEEP MOVING!

UPIS1 sets your daily routine in motion. The intelligent 

multi functional stool follows its owner through sponta-

neous conversations, workshops, meetings and brain-

storming sessions, keeping the user mobile and the agenda 

flexible. With five colour variations it is an upbeat product 

that seamlessly fits any room. Additionally, thanks to the 

infinitely variable height adjustment it provides uncompli-

cated seating comfort.

Fresh ideas are a matter of position. UPIS1 makes for dynamic 

seating and thinking: The stool with its round base acts as an 

active invitation to move. As the ideal co-working solution it 

is present wherever spontaneous and creative minds come 

to work together. 

100 U синя

Артикулен номер Ед. цена

4010200024 299,90 лв.

UPIS1 
KEEP MOVING!

UPIS1 sets your daily routine in motion. The intelligent 

multi functional stool follows its owner through sponta-

neous conversations, workshops, meetings and brain-

storming sessions, keeping the user mobile and the agenda 

flexible. With five colour variations it is an upbeat product 

that seamlessly fits any room. Additionally, thanks to the 

infinitely variable height adjustment it provides uncompli-

cated seating comfort.

Fresh ideas are a matter of position. UPIS1 makes for dynamic 

seating and thinking: The stool with its round base acts as an 

active invitation to move. As the ideal co-working solution it 

is present wherever spontaneous and creative minds come 

to work together. 

100 U жълта

Артикулен номер Ед. цена

4010200053 299,90 лв.

100 U бяла

Артикулен номер Ед. цена

4010200052 299,90 лв.

UPIS1 
KEEP MOVING!

UPIS1 sets your daily routine in motion. The intelligent 

multi functional stool follows its owner through sponta-

neous conversations, workshops, meetings and brain-

storming sessions, keeping the user mobile and the agenda 

flexible. With five colour variations it is an upbeat product 

that seamlessly fits any room. Additionally, thanks to the 

infinitely variable height adjustment it provides uncompli-

cated seating comfort.

Fresh ideas are a matter of position. UPIS1 makes for dynamic 

seating and thinking: The stool with its round base acts as an 

active invitation to move. As the ideal co-working solution it 

is present wherever spontaneous and creative minds come 

to work together. 

Стандартен модел
• Регулиране на височината посредством червена текстилна лената
• Мека базалтовосива седалка
• Противоплъзгаща основа

Табутетка UPis1

Технически характеристики

10 years 
warranty

The Blue
Angel

Tested safety
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UPIS1 
KEEP MOVING!

UPIS1 sets your daily routine in motion. The intelligent 

multi functional stool follows its owner through sponta-

neous conversations, workshops, meetings and brain-

storming sessions, keeping the user mobile and the agenda 

flexible. With five colour variations it is an upbeat product 

that seamlessly fits any room. Additionally, thanks to the 

infinitely variable height adjustment it provides uncompli-

cated seating comfort.

Fresh ideas are a matter of position. UPIS1 makes for dynamic 

seating and thinking: The stool with its round base acts as an 

active invitation to move. As the ideal co-working solution it 

is present wherever spontaneous and creative minds come 

to work together. 
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Stand up for more flexibility. Life is movement, right 
from the start. Initially, a small step,later it might be 
a giant leap. Without activity, there is no thought, no 
experience. Every child learns this. Without focused 
curiosity, there are no questions and no answers –  
the most important driving force behind our doing. 

Ергономичен висок стол KINETICis5 
Chair KINETICis5

Bar stool without footrest, Height 
adjustment using recessed handle

Бар стол без опора за краката. 
Височината на стола се настройва 
чрез „скритата“ дръжка.

Животът е движение - всяка малка стъпка 
постепенно се увеличава и се превръща 
в голям скок. Без активност, няма опит и 
съответно прогрес. Всяко дете научава това. 
Без любопитство, няма въпроси и отговори, а 
те са основната движеща сила на човешкото 
съществуване. 
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                KINETICis5

3

The Blue
Angel

Bifma e3
level Platin

Tested for 
contaminants

Quality produced  
for the enviroment

BIFMA
(Swivel chairs)

Quality OfficeErgonmics 
approved 

(Swivel chairs)

Tested safety10 years 
warranty
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KINETICis5
Регулируема височина на седене

Алуминиеви метални части
10 години гаранционен срок

Модел

Mеханизъм

Включени в цената ●/опции ○ Цвят Арт. №

Тапицерия на 
седалката

HPL / wood 4

Вижте цветната схема на  
стр. 326-328

SG2 - Lucia, King, Medley, Amalfi

SG3 - Fame

LG7 - Leather Ascot

Integral foam

Метални части Алуминий

Черни 2217

Сребристосиви 2234

Бели 2283

Материал и цвят 
на седалката

HPL
Черни 42D

Бели 42A

Алуминий
Дъб 434

Американски Орех 435

Регулируема 
височина

Височина на седалката 650-770mm с цвета на метала 521H

Височина на седалката 530-650mm с цвета на метала 521N

Основа
За меки подове - 820

За твърди подове - 821
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176Е 186Е 146Е

Autolift Autolift Synchro

Ед. цена Ед. цена Ед. цена

- 859,90 лв. 949,90 лв.

769,90 лв. 910,90 лв. 999,90 лв.

789,90 лв. 935,90 лв. 1020,90 лв.

879,90 лв. 1020,00 лв 1015,00 лв

879,90 лв 999,90 лв 1080,00 лв

 ●  ●  ●

79,99 лв. ○ 79,99 лв. ○ 79,99 лв. ○

79,99 лв. ○ 79,99 лв. ○ 79,99 лв. ○

-  ●  ●

- 19,99 лв. ○ 19,99 лв. ○

- 29,99 лв. ○ 29,99 лв. ○

- 29,99 лв. ○ 29,99 лв. ○

- ●  ●

- ○ ○

● ●  ●

○ ○ ○
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HUB 3 SWING
3-местна люлка

Стабилна стоманена основа с черно или  
бяло прахово покритие

10 години гаранционен срок

Модел HUB 3 swing

Включени в цената ●/опции ○ Цвят Арт. № Ед. цена

Цвят на 
лицевата  

част

SG1 - Citadel, Era, Manhattan

Вижте цветната схема на  
стр. 326-328

17900,00 лв.

SG2 - Lucia, King, Royal, 
Medley, Amalfi, Fabric provided 18179,00 лв.

SG3 - Fame, Field, Climatex 
Ultra 18525,00 лв.

HP4 - Synergy, PUxx, Rime 18900,00 лв.

LG7 - Leather Ascot 2027,00 лв.

Цвят на  
корпуса

Черен ●

Бял ○

Цвят на 
стоманената 

рамка
Стомана

Бяла 2217 ●

Черна 2283 ○

Люлка HUBis3
Swing HUBis3

Дори в отворените работни пространства, 
почивката е необходима. На всекиго му трябва 
място, където да събере мислите си и да се откъсне 
от множеството хора наоколо. Благодарение на 
HUB, имате възможност да създадете такива 
места за почивка без да се загуби идеята за 
„отворено пространство“. Модули за срещи, 
прегради и отделени кътчета за разговори, 
дивани и отделни кабини. Съчетайте елементите, 
необходими за Вашия офис, за да създадете 
обособено място за служителите, далеч от шума 
и динамиката на работното ежедневие.

Even in open work spaces, rest is needed. Everyone 
needs a place,where to gather your thoughts and 
break away from the many people around. Thanks to 
HUB, you have an opportunity to create such vacation 
spots without to lose the idea of „open space“. 
Modules for meetings, barriers and separate nooks 
and crannies, sofas and separate cabins, combine 
the elements,necessary for your office to create a 
standalone a place for employees, away from the 
noise and dynamics of working daily life
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                HUB
PLUG & ENJOY

10 years 
warranty

Quality produced  
for the enviroment

Tested safety
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Employees spend the majority of their working day sitting down – 
often in a rigid sitting posture and on an incorrectly set-up swivel 
chair. The resulting lack of movement, combined with a lack of 
ergonomic posture, is the main problem facing people in the 
modern world of work. People are simply not moving enough - 
both at work and outside work. 

Работещите в офис хора прекарват по-голямата част от деня си 
в седнало положение - често в неергономична позиция и върху 
неудобен офисен стол. Липсата на достатъчно движение, в 
комбинация с небалансирана стойка, е проблем за мнозинството 
от хора в модерния офис свят. Хората просто не се движат 
достатъчно както на работа, така и извън нея. 

Интелигентен начин на седене S4.0 Sensor Milieu
Интелигентен начин на седене S4.0 Sensor Milieu

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО, ПОЗНАТО КАТО ЗАСЕДНАЛ НАЧИН НА ЖИВОТ
THE CHALLENGE:SEDENTARY LIFESTYLE

Interstuhl представя системата S 4.0! Като специалисти по темата 
за седенето, ние искаме не само да развиваме условията на 
работното си място, но и да предложим на клиентите специфични 
решения на проблемите им със застоялия начин на живот. 
Именно затова разработихме системата S 4.0 за Вас и Вашите 
ежедневни предизвикателства!

МИСЛИМ С ЕДНА СТЪПКА НАПРЕД: S4.0 SENSOR
INTERSTUHL HAS THE SOLUTION: S4.0 SENSOR

S 4.0 е решението на Intesrtuhl за активно седене, разработено 
в сътрудничество с Garmin. Приложението предлага обратна 
връзка по отношение на специфичните навици на седене 
на потребителя, лесни офисни тренировки и регулярни 
напомняния по отношение на стойката на седящия.

S 4.0: ИДЕЯТА ЗАД СИСТЕМАТА
S 4.0: THE IDEA BEHIND IT

- Анализ на навиците на седене.
- Съвети за по-добри навици на седене.
- Подсещания за по-добра стойка и баланс при седене.
- Ежедневни предложения за лесни раздвижвания в офиса.
- Препоръки за настройването на стола към ергономично 
правилната стойка.
- Персонални съвети за подобряване на позицията на 
тялото чрез ежедневни сравнения в показателите и ревю на 
историята на седене.

ВСИЧКИ ПРЕДИМСТВА НА ЕДНО МЯСТО!
ALL THE BENEFITS AT A GLANCE!

Индивидуалните навици на седене могат да се проследяват 
чрез сензорна ситема. За тази цел, сензорът, свързан със 
стола, изпраща сигнали на свързан компютър. Нещо повече, 
сензорът може да се свърже към подходящо устройство 
Garmin.

ТЕХНОЛОГИЯТА ЗАД СИСТЕМАТА
THE TECHNOLOGY BEHIND IT

Сензора S 4.0 може да се използва с всеки стол, който 
има синхронизиран механизъм. Това означава, че може да 
използвате S 4.0 в комбинация с други марки.

ВЕЧЕ ИМАТЕ СТОЛ? НЯМА ПРОБЛЕМ  
ALREADY HAVE A SWIVEL CHAIR? NO PROBLEM

- Analysis of sitting habits. 
- Feedback on individual sitting habits. 
- Reminders to adjust posture regularly for balance. 
- Daily suggestion for an easy office workout. 
- Guidance on how to adjust the swivel chair for an ergonomically 
correct posture. 
- Personal development through daily comparison and review of 
sitting history. Motivation to continually improve sitting habits

S 4.0 can be used with any swivel chair that has a synchronous 
mechanism. This means that you can also use S 4.0 in combination 
with other brands.

With S 4.0, Interstuhl has found the answer to these questions. As a seat 
specialist, we want to not only address developments in the workplace 
such as the sedentary lifestyle, but also to offer our customers specific 
solutions to these issues. That is why we have developed S 4.0 for you 
and your daily challenges.

S 4.0 is the Active Sitting Solution from Interstuhl, developed in 
cooperation with Garmin. S 4.0 brings movement to the workplace: 
The application offers feedback on the user‘s personal sitting habits, 
easy office workouts and regular reminders for the user to adjust their 
posture. 

Individual sitting habits can be tracked by means of sensor 
calibration. For this purpose, the sensor attached to the chair sends 
signals to a connected computer, which receives the signals. 
What‘s more, the sensor can be connected to a compatible Garmin 
wearable device.
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Ед. цена 99.99 лв. 

#YOUR
CHALLENGE

                WE THINK ONE STEP AHEAD: S4.0 SENSOR
МИСЛИМ ЕДНА СТЪПКА НАПРЕД: S4.0 Sensor
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Цвят на дамаската за серия столове INTERSTUHL

0781 – черно

Естествена кожа NAPPA

• Светлоустойчивост: >5
• Бързина на изтриване: >4
• NAPPА – мека на допир кожа със запазена органична структура 

Цвят на дамаската Manhattan

MH01 – 
графит

MH31 –  
синьо-сив

MH13 – 
оранжев

MH41 – сивMH03 –  
пурпурночервен

MH32 – 
ултрамарин

MH14 – зелен MH62 – син 
кобалт

MH25 –  
сиво-бежов

MH72 – син 
пастел

• Ширина: 140 cm
• Тегло: 400 g/lfm
• Tест за износване: >5 000

• Износоустойчивост: 4
• Светлоустойчивост: 6
• Бързина на изтриване: 4

5800 – черен 5816 – 
пурпурночервен

5803 – 
сапфиреносин

6012 – син5801 – сив 5824 – синьо 
океан

5805 – 
рубиненочервен

6014 – 
тюркоаз

5811 – жълт 6040 – бордо

Цвят на дамаската Lucia

• Ширина: 140 cm
• Тегло: 400 g/lfm
• Tест за износване: 100 000

• Износоустойчивост: 4 – 5
• Светлоустойчивост: 6
• Бързина на изтриване: 4

PU11 – 
светлосив

PU15 – червенPU12 – син PU22 – 
морскосин

PU01 – 
тъмносив

• Ширина: 145 cm
• Тегло: 740 g/lfm
• Tест за износване: 90 000 

• Светлоустойчивост: 6 – 7
• Бързина на изтриване: 4 – 5

• Ширина: 140 cm
• Тегло: 448 g/lfm
• Tест за износване: > 100 000 

• Износоустойчивост: 4 – 5
• Светлоустойчивост: 5
• Бързина на изтриване: 4

Екокожа

Цвят на дамаската Era

ER22 – 
тъмносин

ER31 – 
платиненосив

ER23 – 
оранжев

ER33 – 
червен

ER13 – люляк ER21 –  
сиво-бежов

ER01 – черен ER06 – жълтER03 –  
бежово-червен

ER12 – 
тюркоаз

ER02 – син ER11 – сивER04 – зелен ER05 – кафяв
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Цвят на дамаската за серия столове INTERSTUHL

8140 – черен 8125 –  
сиво-бежов

8123 – 
пурпурночервен

8162 – 
кобалтовосин

8144 – бял 8151 – 
стоманеносив

8113 – 
оранжев/
праскова

8172 – 
пастелносин

8114 – 
тревнозелен

Цветни варианти на дамаската, тип „меш“

• Tест за износване: 20 000 – 30 000
• Износоустойчивост: 5

• Светлоустойчивост: 7
• Бързина на изтриване: 5

AS01 – черен

ASC1 – 
платиненосив

AS82 – 
пастелносин

AS17 – кремав

ASG5 – кафяв

AS93 – бордоAS07 – бял

ASE5 – охра

AS85 –  
сиво-бежов

AS22 –  
сиво-син

AS93 – 
каменносив

ASB1 –  
бежово-сив

AS51 – 
кварцовосив

Естествена кожа Ascot

• Светлоустойчивост: 5
• Бързина на изтриване: > 4

Цвят на дамаската Citadel

CI01 – черен CI42 – 
лазурносин

CI15 – 
светлокафяв

CI61 – 
тъмносив

CI11 – 
антрацит

CI43 – 
виненочервен

CI22 – 
сапфиреносин

CI31 –
платиненосив

• Ширина: 140 cm
• Тегло: 320 g/lfm
• Tест за износване: > 30 000 

• Износоустойчивост: 4
• Светлоустойчивост: 6
• Бързина на изтриване: 4

Цвят на дамаската Field

FI03 – червен FI41 –  
сиво-черен

FI32 – 
ултрамарин

FI51 – черен FI81 – 
графитносив

• Ширина: 140 cm
• Тегло: 630 g/lfm
• Tест за износване: 200 000 

• Pilling: 4
• Светлоустойчивост: 5 – 7
• Бързина на изтриване: 4 – 5

Цвят на дамаската Fame

FA01 – черен FA61 – 
антрацитносив

FA15 – кафяв FAA2 – 
тъмносин

FA13 – червен FA91 – сивFA32 – син FA44 – горчица

• Ширина: 140 cm
• Тегло: 630 g/lfm
• Tест за износване: 200 000

• Износоустойчивост: 4
• Светлоустойчивост: 5 – 7
• Бърза на изтриване: 4 – 5
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Цвят на дамаската за серия столове INTERSTUHL

Цвят на дамаската Medley

MD32 – 
стоманеносин

MD43 – 
сигналночервен

MD01 – 
черен

MD22 –  
виолетово-син

MD06 – жълт MD31 – 
графит

MD03 – 
червен

MD23 – лилавMD14 – зелен MD21 – 
сивосин

KI01 – черен

Цвят на дамаската King

KI43 – 
яркочервен

KI11 –  
сиво-кафяв

KI03 – червен KI62 – синKI14 – зелен KI15 – охра

• Ширина: 140 cm
• Тегло: 365 g/lfm
• Tест за износване: 70 000 

• Износоустойчивост: 4 – 5
• Светлоустойчивост: 6
• Бързина на изтриване: 4 – 5

• Ширина: 140 cm
• Тегло: 510 g/lfm
• Tест за износване: 75 000 

• Износоустойчивост: 4
• Светлоустойчивост: 5 – 7
• Бързина на изтриване: 4 – 5
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