
ЕРГОНОМИЧНИ ОФИС СТОЛОВЕ
ERGONOMIC OFFICE CHAIRS
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GABRI е модерно-класически стол 
подходящ както за днешното, така и за 
бъдещото ви работно място. Отпуснете 
се и се насладете – това е GABRI...

GABRI the right choice for those who 
spend a lot of their time at work. This chair 
is modern-classic suitable for today`s and 
tomorrow`s workplaces. Sit back and 
enjoy – it is GABRI…

Ергономичен стол GABRI
Ergonomic office chair GABRI



331

• Регулируема опора за главата
• Регулиране на височината на облегалката
• Регулируема лумбална опора
• Регулируеми подлакътници
•  Синхронизиращ механизъм с 5 позиции на 

заключване и антишок фунция 
• Регулиране на дълбочината на седене
• Контрол на височината на седалката
• Контрол на твърдостта на облегалката
•  Механизъм за регулиране на наклона на 

седалката
• Луксозна основа
• Колелца за меки или твърди повърхности

• Adjustable headrest
• Height adjustment of the backrest
• Lumbar support adjustment 
• Adjustable armrests
•  Synchro mechanism (5 locking positions) with 

„Anti-Shock“ safety function for backrest 
• Seat sliding
• Seat height adjustment 
• Backrest stiffness control
• Negative seat tilting 
• Luxury base
• Castors for soft / hard floor
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• Регулируема опора за главата
• Регулируема лумбална опора
•  Регулиране на височината на 

облегалката
• Регулируеми подлакътници
•  Синхронизиращ механизъм с 5 позиции 

на заключване, антишок функция за 
сигурност на облегалката

• Регулируема дълбочина на седалката
• Контрол на височината на седалката
•  Контрол на твърдостта на облегалката
•  Механизъм за регулиране на наклона 

на седалката
• Алуминиева основа
• Колелца за меки или твърди повърхности

• Adjustable headrest
• Lumbar support adjustment
• Height adjustment of the backrest
• Adjustable armrests
•  Synchro mechanism (5 locking positions) 

with „Anti-Shock“ safety function for 
backrest

• Seat sliding
• Seat height adjustment
• Backrest stiffness control
• Negative seat tilting
• Aluminim base
• Castors for soft / hard floor

Ергономичен стол MAGNA
Ergonomic office chair MAGNA
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Столовете MAGNA ще очароват тези, които ценят 
хармонията между форма, удобство и комфорт. 
Ергономичната облегалка и седалката осигуряват  
удобна позиция на тялото през целия работен ден.

Ergonomics. The MAGNA family of chairs will please those 
who value the harmony of shape, performance and well-
being. Easy adjustments of the backrest and seat ensure 
ergonomical sitting, enforcing correct posture and thus granting 
an enjoyable working environment. 
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Freedom and creativity. CARI chair will inject charm 
into every office. It’s design is distinctive and 
timeless. The elegant lock and carefully selected 
high-quality chair parts creates subtle forms and 
exceptional functionality for everyone’s needs. It 
will follow your body’s movements, giving you the 
energy to tackle a full day at your desk.

Свобода и творчество. Столът CARI ще внесе 
чар във всеки офис. Дизайнът му е несравним 
и неподвластен на времето. Елегантният 
механизъм за заключване и внимателно 
подбраните висококачествени части създават 
удобни форми и изключителна функционалност 
за нуждите на всеки. Столът ще следи 
движенията на тялото ви, дарявайки ви енергия, 
за да се справите с всяка задача.

Синхронизиращ механизъм с 5 позиции на 
заключване и антишок фунция
Synchro mechanism (5 locking positions) with 
„Anti-Shock“ safety functions for backrest

Регулиране на дълбочината на седалката
Seat sliding

Контрол на твърдостта на облегалката
Backrest stiffness control

Колелца за меки или твърди повърхности
Castors for soft / hard floor

База от черен полиамид
Base from black polyamide

Регулиране на височината на облегалката
Height adjustment of the backrest

Регулируеми подлакътници
Adjustable armrests

Контрол на височината на седалката
Seat height adjustment

Ергономичен стол CARI
Ergonomic office chair CARI
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Елегантност, цвят и хармония. Офис стол, 
който ви предлага несравним комфорт и 
удобство.

Elegance. Coherence of colours and harmony of 
fabrics. The office chairs in this section offer you 
comfortable ventilated seating and gently conform 
to your body`s contours.

Седалката може да бъде с текстилна дамаска или кожа,
облегалката – с дишаща тапицерия, тип меш. Стабилна 
5-лъчева основа – полиамидна или от полиран алуминий.

The seat can be upholstered with fabric or leather, the 
backrest – with special mesh. For the base, there is an option 
of black polyamide or polished aluminium. 

Регулируеми подлакътници 
Adjustable armrests 

Синхронизиращ механизъм с 5 позиции 
на заключване и антишок фунция
Synchro mechanism (5 locking positions) with 
„Anti-Shock“ safety function for backrest 

Колелца за меки или твърди повърхности 
Castors for soft/hard floor
Стабилна 5-лъчева полиамидна основа
5-beam stable polyamide base

База от черен полиамид
Base from black polyamide

Регулируема височина на седалката
Seat height adjustment 

Контрол на твърдостта на облегалката
Backrest stiffness control

Ергономичен стол SOLIUM
Ergonomic office chair SOLIUM
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336 Посочените цени са в лева без ДДС. Пълните условия за доставка и монтаж вижте на www.office1.bg.  
Срок за доставка 25 работни дни.

Технически характеристики

Модел

Включени в цената ●/опции ○ Цвят Арт. №

Тапицерия на 
седалката и 
облегалката

100 % полиестер

Вижте цветната схема  
на стр. 338-339

Екокожа 

100 % вълна

Естествена кожа

Цвят на облегалката /Runner/

Варианти за 
подлакътници

Фиксирани подлакътници Черен AR011-3

1D регулируеми подлкаътници Черен AR022/23-9

2D регулируеми подлкаътници Черен AR060/61-42

2D регулируеми подлкаътници Алуминиеви AR066/67-44

3D регулируеми подлакътници Черен AR060/61+63-43

3D регулируеми подлакътници Хром AR066/67+63-45

3D регулируеми подлакътници Черен AR009/10-5

3D регулируеми подлакътници Хром AR007/08-4

4D регулируеми подлакътници Черен AR018/19-10

4D регулируеми подлакътници Хром AR037/38-18

Варианти за 
кръстачка

Петлъчева пластмасова кръстачка 700 mm ST015-P3

Петлъчева пластмасова кръстачка 680 mm ST025-P8

Петлъчева черна алуминиева  
кръстачка 710 mm ST005-M3

Петлъчева хромирана алуминиева  
кръстачка 680 mm ST020-M6

Петлъчева хромирана алуминиева  
кръстачка 710 mm ST026-M10

Петлъчева хромирана алуминиева  
кръстачка 710 mm ST027-M5

Функции

Регулируема дълбочина на седалката

Регулируема дълбочина на седалката със 
странично регулиране силата на люлеене

Регулируема опора за крака KK086

Закачалка Метална закачалка KK161 

Варианти на опора  
за глава

Регулируема опора за глава KK078 

Регулируема опора за глава KK162
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Вижте всички цветове на стр. 338 ‒ 339

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

SOLUIM GABRI MAGNA CARI

Ед. цена Ед. цена Ед. цена Ед. цена

639,90 лв. 979,90 лв. 939,90 лв. 669,90 лв.

699,90 лв. 1079,90 лв. 1039,90 лв. 759,90 лв.

719,90 лв. 1109,90 лв. 1059,90 лв. 789,90 лв.

899,90 лв. 1389,90 лв. 1039,90 лв. 1069,90 лв.
● 

57,90 лв ○. 57,99 лв. ○
139,90 лв. ○ 139,90 лв. ○
159,90 лв. ○ 159,90 лв. ○
229,90 лв. ○ 229,90 лв. ○

179,90 лв. ○

249,90 лв. ○
179,90 лв. ○ 179,90 лв. ○
199,90 лв. ○ 199,90 лв. ○
249,90 лв. ○ 249,90 лв. ○
299,90 лв. ○ 299,90 лв. ○

● ● ● ●

63,99 лв. ○ 63,99 лв. ○ 63,99 лв. ○ 63,99 лв. ○

81,99 лв. ○ 81,99 лв. ○ 81,99 лв. ○ 81,99 лв. ○

329,90 лв. ○ 329,90 лв. ○

129,90 лв. ○ 129,90 лв. ○ 129,90 лв. ○ 129,90 лв. ○

149,90 лв. ○ 149,90 лв. ○ 149,90 лв. ○ 149,90 лв. ○

119,90 лв. ○

219,90 лв. ○

46,99 лв. ○ 46,99 лв. ○ 46,99 лв. ○

109,90 лв. ○ 109,90 лв. ○ 109,90 лв. ○

139,90 лв. ○ 139,90 лв. ○ 139,90 лв. ○



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

Цвят на дамаската за серия столове TRONHILL

60999 – черен 64149 – 
червен

68003 – 
тъмнозелен

68035 – зелен

Цвят на дамаската Europost

• 100 % вълна

60017 – 
тъмносин

60019 – сив 60999 – черен 64119 – 
червен

66071 – син 68035 – зелен

Цвят на дамаската Fame

• 100 % вълна 

Цвят на дамаската Event

60023 – сив 60999 – черен 63013 – 
оранжев

64031 – 
червен

66037 – син

• 100 % полиестер

Цвят на дамаската Etna

27 – 
тъмнокафяв

35 – зелен 80 – син 96 – сив

• 100 % полиестер

Цвят на дамаската Runner Mesh

60011 – сив 63034 – 
оранжев

60025 – 
тъмносив

64089 – 
червен

60999 – черен 66063 – син61130 – 
кафяв

66064 – 
патладжан

68056 – зелен

• Тип меш, приложим за облегалката на ергономичен стол Solium 

LOF02 – 
бежов

LOF10 – 
кафяв

LOF12 – 
черен

Екокожа 

LAM1000 – 
черен

LAM2311 – 
кафяв

LAM6115 – 
бежов

Естествена кожа
• Ширина: 137 cm ± 2 cm
• Дебелина: 0,9 mm ± 1,1 mm
• Светлоустойчивост: < 7

• Износоустойчивост:  
50 000 Martindale цикъла

• Състав: 65% полиуретан,  
21% полиестер, 14% памук

• Тегло: 420 g/m2 ± 5%

• Ширина: 137 cm ± 2 cm
• Дебелина: 0,9 mm ± 0,5 mm
• Износоустойчивост: 50 000 Martindale цикъла



339Посочените цени са в лева без ДДС. Пълните условия за доставка и монтаж вижте на www.office1.bg.  
Срок за доставка 25 работни дни.

Опора за главата

Артикулен номер Ед. цена

KK078 109,90 лв. 

Артикулен номер Ед. цена

KK162 139,90 лв.

Артикулен номер Ед. цена

KK161 45,99 лв.

Варианти за подлакътници

Метална закачалка за стол

Артикулен номер Ед. цена

AR011-3 57,99 лв.

Фиксирани подлакътници

Артикулен номер Ед. цена

AR022/23-9 139,90 лв.

1D регулируеми подлакътници

Артикулен номер Ед. цена

AR060/61+63-43 179,90 лв.

2D регулируеми подлакътници

Артикулен номер Ед. цена

AR066/67+63-45 249,90 лв.

2D регулируеми подлакътници

Артикулен номер Ед. цена

AR007/08-4 199,90 лв.

3D регулируеми подлакътници

Артикулен номер Ед. цена

AR018/19-10 249,90 лв.

4D регулируеми подлакътници

Артикулен номер Ед. цена

AR037/38-18 299,90лв.

4D регулируеми подлакътници

1D 2D 2D

3D 4D 4D
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