
КОНФЕРЕНТНИ И ОФИС СТОЛОВЕ
CONFERENCE AND OFFICE CHAIRS
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Серия ергономични столове TECH@
Ergonomic office chair TECH@

Бъди TECH със серия столове TECH@, която 
впечатляват с визия, ергономия и удобство. 
Предназначени за всички, които работят 8 часа 
или повече в седнало положение.

Регулиране на височината и ъгъла на опората за глава

Лумбална опора

135 градуса наклон 
на облегалката

Функционални бутони

Заключване във 
всяка позиция

Регулируема дълбочина 
на седалката 

Регулируема височина

Регулируема височина 
на облегалката

Be TECH with a series of chairs TECH@ which 
impress with vision, ergonomics and comfort. 
Designed for anyone working 8 or more hours  
in a sitting position. 
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Ед. цена 799,90 лв.
4010200095 - Черен

250 kg
ГАРАНЦИЯ
ГОДИНИ5

TECH@MA
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Ергономичен стол 
TECH@PRO

Ед. цена 849,90 лв.
4010200097 - Черен

5 250
kg

Ергономичен стол  
TECH@STYLE

Ед. цена 689,90 лв.
4010200098 - Черен

5 250
kg
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Ергономичен стол 
TECH@LINE

Ед. цена 749,90 лв.
4010200099 - Черен

5 250
kg

Ергономичен стол 
TECH@GAMES

Ед. цена 799,90 лв.
4010200160 - Черен5 250

kg
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Изчистен дизайн, меки форми и модерна визия 
носят изтънчен вид и стил във всеки офис със 
серия столове Snow.

The clean design, the soft shapes and the modern 
vision bring a sophisticated look and style to any 
office with Snow chairs series. 

Серия ергонимични столове SNOW
Ergonomic Chairs SNOW
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Директорски стол 
SNOW HB

Работен стол 
SNOW W

3 120
kg

2 броя в комплект

Посетителски стол 
SNOW М

4010140390 - Черен
4010140391 - Червен
4010140392 - Зелен
4010140393 - Светлосин

Ед. цена 319,90 лв.

SNOW HB

Ед. цена 499,90 лв.
4010100331 - Черен
4010100332 - Червен
4010100333 - Зелен
4010100334 - Светлосин

SNOW W

Ед. цена 289,90 лв.
4010120316 - Черен
4010120317 - Червен
4010120318 - Зелен
4010120319 - Светлосин

SNOW М
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Ергономичен стол NEXT HB
Ergonomic Chair NEXT HB

Ергономичен работен стол Next съчетава 
в себе си качество, удобсто и комфорт. 
Безкомпромисно решение за удобно седене, 
което напълно заслужава името си – следващо 
ниво на седене!

The ergonomic work chair NEXT combines quality, 
convenience and comfort.
An uncompromising solution for comfortable 
sitting, which fully deserves its name - the next 
level of sitting! 

Multi-function mechanism provides absolute comfort  
and meets the demands of nowadays dynamic workplace. 

Lumbar support adjustment.

Adjustable seat depth.

3D adjustable armrests.

Headrest with adjustable tilt angle.

Ед. цена 599,90 лв.
4010200110 - Черен

5 130
kg

Fearutes

Мulti-function механизъм осигурява пълен комфорт 
и отговаря 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.

Характеристики
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Посетителски стол GARDENA M
Visitor Chair GARDENA M

Посетителски стол Gardena M е със седалка 
и облегалка изработени от висококачествен 
полипропилен. Столът е със стабилна 
хромирана основа и с възможност за 
стифиране. 

4010100249 - Сив
4010100250 - Жълт
4010100251 - Бял
4010100252 - Син

Ед. цена 319,90 лв.

4 броя в комплект

The visitor chair Gardena M has a seat and a back 
made of high-quality polypropylene. The chair has  
a stable chrome base and can be stacked. 

3 120
kg
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Посетителски стол SWISS M

Серия посетителски столове SWISS M
Visitor Chairs SWISS M

Посетителски стол SWISS TABLE M

Ергономичен посетителски стол Swiss M e с 
елегантен дизайн и сгъваема конструкция с 
интегрирани колелца за лесно придвижване и 
гарантирана мобилност. Анатомичния дизайн 
на облегалката осигурява необходимият 
комфорт при продължително седене.

The ergonomic visitor chair Swiss M has an elegant 
design and folding construction, with integrated 
wheels for easy movement and guaranteed 
mobility. The anatomical design of the backrest 
provides the necessary comfort for prolonged 
sitting. 

Ед. цена 559,80 лв.
4010100254 - Черен

3 120
kg

Ед. цена 439,80 лв.
4010100253 - Черен

2 броя в комплект

2 броя в комплект
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