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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. 

UPis1 осигурява движение 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.
 » Регулиране на височината посредством червена текстилна лента.
 » Мека базалтовосива седалка.
 » Противоплъзгаща основа.

арт. номер вид цена 
4010200024 Табуретка Up 100U, мента 299,90 лв.
4010200025 Табуретка Up 100U, черна 299,90 лв.
4010200052 Табуретка Up 100U, бяла 299,90 лв.
4010200053 Табуретка Up 100U, жълта 299,90 лв.
4010200054 Табуретка Up 100U, корал 299,90 лв.
4010200274 Табуретка Up 100U, червена 299,90 лв.

UPis1/ТАБУРЕТКА
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ИНДУСТРИАЛНИ СТОЛОВЕ

Спецификата на дейността определя подбора на материали при изработката на специализирани столове за индустрията.

Офис стол Индустриален стол

За 1 човек За няколко човека
За едно работно място За няколко работни места
За 8-часов работен ден За работен ден между 16 и 24 часа

Стандартна височина на бюрото За бюра и маси с различна височина
Чиста офис среда Наличие на агресивни материали

Еднаква сфера на дейност Различни сфери на дейност, по-сложна работа

Синтетични влакна:
 » Дишаща материя.
 » Удобна.
 » Мека.
 » Устойчива на износване.

Интегрална пяна (PU):
 » Изключително здрава и издръжлива.
 » Лесно почистване.
 » Издържа на механични щети.
 » Устойчива на летящи искри.
 » Непромокаема за леки киселини  
и основи.

Синтетична кожа:
 » Лесно почистване.
 » Без необходимост от сложна поддръжка.
 » Непромокаема за масла и дезинфектанти 
материя.

 » Мека и удобна.

Един от най-качествените 
материали в света на 
тапицериите! Благодарение 
на своите микроелементи е 
изключително здрав, мек и 
удобен. Съчетава в себе си 
предимствата на синтетичните 
влакна и PU пяната.

 » Удобен.
 » Дишащ.
 » Здрав.
 » Устойчив на разрези.
 » Не се плъзга.
 » Лесно почистване.

Световна тенденция

Защитни елементи

Отчасти твърд, но като цяло изключително мек материал

Дишаща материя

Supertec

В икономиката ни съществуват отрасли, които извършват специфична дейност, изискваща специално отношение и подход 
към всеки детайл. Вниманието към продуктите, които произвеждат, налага специфично отношение към средата, в която 
осъществяват дейността си. Отрасли като промишленост, електротехника, лаборатории, чисти стаи и работата в изправено 
положение са част от сферите, в които работната среда е коренно различна от така добре познатата ни офис обстановка. 
Общото между познатите ни офис пространства и индустриалните помещения е столът. Той обаче има различно предназначение 
според средата, в която се използва. Вижте основните разлики по-долу:
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ИНДУСТРИАЛЕН СТОЛ NEON 9573 

1619,00 лв./бр.
4010200134
4010220002
4010220003

 » Тапицерията на седалката и облегалката може  
да бъде променена само с едно щракване 
благодарение на иновативната система Klick.

 » Тапицерия Supertec – устойчива на разрези, 
противоплъзгаща и лесна за почистване. Удобна, 
мека, дишаща и неподатлива на външни влияния. 

 » Synchro механизъм, при който наклонът 
на седалката и облегалката се коригира 
автоматично.

 » Седалката е с вградена тазова опора и 
заоблен преден край, за да не възпрепятства 
циркулацията на кръв към бедрата. Регулируема 
дълбочина на седалката до 60 mm. Наклон на 
седалката, регулируем до 9°.

 » Регулирането на височината на облегалката  
до 60 mm гарантира най-добрата възможна  
опора на гърба – особено в лумбалната област,  
                    правейки стола комфортен за хора  
                    с различно телосложение. 

СРОК ЗА ДОСТАВКА – ДО 25 РАБОТНИ ДНИ

ИНДУСТРИАЛЕН СТОЛ NEXXIT 9033

949,90 лв./бр.
4010220005
4010220007
4010220006
4010200135

СРОК ЗА ДОСТАВКА – ДО 25 РАБОТНИ ДНИ

 » Със своята уникална ергономичност, както и с простата си и интуи-
тивна настройка към съответния потребител, Nexxit осигурява 
правилна стойка на седене. Впечатлява с високо ниво на комфорт и 
изключителна устойчивост на използване в промишлени среди. 

 » Ергономично оформена облегалка, която oблекчава напрежението 
върху гръбначния стълб и мускулите. Осигурява здрава и стабилна 
опора на гърба и в областта около лумбалните прешлени. 
Регулиране на наклона на седалката с до 4°.

 » Ергономичната седалка с фаска, интегрирана в ръба 
на седалката, автоматично изисква стойката на 
седене да е правилна. Регулиране на дълбочината на 

седалката с до 50 mm.
 » Седалката е тапицирана с интегрална PU пяна, 

която е изключително здрава, издръжлива, 
миеща се, устойчива на дезинфектанти, без 
PVC, устойчива на кръв и с пожарна защита 
съгласно EN 1021, Част 1 + 2. 

 » Самозаключващи меки двойни колелца, които  
   защитават подовите настилки. 

4010220004
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ИНДУСТРИАЛЕН СТОЛ UNITEC 9651 

ИНДУСТРИАЛЕН СТОЛ LABSIT 9125

689,90 лв./бр.
4010200133

СРОК ЗА ДОСТАВКА –  
ДО 25 РАБОТНИ ДНИ

 » Ергономично проектирана облегалка, която намалява напрежението 
в гръбначния стълб и мускулите посредством лумбална опора.

 » Permanent Contact механизъм, който гарантира постоянен контакт 
на гърба с облегалката, следвайки всички движения на горната част 
на тялото. По този начин гърбът остава поддържан през цялото 
време.

 » Седалка, проектирана със заоблена и мека предна част, за да не 
възпрепятства циркулацията на кръв към бедрата.

 » Устойчив на почистване с дезинфектанти, подходящ за 
употреба в лаборатории с класификация за безопасност 
от S1 до S3. Подходящ за лаборатории и помещения с 
хигиенична среда, особено в областта на здравеопазването, 
университети, биотехнологии, химия и фармация.

 » Синтетична облегалка с функция 3D-Flex, която се адаптира 
към движенията на потребителя и следва горната част на 

769,90 лв./бр.
4010220010
4010220009
4010220011
4010220008

тялото, когато се навежда назад или се обръща 
настрани. 

 » Седалка, тапицирана с интегрална PU пяна. 
Изключително здрава, издръжлива, миеща се, 
устойчива на дезинфектанти, без PVC, с пожарна 
защита съгласно EN 1021, Част 1 + 2.

 » Регулируема височина на седене в диапазон  
от 450 до 650 mm. 

 » Самозаключващи меки двойни колелца, 
които защитават подовите настилки и 
осигуряват неволно отмятане на стола, 
когато не се използва, следователно 
минимален риск от злополуки. 

 » Седалката и облегалката са тапицирани 
с дишаща, изключително мека екокожа, 
която има способността едновременно да 
абсорбира и освобождава влагата.

 » Регулируема височина на седене в диапазон 
от 580 до 880 mm. 

 » Основата е проектирана така, че да 
гарантира високи нива на стабилност, 
издръжливост и безопасност при седене.

 » Изработен с напълно рециклируеми 
материали и отговарящ на немските 
стандарти.

СРОК ЗА ДОСТАВКА – ДО 25 РАБОТНИ ДНИ

4010200136
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779,90 лв./бр.

4010200089
Черен

ЕРГОНОМИЧЕН СТОЛ HERO
Knee-Tilt механизъм

 » Лумбалната опора  
е със специален дизайн за 
постоянен контакт с кръста.

 » Регулируема опора за глава.
 » Регулируема дълбочина  
на седене.

 » Регулируема височина  
на облегалката.

 » 3D подлакътници.
 » Knee-Tilt механизъм, позволяващ 
заключване на стола в 5 
работни позиции.

 » Седалка и облегалка, изработени 
от дишаща материя тип „меш“.

 » Стабилна петлъчева хромирана 
основа.

 » Ергономична облегалка, тапицирана с висококачествена дишаща 3D дамаска.
 » Опора за глава тип „моноблок“ и седалка, тапициранa с висококачествена дамаска.
 » Фиксирани подлакътници. 

ЕРГОНОМИЧЕН СТОЛ SOLIUM EXECUTIVE 
Synchro механизъм

**ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДОПЪЛНЕТЕ 

71 – оранжев70 – зелен

73 – бордо 74 – патладжан

75 – светлосив 76 – тъмносив

СРОК ЗА ДОСТАВКА – 25 РАБОТНИ ДНИ

Solium Executive
699,90 лв./бр.
40102000**

120

39 – червен 40 – светлосин38 – черен

Наличен на склад в цвят
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799,90 лв./бр.

4010200160
Черен

ЕРГОНОМИЧЕН СТОЛ TECH@GAMES
Мulti-Function механизъм

849,90 лв./бр.

4010200097

Черен

ЕРГОНОМИЧЕН СТОЛ TECH@PRO

 » Лумбална опора.
 » Регулируема опора за глава.
 » Регулируема дълбочина на 
седене.

 » Регулируема височина на 
облегалката.

 » 3D подлакътници.
» Мulti-Function механизъм, 

позволяващ заключване на 
стола в различни работни 
позиции.

 » Седалка с анатомични извивки, 
тапицирана с текстилна 
дамаска. 

 » Облегалка, изработена от 
дишаща материя тип „меш“.

 » Стабилна петлъчева  
хромирана основа.

Мulti-Function механизъм

250

250

 » Лумбална опора.
 » Опора за глава.
 » Регулируема дълбочина на седене.
 » Регулируема височина на 
облегалката.

 » 3D подлакътници.
 » Мulti-Function механизъм, 
позволяващ заключване на стола в 
различни работни позиции.

 » Седалка, тапицирана с текстилна 
дамаска.

 » Облегалка, изработена от дишаща 
материя тип „меш“.

 » Стабилна петлъчева хромирана 
основа.
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ЕРГОНОМИЧЕН СТОЛ TECH@MAX

799,90 лв./бр.

4010200095
Черен

 » Лумбална опора. 
 » Опора за глава.
 » Регулируема  
дълбочина на седене.

 » Регулируема височина  
на облегалката.

 » 3D подлакътници.
 » Мulti-Function 
механизъм, позволяващ 
заключване на стола в 
работна позиция.

 » Седалка и облегалка, 
изработени от дишаща 
материя тип „меш“.

 » Стабилна петлъчева 
хромирана основа.

Мulti-Function механизъм

749,90 лв./бр.

4010200099
Черен

ЕРГОНОМИЧЕН СТОЛ TECH@LINE

 » Лумбална опора.
 » Опора за глава.
 » Регулируема дълбочина  
на седене.

 » Регулируема височина  
на облегалката.

 » 3D подлакътници.
 » Мulti-Function 
механизъм, позволяващ 
заключване на стола в 3 
работни позиции.

 » Седалка и облегалка, 
изработени от дишаща  
материя тип „меш“.

 » Стабилна петлъчева 
хромирана основа.

Мulti-Function механизъм

ЕРГОНОМИЧЕН СТОЛ TECH@STYLE

 » Лумбална опора. 
 » Опора за глава.
 » Регулируема височина  
на облегалката.

 » 3D подлакътници.
 » Мulti-Function 
механизъм, позволяващ 
заключване на стола в 3 
работни позиции.

 » Седалка и облегалка, 
изработени от дишаща 
материя тип „меш“.

 » Стабилна петлъчева 
хромирана основа.

Мulti-Function механизъм

499,90 лв./бр.

4010200096
Черен

ЕРГОНОМИЧЕН СТОЛ TECH@SMART

 » Лумбална опора.
 » Опора за глава.
 » Регулируема височина  
на облегалката.

 » 3D подлакътници.
 » Мulti-Function 
механизъм, позволяващ 
заключване на стола  
в работна позиция.

 » Седалка и облегалка, 
изработени от дишаща  
материя тип „меш“.

 » Стабилна петлъчева  
основа.

Мulti-Function механизъм

679,90 лв./бр.

4010200098
Черен

250

250

250

250
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759,90 лв./бр.

4010200110
Черен

ЕРГОНОМИЧЕН СТОЛ GROVE 

ЕРГОНОМИЧЕН СТОЛ NEXT HB 

Weight Sensitive механизъм

Weight Sensitive механизъм

***ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДОПЪЛНЕТЕ 

087

СЕДАЛКАОБЛЕГАЛКА

118

088

119

619,90 лв./бр.
4010200***

 » Анатомична облегалка, 
изработени изцяло от 
висококачествена дишаща 
материя.

 » 3D регулируеми подлакътници.
 » Регулируема височина на седене.
 » Регулируема дълбочина на седене.
 » Лумбална опора.
 » Weight Sensitive механизъм 
позволяващ заключване в 4 
работни позиции и автоматично 
регулиране силата на люлеене 
според теглото на седящия.

 » Модернистичен дизайн съчетан 
с удобна седалка и анатомична 
облегалка, изработени изцяло от 
висококачествена дишаща материя.

 » 3D регулируеми подлакътници.
 » Регулируема височина на седене.
 » Регулируема дълбочина на седене.
 » Регулируема лумбална опора.
 » Weight Sensitive механизъм позволяващ 
заключване в 4 работни позиции и 
автоматично регулиране силата на 
люлеене според теглото на седящия.

120
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ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ LUXE CHROME HB
Мulti-Function механизъм

 » Регулируема лумбална опора.
 » Регулируема опора за глава,  
тапицирана с мека екокожа.

 » Регулируема дълбочина на седене.
 » 3D подлакътници.
 » Мulti-Function механизъм,  
позволяващ заключване  
на стола в 3 работни позиции.

 » Седалка с анатомични извивки,  
тапицирана с текстилна  
дамаска.

 » Облегалка, изработена от  
дишаща материя тип „меш“.

 » Стабилна петлъчева хромирана основа.

 » Лумбална опора.
 » Плавно регулиране на 
височината на седене.

 » Регулируема сила на люлеене.
 » Тапицирана опора за глава.
 » Седалка от полиуретанова 
пяна и текстилна дамаска.

 » Облегалка, изработена  
от дишаща материя.

494,90 лв./бр.

4010140357
Черен

Weight Sensitive механизъм

 » Weight Sensitive механизъм за 
автоматично регулиране силата 
на люлеене според теглото на 
седящия.

 » Регулируема лумбална опора. 
 » Регулируема дълбочина на седене.
 » 3D подлакътници с меки 
полиуретанови падове.

 » Седалка, изработена от 
висококачествена пяна,  
тапицирана с текстилна  
дамаска.

 » Облегалка, изработена  
от дишаща материя тип „меш“.

 » Стабилна петлъчева  
хромирана основа.

РАБОТЕН СТОЛ ALCANTO W

Tilt механизъм
ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ FEDO HB

314,90 лв./бр.
40101403**

34

**ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДОПЪЛНЕТЕ 

СЕДАЛКА ОБЛЕГАЛКА

35

559,90 лв./бр.
40101202**

61

60

**ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДОПЪЛНЕТЕ 

СЕДАЛКА ОБЛЕГАЛКА

62

120120
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ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ SNOW HB

СЕРИЯ ЕРГОНОМИЧНИ СТОЛОВЕ SNOW

РАБОТЕН СТОЛ SNOW W ПОСЕТИТЕЛСКИ СТОЛ SNOW M

409,90 лв./бр.
40101403**

374,90 лв./бр.
40101203**

669,80 лв./2 бр.
40101003**

91   
червен

90  
черен

92 
зелен

93 
светло- 

син

**ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДОПЪЛНЕТЕ 

17 
червен

16  
черен

18 
зелен

19 
светло- 

син

**ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДОПЪЛНЕТЕ 

32  
червен

31 
черен

33 
зелен

34 
светло- 

син

**ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДОПЪЛНЕТЕ 

 » Рамка в снежнобяло и стабилна 
петлъчева основа.

 » Регулируема лумбална опора.
 » Регулируеми подлакътници с 
полиуретанови падове.

 » Регулируема дълбочина на седене.
 » Мulti-Function механизъм,  
позволяващ заключване  
на стола в 3 работни позиции.

 » Регулируема опора за глава, 
тапицирана с мека екокожа.

120

Цена за брой* 
314,90 лв.

*Цена за брой при покупка на 
комплект от 2 броя.

 » Хромирана рамка тип „шейна“ и 
изящна облегалка с рамка от бяла 
пластмаса. 

Мulti-Function механизъм
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РАБОТЕН СТОЛ BRIXXEN W

 » Регулируема лумбална опора.
 » 2D регулируеми подлакътници  
с меки полиуретанови падове.

 » Опора за глава, тапицирана  
с мека екокожа.

 » Регулиране на силата  
на люлеене.

 » Плавно регулиране на височината на седене.
 » Седалка, изработена от полиуретанова пяна, тапицирана с текстилна 
дамаска.

 » Облегалка, изработена от дишаща материя тип „меш“.

ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ BRIXXEN HB
Tilt механизъм Tilt механизъм

329,90 лв./бр.
4010140***

401

**ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДОПЪЛНЕТЕ 

СЕДАЛКА ОБЛЕГАЛКА

400

402

289,90 лв./бр.
40101203**

32

33

**ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДОПЪЛНЕТЕ 

СЕДАЛКА ОБЛЕГАЛКА

31

120

СЕРИЯ ЕРГОНОМИЧНИ СТОЛОВЕ BRIXXEN

ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ BERRY HB

СЕДАЛКА ОБЛЕГАЛКА

29

28

30

31

32

33

**ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДОПЪЛНЕТЕ 

264,90 лв./бр.
40101403**

Tilt механизъм

 » Лумбална опора.
 » Фиксирани подлакътници.
 » Опора за глава, тапицирана с мека екокожа.
 » Регулиране на силата на люлеене и  
височината на седене.

 » Седалка, изработена от полиуретанова пяна, тапицирана с текстилна 
дамаска.

 » Облегалка, изработена от дишаща материя тип „меш“.

 » 2D регулируеми подлакътници  
с меки полиуретанови падове.

 » Регулируема дълбочина 
на седене.

 » Лумбална опора. 
 » Седалката е изработена 
от висококачествена  
пяна, тапицирана  
с текстилна дамаска.

 » Облегалката е тапицирана 
с дишаща материя тип „меш“.

 » Мulti-Function механизъм, позволяващ 
заключване на стола в 3 работни 
позиции.

4010120334

289,90 лв./бр.
Черен

Multi-Function механизъм
РАБОТЕН СТОЛ PRIME W

120120
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Обръщай се към нас на МАЛКО ИМЕ

ПОСЕТИТЕЛСКИ СТОЛ LUCCA M
Tilt механизъм

ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ LUCCAS HB
Tilt механизъм

РАБОТЕН СТОЛ LUCCAS W 
Tilt механизъм

239,90 лв./бр.
40101403**

**ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДОПЪЛНЕТЕ 

СЕДАЛКА ОБЛЕГАЛКА

94

95

96

120

СЕРИЯ ЕРГОНОМИЧНИ СТОЛОВЕ LUCCAS

 » Лумбална опора. 
 » Регулируема опора за глава.
 » Седалка, тапицирана с 
текстилна дамаска. 

 » Облегалката е с 
висококачествена дишаща 
материя тип „меш“.

 » Хромирани подлакътници с 
декоративни падове.

 » Стабилна петлъчева 
хромирана основа.

269,90 лв./бр.
40101203**

23

24

**ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДОПЪЛНЕТЕ 

СЕДАЛКА ОБЛЕГАЛКА

22

239,90 лв./бр.
40101002**

33

34

**ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДОПЪЛНЕТЕ 

СЕДАЛКА ОБЛЕГАЛКА

32

 » Хромирана метална рамка тип „шейна“.

 » Лумбална опора. 
 » Седалка, тапицирана с текстилна дамаска. 
 » Облегалката е с висококачествена дишаща материя 
тип „меш“.

 » Хромирани подлакътници с декоративни падове.
 » Стабилна петлъчева хромирана основа.
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КОМПЛЕКТ ПОСЕТИТЕЛСКИ 
СТОЛОВЕ SMART M, 2 БР.

 » Лумбална опора.
 » Фиксирани подлакътници.
 » Регулиране на силата на люлеене.
 » Плавно регулиране на височината на седене.
 » Седалка, изработена от полиуретанова пяна, тапицирана 
с текстилна дамаска.

 » Облегалка, изработена от дишаща материя тип „меш“.

СЕРИЯ ЕРГОНОМИЧНИ СТОЛОВЕ SMART

 » Регулируема лумбална опора.
 » Фиксирани подлакътници.
 » Регулируема опора за глава, тапицирана с дишаща 
материя тип „меш“.

 » Регулиране на силата на люлеене.
 » Плавно регулиране на височината на седене.
 » Седалка, изработена от полиуретанова пяна, тапицирана 
с текстилна дамаска.

 » Облегалка, изработена от дишаща материя тип „меш“.

259,90 лв./бр.
40101403**

54

55

57

58

75

59

74

76

РАБОТЕН СТОЛ SMART W
Tilt механизъм

219,90 лв./бр.
40101202**

**ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДОПЪЛНЕТЕ 

СЕДАЛКА ОБЛЕГАЛКА

399,80 лв./2 бр.
4010100***

246

247

248

***ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДОПЪЛНЕТЕ 

СЕДАЛКА ОБЛЕГАЛКА

245

256

325

Tilt механизъм
ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ SMART HB

 » Фиксирани подлакътници.
 » Седалка, изработена от 
полиуретанова пяна, тапицирана 
с текстилна дамаска.

 » Облегалка, изработена от 
дишаща материя тип „меш“.

*Цена за брой при покупка на комплект от 2 броя.

**ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДОПЪЛНЕТЕ 

21

20

22

56

СЕДАЛКА ОБЛЕГАЛКА

23

24

25

26

**ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДОПЪЛНЕТЕ 

СЕДАЛКА ОБЛЕГАЛКА

Цена за брой* 
199,90 лв.

120

120
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Обръщай се към нас на МАЛКО ИМЕ

СЕРИЯ ЕРГОНОМИЧНИ СТОЛОВЕ  

120

ПОСЕТИТЕЛСКИ СТОЛ ROMA M
Tilt механизъм

ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ ROMA HB
Tilt механизъм

РАБОТЕН СТОЛ ROMA W 
Tilt механизъм

299,90 лв./бр.
4010140***

**ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДОПЪЛНЕТЕ 

СЕДАЛКА ОБЛЕГАЛКА

298

299

300

259,90 лв./бр.
40101202**

34

35

**ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДОПЪЛНЕТЕ 

СЕДАЛКА ОБЛЕГАЛКА

33

219,90 лв./бр.
40101002**

30

31

**ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДОПЪЛНЕТЕ 

СЕДАЛКА ОБЛЕГАЛКА

29

» Лумбална опора.
 » Хромирани подлакътници с декоративни падове.

» Седалка, изработена от полиуретанова пяна, тапицирана с текстилна 
дамаска.

» Облегалка, изработена от дишаща материя тип „меш“.
» Хромирана метална рамка тип шейна.

 » Лумбална опора. 
 » Регулируема опора за 
глава.

 » Седалка, тапицирана с 
текстилна дамаска. 

 » Облегалката е с 
висококачествена 
дишаща материя тип 
„меш“.

 » Хромирани 
подлакътници с 
декоративни падове.

 » Стабилна петлъчева 
хромирана основа.

 » Лумбална опора. 
 » Седалка, тапицирана с 
текстилна дамаска. 

 » Облегалката е с 
висококачествена 
дишаща материя тип 
„меш“.

 » Хромирани 
подлакътници с 
декоративни падове.

 » Стабилна петлъчева 
хромирана основа.
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Tilt механизъм
ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ KRES

 » Ергономични седалка  
и облегалка.

 » Висококачествена екокожа в 
комбинация с дамаска тип „меш“.

 » Фиксирани подлакътници с 
тапициран пад.

329,90 лв./бр.
4010140131

Екокожа Меш

Synchro механизъм
ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ BRIT

 » Ергономични седалка  
и облегалка.

 » Висококачествена дамаска в 
комбинация от черно и сиво.

 » Регулируеми пластмасови 
подлакътници.

469,90 лв./бр.
4010140158

Сиво Черно

ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ MISTIK
Tilt механизъм

299,90 лв./бр.
4010120133

Черен

МешДамаска

279,90 лв./бр.
4010120134

Зелен

Дамаска Меш

Tilt механизъм
ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ VINSE

379,90 лв./бр.
4010140261

120

120

120

120

 » Ергономични седалка  
и облегалка, тапицирани  
с висококачествена 
дамаска в лицевата 
част и екокожа на 
гърба.
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ГЕЙМЪРСКИ СТОЛ
MAX GAME

① Регулируема лумбална опора и
опора за глава.

② Мulti-function механизъм, позволяващ
заключване в работна позиция.

③ Опора за крака.
④ Анатомична седалка и облегалка,

изработени от полиуретанова пяна,
тапицирани с висококачествена екокожа.4010200083

черно и жълто

4010200085
червено и бяло

4010200082
синьо и бяло

4010200086
бяло и зелено

4010200084
червено и черно

449,00 лв./бр.
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Tilt механизъм
ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ FORCE

4010140252 – бяло + черно
4010140253 – бяло + сиво

279,90 лв./бр.
40101402**

 » Ергономични седалка и 
облегалка.

 » Висококачествена дамаска.
 » Фиксирани полипропиленови 
подлакътници.

**ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДОПЪЛНЕТЕ 

54 
черен

56 
тъмносин

58 
сив

55 
тъмна 
мента

57 
червен

59 
лимон

РАБОТЕН СТОЛ PARMA BLACK W

 » Фиксирани подлакътници.
 » Регулиране на силата  
на люлеене.

 » Плавно регулиране  
на височината на седене.

 » Заключване в 3 работни позиции.
 » Седалка, изработена от 
полиуретанова пяна, тапицирана  
с текстилна дамаска.

 » Облегалка, изработена от дишаща 
материя тип „меш“.

Tilt механизъм
КОМПЛЕКТ РАБОТНИ 
СТОЛОВЕ SIENA W, 2 БР. 

 » Фиксирани подлакътници.
 » Регулиране на силата на 
люлеене.

 » Плавно регулиране на 
височината на седене.

 » Седалка, изработена  
от полиуретанова пяна, 
тапицирана с текстилна 
дамаска.

 » Облегалка, изработена от 
дишаща материя тип „меш“.

Tilt механизъм

*Цена за брой при покупка на 
комплект от 2 броя.

199,90 лв./бр.
40101202**

**ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДОПЪЛНЕТЕ 

СЕДАЛКА ОБЛЕГАЛКА

41

42

43

399,90 лв./2 бр.
40101202**

49

47

**ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДОПЪЛНЕТЕ 

СЕДАЛКА ОБЛЕГАЛКА

48

Цена за брой* 
189,95 лв.

120

120120



Офис столове ЦЕНИТЕ СА В ЛЕВА БЕЗ ДДС 505
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 » Ергономични седалка тапицирана с текстилна дамаска и 
облегалка, изработени от дамаска тип „меш“  
в комбинация с екокожа.

 » Стабилна петлъчева хромирана основа.

ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ MONTI HB
Tilt механизъм

169,90 лв./бр.
4010120183

Черна облегалка

189,90 лв./бр.
40101402**

Цветна облегалка

22  
оранжево

21 
тъмно- 

синьо

23  
светло- 
зелено

24  
червено

25  
бяло

72  
сребристо

73  
сиво

74  
светло- 

синьо

75  
кафяво

76  
зелено

77  
лилаво

78  
розово

79  
тюркоаз

80  
цикламено

81  
бежово

**ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ НА ОБЛЕГАЛКАТА И ДОПЪЛНЕТЕ

РАБОТЕН СТОЛ NORTON РАБОТЕН СТОЛ BRISTOL
Ergon 2L механизъм Ergon 2L механизъм

259,90 лв./бр.
40101202**

93 
син

92 
черен

94 
сив

**ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДОПЪЛНЕТЕ 

309,90 лв./бр.
40101202**

96 
син

95 
черен

97 
сив

**ИЗБЕРЕТЕ ЦВЯТ И ДОПЪЛНЕТЕ 

 » Ергономични седалка и 
облегалка, тапицирани с 
висококачествена дамаска.

 » Регулиране на наклона на  
облегалката спрямо седалката  
с възможност за заключване  
в желана позиция.

 » Плавно регулиране на 
височината на седене.

 » Регулируеми подлакътници с  
ергономично извита горна част.

 » Облегалка с възможност  
за регулиране на височината 
посредством ръкохватка.

 » Стабилна петлъчева основа.

120

120

 » Ергономични седалка и  
облегалка, тапицирани с 
висококачествена дамаска.

 » Регулиране на наклона на  
облегалката спрямо седалката  
с възможност за заключване  
в желана позиция.

 » Плавно регулиране на 
височината на седене.

 » Регулируеми подлакътници с  
ергономично извита горна част.

 » Облегалка с възможност  
за регулиране на височината 
посредством ръкохватка.

 » Стабилна петлъчева основа.
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 » Ергономични седалка и 
облегалка, тапицирани  
с екокожа.

 » Фиксирани пластмасови 
подлакътници.

ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ MEGA
Tilt механизъм

179,90 лв./бр.
4010140156

Черен

Tilt механизъм
ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ CREDO

 » Ергономични седалка и 
облегалка, тапицирани  
с екокожа.

 » Фиксирани метални 
подлакътници с 
тапициран пад.

299,90 лв./бр.
4010140228

Черен

Tilt механизъм
ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ DEKO

 » Ергономични седалка и 
облегалка, тапицирани с 
екокожа.

 » Фиксирани подлакътници 
с тапициран пад.

249,90 лв./бр.
4010140229

Черен

100

120

120

 » Ергономични седалка и 
облегалка, тапицирани  
с текстилна дамаска.

 » Фиксирани пластмасови 
подлакътници.

РАБОТЕН СТОЛ EDDY

129,90 лв./бр.
4010120180

Черен

100Tilt механизъм
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Tilt механизъм
ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ OSCAR

 » Висококачествена 
екокожа.

 » Фиксирани 
подлакътници с 
тапицирани падове.

319,90 лв./бр.

89  
черен

41  
кафяв

40101402**

Tilt механизъм
ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ AIDA

 » Ергономични седалка и 
облегалка, тапицирани  
с екокожа.

 » Фиксирани метални 
подлакътници с 
тапициран пад.

329,90 лв./бр.
40101401**

77  
черен

94  
крем

Tilt механизъм
ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ HUGO

 » Ергономични седалка  
и облегалка.

 » Висококачествена еко-  
или естествена кожа.

 » Фиксирани подлакътници  
с тапициран пад.

4010120176
289,90 лв./бр.

Черна 
екокожа

589,90 лв./бр.
4010120177

Черна  
естествена кожа

120

120

120

Tilt механизъм
ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ MIDAS

 » Ергономични седалка и 
облегалка, тапицирани с 
екокожа.

 » Фиксирани подлакътници 
с тапициран пад.

259,90 лв./бр.
4010140157

Черен

120



Офис столовеЦЕНИТЕ СА В ЛЕВА БЕЗ ДДС508

office1.bg • 0700 10 700

799,90 лв./бр.
4010120265

Черен

929,90 лв./бр.
4010140342

Черен

 » Ергономични  
седалка и облегалка.

 » Тапициран с 
висококачествена 
екокожа.

 » Фиксирани 
хромирани 
подлакътници.

 » Плавно регулиране 
на височината на 
седене.

 » Стабилна хромирана 
петлъчева основа.

 » Ергономична седалка и 
облегалка изработени 
от висококачествена 
полиуретанова 
пяна тапицирани с 
висококачествена 
екокожа.

 » Фиксирани хромирани 
подлакътници.

 » Плавно регулиране на 
височината на седене.

 » Стабилна хромирана 
петлъчева основа.

РАБОТЕН СТОЛ HAVEN W
Tilt механизъм

ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ LIDER HB
Synchro механизъм

Tilt механизъм
ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ STORM

 » Ергономични седалка и 
облегалка.

 » Висококачествена екокожа.
 » Фиксирани метални 
подлакътници с 
тапицирани падове.

369,90 лв./бр.
40101402**

64  
черен

65  
сиво + черно

67  
кафяво + 

черно

120

120 120

Tilt механизъм
ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ FUEGO

629,90 лв./бр.
4010120179

Черна 
естествена кожа

120

 » Ергономични седалка и 
облегалка.

 » Висококачествена кожа.
 » Фиксирани подлакътници с 
меки тапицирани падове.
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ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ ELL HB

629,90 лв./бр.

4010140343
Черен

4010140344
Кафяв

Multi-block 
механизъм

РАБОТЕН СТОЛ ELL W

 » Ергономични седалка  
и облегалка.

 » Тапициран с 
висококачествена екокожа.

 » Фиксирани хромирани 
подлакътници.

 » Регулиране на силата  
на люлеене.

 » Плавно регулиране на 
височината на седене.

 » Стабилна хромирана 
петлъчева основа.

569,90 лв./бр.

4010120264
Кафяв

4010120263
Черен

ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ GRANDE HB

 » Ергономична облегалка.
 » Седалка и облегалка, тапицирани  
с висококачествена екокожа.

 » Хромирани фиксирани подлакътници  
с тапицирани меки падове.

 » Регулиране на силата на люлеене.
 » Плавно регулиране на  
височината на седене.

 » Заключване в работна позиция.
 » Стабилна петлъчева хромирана основа.

КОМПЛЕКТ ПОСЕТИТЕЛСКИ 
СТОЛОВЕ GRANDE M, 2 БР.

529,90 лв./бр.

4010140308
Бежов

4010140306
Черен

4010140307
Кафяв

669,80 лв./2 бр.

4010100238
Бежов

4010100237
Кафяв

4010100236
Черен

Tilt механизъм

*Цена за брой  
при покупка на  
комплект от 2 броя.

Цена за брой* 
364,90 лв.

120

150

Multi-block 
механизъм
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ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ VINCI HB

 » Ергономична облегалка.
 » Седалка и облегалка, тапицирани  
с висококачествена екокожа.

 » Хромирани фиксирани подлакътници 
с тапицирани меки падове.

 » Регулиране на силата на люлеене.
 » Плавно регулиране на височината  
на седене.

 » Заключване в 5 работни позиции.
 » Стабилна петлъчева хромирана 
основа.

КОМПЛЕКТ ПОСЕТИТЕЛСКИ 
СТОЛОВЕ VINCI M, 2 БР.

549,90 лв./бр.

4010140315

Черен
4010140316

Бежов
629,80 лв./2 бр.

4010100244
Черен

ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ BOGART HB

 » Ергономична облегалка.
 » Седалка и облегалка, тапицирани  
с висококачествена екокожа.

 » Хромирани фиксирани подлакътници 
с тапицирани меки падове.

 » Регулиране на силата на люлеене.
 » Плавно регулиране на  
височината на седене.

 » Заключване в 5 работни позиции.
 » Стабилна петлъчева хромирана 
основа.

КОМПЛЕКТ ПОСЕТИТЕЛСКИ 
СТОЛОВЕ BOGART M, 2 БР.

569,90 лв./бр.

4010140313

Черен
4010140314
Кафяв

619,80 лв./2 бр.

4010100242

Черен

4010100243
Кафяв

Мulti-Function механизъм

Мulti-Function механизъм

*Цена за брой  
при покупка на  
комплект от 2 броя.

*Цена за брой  
при покупка на  
комплект от 2 броя.

Цена за брой* 
349,90 лв.

Цена за брой* 
339,90 лв.

150

150
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 » Ергономична облегалка.
 » Седалка и облегалка, 
тапицирани с 
висококачествена екокожа.

 » Хромирани фиксирани 
подлакътници с тапицирани 
меки падове.

 » Регулиране на силата на 
люлеене.

 » Плавно регулиране на  
височината на седене.

 » Заключване  
в 5 работни позиции.

 » Стабилна петлъчева  
хромирана основа.

КОМПЛЕКТ ПОСЕТИТЕЛСКИ 
СТОЛОВЕ ITACA M, 2 БР.

ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ ITACA HB

569,90 лв./бр.

4010140310
Бежов

4010140309
Черен

639,80 лв./2 бр.

4010100240
Бежов

4010100239
Черен

ДИРЕКТОРСКИ СТОЛ CRONO HB

 » Ергономична облегалка  
с опора за глава.

 » Седалка и облегалка, тапицирани  
с висококачествена екокожа.

 » Хромирани фиксирани подлакътници 
с тапицирани меки падове.

 » Регулиране на силата на люлеене.
 » Плавно регулиране на  
височината на седене.

 » Заключване в 5 работни позиции.
 » Стабилна петлъчева хромирана 
основа.

КОМПЛЕКТ ПОСЕТИТЕЛСКИ 
СТОЛОВЕ CRONO M, 2 БР.

4010140312 
Бежов

599,90 лв./бр.

4010140311
Черен 649,80 лв./2 бр.

4010100241
Черен

Мulti-Function механизъм

Мulti-Function механизъм

*Цена за брой  
при покупка на  
комплект от 2 броя.

*Цена за брой  
при покупка на  
комплект от 2 броя.

Цена за брой* 
349,90 лв.

Цена за брой* 
354,90 лв.

150

150



Офис столовеЦЕНИТЕ СА В ЛЕВА БЕЗ ДДС512

office1.bg • 0700 10 700

РАБОТЕН СТОЛ TWIST H RING

 » Седалка, изработена 
от многослойна 
дървесина, тапицирана 
с висококачествена 
екокожа.

 » Регулируема височина 
на седене.

 » Стабилна петлъчева 
черна или метална 
хромирана  
основа с колелца.

РАБОТЕН СТОЛ TWIST

 » Седалка, изработена 
от многослойна 
дървесина, тапицирана с 
висококачествена екокожа.

 » Регулируема височина на 
седене.

 » Стабилна петлъчева черна 
или метална хромирана 
основа с колелца.

РАБОТЕН СТОЛ TWIST RING

 » Седалка, изработена от 
многослойна дървесина,  
тапицирана с 
висококачествена екокожа.

 » Регулируема височина на 
седене.

 » Стабилна петлъчева черна 
или метална хромирана  
основа с колелца.

179,90 лв./бр.
Черна основа

Черно

4010120298

Бежово

4010120299

Зелено

4010120300

179,90 лв./бр.
Хромирана основа

Черно

4010120301

Бежово

4010120302

Зелено

4010120303

219,90 лв./бр.
4010120304

Бежово

4010120305

4010120306

239,90 лв./бр.

ЧерноЧерно

4010120307

Бежово

4010120308

ЗеленоЗелено

4010120309

289,90 лв./бр.

Черно

4010120310

Бежово

4010120311

Зелено

4010120312

309,90 лв./бр.

Черно

4010120313

Бежово

4010120314

Зелено

4010120315

120

120

120

Черна основа Хромирана основа

Черна основа Хромирана основа

СЕРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РАБОТНИ СТОЛОВЕ TWIST

СРОК ЗА ДОСТАВКА – 
ДО 25 РАБОТНИ ДНИ

СРОК ЗА ДОСТАВКА – 
ДО 25 РАБОТНИ ДНИ

СРОК ЗА ДОСТАВКА – 
ДО 25 РАБОТНИ ДНИ
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КОМПЛЕКТ ПОСЕТИТЕЛСКИ СТОЛОВЕ  
SIT M, 2 БР.

КОМПЛЕКТ ПОСЕТИТЕЛСКИ СТОЛОВЕ  
SKY M, 4 БР.

КОМПЛЕКТ ПОСЕТИТЕЛСКИ СТОЛОВЕ  
FLASH M, 4 БР.

КОМПЛЕКТ ПОСЕТИТЕЛСКИ СТОЛОВЕ  
GLOS M, 4 БР.

419,60 лв./4 бр.399,96 лв./4 бр.

359,80 лв./2 бр.
4010100323

Черен

499,60 лв./4 бр.

4010100317
Черен

4010100318

Кафяв

4010100297
Черен

4010100299
Кафяв

4010100313
Черен

4010100314
Бежов

 » Хромирана метална 
рамка тип „шейна“.

 » Седалка и облегалка, 
тапицирани с 
висококачествена  
екокожа.

 » Ергономична оребрена 
облегалка.

 » Подлакътници, 
тапицирани с екокожа.

 » Протектори за защита 
на подовите настилки.

 » Хромирана метална 
рамка.

 » Седалка и облегалка, 
тапицирани с 
висококачествена  
екокожа.

 » Ергономична оребрена 
облегалка.

 » Подлакътници, 
тапицирани с екокожа.

 » Хромирана метална 
рамка.

 » Седалка и облегалка, 
тапицирани с 
висококачествена  
екокожа.

 » Подлакътници, 
тапицирани с екокожа.

 » Хромирана метална 
рамка тип „шейна“.

 » Седалка и облегалка, 
тапицирани с 
висококачествена  
екокожа.

 » Подлакътници, 
тапицирани с екокожа.

 » Протектори за защита 
на подовите настилки.

*Цена за брой  
при покупка на  
комплект от 2 броя.

*Цена за брой  
при покупка на  
комплект от 4 броя.

*Цена за брой  
при покупка на  
комплект от 4 броя.

*Цена за брой  
при покупка на  
комплект от 4 броя.

Цена за брой* 
179,90 лв.

Цена за брой* 
124,90 лв.

Цена за брой* 
104,90 лв.

Цена за брой* 
99,99 лв.

120

120

120

120



Офис столовеЦЕНИТЕ СА В ЛЕВА БЕЗ ДДС514

office1.bg • 0700 10 700

КОМПЛЕКТ ПОСЕТИТЕЛСКИ СТОЛОВЕ  
IRON M, 6 БР.

КОМПЛЕКТ ПОСЕТИТЕЛСКИ СТОЛОВЕ  
AXO M, 5 БР.

497,94 лв./6 бр.

4010100307
Черен

4010100308
Бежов

4010100309
Червен

КОМПЛЕКТ ПОСЕТИТЕЛСКИ СТОЛОВЕ EVO, 5 БР.

EVO 4S M
624,50 лв./5 бр. EVO 4L M

624,50 лв./5 бр.4010100282

Черен

4010100283

Сив

4010100284

Син

4010100288

Черен

4010100289

Сив

4010100290

Син

 » Хромирана метална 
рамка.

 » Седалка и облегалка, 
тапицирани с 
висококачествена 
екокожа.

 » Хромирана метална рамка.
 » Седалка и облегалка, тапицирани 
с висококачествена екокожа.

289,50 лв./5 бр.

4010100301
Черен

4010100302
Син

4010100303

Червен

*Цена за брой  
при покупка на  
комплект от 6 броя.

*Цена за брой  
при покупка на  
комплект от 5 броя.

*Цена за брой при покупка на  
комплект от 5 броя.

*Цена за брой при покупка на  
комплект от 5 броя.

Цена за брой* 
82,99 лв.

Цена за брой* 
57,90 лв.

Цена за брой* 
124,90 лв.

Цена за брой* 
124,90 лв.

120120

120
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 » Сгъваема метална 
конструкция.

 » Колелца за лесно 
придвижване.

 » Седалка, 
изработена от 
висококачествена 
пяна, тапицирана 
с текстилна 
дамаска.

 » Облегалка, 
изработена  
от дишаща  
материя  
тип „меш“.

КОМПЛЕКТ СГЪВАЕМИ ПОСЕТИТЕЛСКИ 
СТОЛОВЕ SHAPE M, 2 БР.

459,80 лв./2 бр.

4010100255
Черен

 » Седалка и облегалка, 
изработени от 
висококачествен 
полипропилен.

 » Стабилна  
хромирана основа.

 » Възможност  
за стифиране.

Във всеки комплект 
са включени 4 броя 
столове от един цвят.

КОМПЛЕКТ ПОСЕТИТЕЛСКИ СТОЛОВЕ  
GARDENA M, 4 БР.

 » Седалка, изработена от 
висококачествена пяна, 
тапицирана с текстилна 
дамаска.

 » Облегалка, изработена  
от дишаща материя  
тип „меш“.

 » Сгъваема помощна  
масичка с вградена 
поставка за чаши  
и улей за пишещи  
средства на плота  
(за модел SWISS TABLE M).

КОМПЛЕКТ СГЪВАЕМИ ПОСЕТИТЕЛСКИ 
СТОЛОВЕ SWISS M, 2 БР.

КОМПЛЕКТ СГЪВАЕМИ ПОСЕТИТЕЛСКИ 
СТОЛОВЕ SWISS TABLE M, 2 БР.

579,80 лв./2 бр.

4010100253
Черен

729,80 лв./2 бр.

4010100254
Черен

*Цена за брой  
при покупка на  
комплект от 2 броя.

*Цена за брой  
при покупка на  
комплект от 4 броя.

*Цена за брой  
при покупка на  
комплект от 2 броя.

*Цена за брой  
при покупка на  
комплект от 2 броя.

429,96 лв./4 бр.

4010100249
Сив

4010100251
Бял

 » Сгъваема метална 
конструкция.

 » Интегрирани колелца 
на двата задни крака 
за лесно придвижване.

 » Подлакътници  
с подвижни напред  
и назад падове.

Цена за брой* 
274,90 лв.

Цена за брой* 
349,90 лв.

Цена за брой* 
229,90 лв.

Цена за брой* 
99,99 лв.

120

120

120

120

4010100250
Жълт

4010100252
Син
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ДЕТСКИ СТОЛ LUCKY

СЕРИЯ ЕРГОНОМИЧНИ ДЕТСКИ СТОЛОВЕ

120 » Анатомични седалка и облегалка, изработени от полиуретанова пяна и тапицирани с 
висококачествена дамаска.

 » Дизайнерски модел на облегалката за по-голяма стабилност.
 » Регулиране на височината на седене.
 » Сертифициран (BIFMA) газов амортисьор, 120 mm, и сертифицирани (BIFMA) колелца за меки настилки.

4010160049
Син

4010160052
Черен

4010160050
Червен

269,90 лв./бр.
LUCKY WHITE

4010160051
Зелен

4010160116
Розов

4010160054
Червен

229,90 лв./бр.
LUCKY BLACK

4010160053
Син

4010160056
Черен

4010160055
Зелен

ДЕТСКИ СТОЛ CANDY FOOT WHITE 120

4010160046
Син

4010160047
Червен

4010160048
Зелен

259,90 лв./бр.
BLACK

4010160043
Син

4010160044
Червен

4010160045
Зелен

299,90 лв./бр.
WHITE

 » Анатомични седалка и облегалка, 
изработени от полиуретанова пяна, 
тапицирани с висококачествена дамаска.

 » Специално проектиран дизайнерски модел 
на облегалката за по-голяма стабилност.

 » Стабилна петлъчева пластамсова основа 
с колелца.

 » Опора за крачетата на детето.
 » Регулиране на височината на седене.

4010160117
Розов
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ДЕТСКИ СТОЛ FLEXY

120
 » Анатомични седалка и облегалка, тапицирани  
с дишаща материя тип „меш“. 

 » Дишаща конструкция на облегалката тип 
„акула“.

 » Стабилна петлъчева пластамсова основа  
с колелца и възможност за регулиране на 
височината на седене.

 » Сертифициран (BIFMA) газов амортисьор,  
120 mm, и сертифицирани (BIFMA) колелца  
за меки настилки.

4010160057
Черен

4010160058
Сив

229,90 лв./бр.
FLEXY BLACK

4010160059
Червен

4010160061
Син

4010160062
Зелен

229,90 лв./бр.
FLEXY WHITE

4010160060
Вишна

4010160063
Черен



Интериорни 
решения от 






