
 
 

 

  

 Помощник в избора на: 

Ергономични решения за седене 

Организация на документи и архиви, закачалки 

Метални гардеробчета 

Средства за презентация и обучения 

Средства за поддържане на чистота и хигиена 

 

 

 



 
 

 

  

Aida 

✓ Тапицерия от еко кожа в черен и бежов цвят 

✓ Люлеещ механизъм със заключване на 

наклона в изходна позиция регулиране силата 

на люлеене според теглото на потребителя 

✓ Фиксирани подлакътници с тапицирани 

падове 

Credo 

✓ Тапицерия от еко кожа в черен цвят 

✓ Люлеещ механизъм със заключване на 

наклона в изходна позиция и регулиране 

силата на люлеене според теглото на 

потребителя 

✓ Фиксирани подлакътници с тапицирани падове 

Hugo  

✓ Тапицерия от еко кожа  в черен цвят 

✓ Люлеещ механизъм със заключване на 

наклона в изходна позиция и регулиране 

движението според индивидуалното тегло на 

потребителя 

✓ Фиксирани подлакътници с тапицирани 

падове 

4010120176 

Midas 

✓ Тапицерия от еко кожа в черен цвят 

✓ Люлеещ механизъм със заключване на 

наклона в изходна позиция и регулиране 

движението според индивидуалното тегло на 

потребителя 

✓ Фиксирани подлакътници с тапицирани 

падове 

 

4010140157 

4010140228 
4010140177 

4010140194 

Mega / Mega chrome 

✓ Тапицерия от еко кожа в черен цвят 

✓ Люлеещ механизъм със заключване на 

наклона в изходна позиция и регулиране 

силата на люлеене според теглото на 

потребителя 

✓ Фиксирани подлакътници 

4010140406

6 4010140156 

Deko 

✓ Тапицерия от еко кожа в черен цвят 

✓ Люлеещ механизъм със заключване на 

наклона в изходна позиция и регулиране 

силата на люлеене според теглото на 

потребителя 

✓ Фиксирани подлакътници с тапицирани 

падове 

 

4010140229 



 
 

 

  

Oscar 

✓ Тапицерия от еко кожа в черен и кафяв цвят 

✓ Люлеещ механизъм със заключване на 

наклона в изходна позиция регулиране силата 

на люлеене според теглото на потребителя 

✓ Фиксирани подлакътници с тапицирани 

падове 

 

Storm 

✓ Тапицерия от еко кожа в черен, сив и кафяв 

цвят 

✓ Люлеещ механизъм със заключване на 

наклона в изходна позиция и регулиране 

силата на люлеене според теглото на 

потребителя 

✓ Фиксирани подлакътници с тапицирани падове 

Tunis P Combi 

✓ Тапицерия от черна еко кожа в комбинация от червен, син или жълт цвят 

✓ Моноблок седалка и облегалка за по-голяма здравина 

✓ Регулиране височината на седене 

✓ Люлеещ механизъм със заключване в изходна позиция и регулиране според теглото на потребителя 

✓ Фиксирани подлакътници 

Force 

✓ Черен или бял вариант на 

пластмасовите елементи 

✓ Люлеещ механизъм със заключване на 

наклона в изходна позиция и 

регулиране движението според 

индивидуалното тегло на потребителя 

✓ Фиксирани подлакътници 

✓ Наличен на склад с черни елементи и 

тапицерия от дамаска в цветове: 

черен, сив, червен, тъмна мента, 

лимон и син, а с бели елементи с 

дамаска в цветове: черен и сив 

4010140241 

4010140289 

4010140264 

4010140265 4010140267 

4010140256 4010140253 

4010140254 4010140258 4010140257 4010140255 4010140259 

4010140252 

4010140420 4010140419 4010140421 



 
 

 

  

Atlanta 

✓ Тапицерия от еко кожа в черен цвят 

✓ Моноблок седалка и облегалка за по-голяма 

здравина 

✓ Регулиране височината на седене 

✓ Люлеещ механизъм със заключване в 

изходна позиция и регулиране според теглото 

на потребителя 

✓ Фиксирани подлакътници 

 

4010140418 

Clerk 

✓ Тапицерия от еко кожа в черен цвят 

✓ Регулиране височината на седене 

✓ Фиксирани подлакътници 

4010120344 

Nadir steel 

✓ Тапицерия от еко кожа в черен и светло бежов 

цвят 

✓ Моноблок седалка и облегалка за по-голяма 

здравина 

✓ Регулиране височината на седене 

✓ Люлеещ механизъм със заключване в 

изходна позиция и регулиране според теглото 

на потребителя 

✓ Фиксирани метални подлакътници с 

тапицирани падове 

4010140423 

4010140422 

Manager Neo 

✓ Тапицерия от естествена кожа категория SP на 

лицевата част ( гръб еко кожа) в черен цвят 

✓ Моноблок седалка и облегалка за по-голяма 

здравина 

✓ Регулиране височината на седене 

✓ Люлеещ механизъм със заключване в 

изходна позиция и регулиране според теглото 

на потребителя 

✓ Фиксирани подлакътници 

4010140417 

Ultra chrome 

✓ Тапицерия на седалката от дамаска категория 

С и мрежест гръб 

✓ Регулиране височината на седене 

✓ Люлеещ механизъм със заключване в 

изходна позиция и регулиране според теглото 

на потребителя 

✓ Фиксирани подлакътници 

4010140416 
✓ Черен или бял вариант на пластмасовите 

елементи 

✓ Тапицерия на седалката от дамаска меш в 

черен цвят и мрежест гръб в черен или зелен 

цвят 

✓ Люлеещ механизъм със заключване на 

наклона в изходна позиция и регулиране 

движението според индивидуалното тегло на 

потребителя 

✓ Фиксирани подлакътници  

 

Mistik 

4010120134 4010120133 



 
 

 

  

           т. син                 светло син                 зелен                светло зелен                    тюркоаз 

 

            бежов                 розов                          бял                             кафяв                         червен  

 

    циклама                   сив                           сребро                         лила                          оранж                        

 

✓ Тапицерия на седалката от дамаска меш 

в черен цвят и черен или цветен мрежест 

гръб 

✓ Люлеещ механизъм със заключване на 

наклона в изходна позиция и регулиране 

движението според индивидуалното 

тегло на потребителя 

✓ Регулируема лумбална опора 

✓ Фиксирани подлакътници  

Monti HB цветен гръб 

        4010140221              4010140274                 4010140276                4010140223                   4010140279 

 

        4010140281            4010140278              4010140225                   4010140275                   4010140224 

 

    4010140280           4010140273                4010140272                 4010140277                4010140222                        

 

Monti HB  

4010120183 



 
 

 

  

Galant Sonata 

✓ Тапицерия от дамаска категория С в черен 

цвят 

✓ Регулиране височината на седене 

✓ Регулиране наклона и височината на 

облегалката с фиксиране в различни позиции 

посредством Ergon механизъм с 2 ръкохватки 

✓ Регулиране ъгъла на наклон на седалката 

✓ Фиксирани подлакътници с модерна форма 

4010120345 

Prestige GTP New 

✓ Тапицерия от дамаска категория С в черен, 

тъмно сив ( графит) и син цвят 

✓ Регулиране височината на седене 

✓ Регулиране наклона и височината на 

облегалката с фиксиране в различни позиции 

✓ Регулиране дълбочината на седене 

✓ Фиксирани подлакътници 

Механизъм двоен 

перманент контакт 

осигурява поемане на 

движението на гърба 

дори при фиксиран 

наклон на 

облегалката! 

4010120338 

черен 
4010120339 

тъмно сив 

4010120340 

син 

Prestige GTP New 

✓ Тапицерия от еко кожа Н в черен цвят 

✓ Регулиране височината на седене 

✓ Регулиране наклона и височината на 

облегалката с фиксиране в различни позиции 

✓ Регулиране дълбочината на седене 

✓ Фиксирани подлакътници 

Механизъм двоен 

перманент контакт 

осигурява поемане на 

движението на гърба 

дори при фиксиран 

наклон на 

облегалката! 

4010120363 

Iso black 

✓ Тапицерия от еко кожа Н в черен цвят 

✓ Пластмасови капаци на седалка и облегалка 

✓ Черна метална рамка с пластмасови 

протектори на краката за защита на подовите 

настилки 

✓ Възможност за стифиране 

4010100381 

Iso black 

✓ Тапицерия от дамаска категория С в черен, 

тъмно сив ( графит) и син цвят 

✓ Пластмасови капаци на седалка и облегалка 

✓ Черна метална рамка с пластмасови 

протектори на краката за защита на подовите 

настилки 

✓ Възможност за стифиране 

✓ Наличен на склад в цветове: черен, т.сив и син 

4010100369 

черен 

4010100370 

тъмно сив 
4010100371 

син 

масичка за Iso black 

4010180165 

 Axo M 

✓ Седалка и облегалка тапицирани с еко кожа в черен, син и червен цвят 

✓ Хромирана метална конструкция 

✓ Възможност за стифиране 

 

4010100304 

черен 

4010100305 

син 
4010100306 

червен 



 
 

 

  Vito 

✓ Седалка и облегалка от моноблок отливка полипропилен в цвят бял, червен, оранж, зелен и т.сив 

✓ Крака от анодизиран алуминий 

✓ Подходящ за вътрешна и външна употреба 

✓ Възможност за стифиране 

4025280065 4025280067 4025280069 4025280070 4025280071 

4025280072 

✓ Маса от моноблок отливка 

полипропилен в цвят бял 

✓ Подходяща за вътрешна и външна 

употреба 

✓ Възможност за стифиране 

✓ Размери ш*д*вис, см – 72*72*72 см 

Forza 

Столовете и маси изработени от 

полипропилен са изключително 

лесни за почистване, което ги 

прави особено подходящи за 

места за хранене. Освен в тези 

помещения, дизайнът им ги 

прави подходящи за употреба и в 

други зони и с други 

приложения. 

Проектираме Вашите мебели според индивидуалните 

нужди и изисквания. Изготвяме 3D проект за 

максимално добро визуализиране на Вашите 

планове! Оборудване с мебели и столове на 

учителски стаи, директорски кабинети, различни 

офис пространства, места за отдих или хранене. 

 

Предлагаме качествено проектиране, визуализиране, 

изготвяне на оферта, доставка и монтаж! 

 

 

 



 
 

 

  

 Примерен проект с визуализация: 

 Реализиран проект: 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como Trento Orto Lago 

4035200046 

сива 
4035200045 

хром 

4035200049 

черна 
4035200048 

хром 

4035200044 

бяла 
4035200047 

хром 

✓ Метална поцинкована 

конструкция 

✓ Безболтова връзка между 

детайлите 

✓ Подсилени греди под 

всеки пдч рафт 

✓ 5 регулируеми по 

височина рафтове от мдф 

✓ Товароносимост на рафт – 

до 175 кг/рафт 

✓ Метална поцинкована 

конструкция 

✓ Безболтова връзка между 

детайлите 

✓ Подсилени греди под 

всеки пдч рафт 

✓ 4 регулируеми по 

височина рафтове от мдф 

✓ Товароносимост на рафт – 

до 300 кг/рафт 

4035120070 

Profi 

120*50*192 

4035120088 

Profi 

160*60*168 

4035120089 

Profi 

160*70*216 

4035120052 

Standard 

90*40*180 

Доставка до 

10 дни 

4035100030 

80*40*199 
4035100029 

90*40*185 

4035100055 

90*40*185 

4035100058 

90*40*185 бял 



 
 

 

 

6666666666666666666666666 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метални училищни гардеробчета 

Метален гардероб разработен с височина подходяща за употреба от деца. Всеки гардероб разполага с 2 или 3 

цели отделения, а всяко отделение има рафт за принадлежности разположен в горната част и тръба за 

закачалки. Вентилационни отвори и място за табелка за име. Заключване уникално за всеки гардероб. 

Предлага се в бял цвят на корпуса и цветове на вратите: лила, син, тюркоаз и жълт. 

 

Доставка до 

30 дни 

4035180070 4035180071 4035180072 4035180073 

4035180078 4035180079 4035180080 4035180081 

4035180074 4035180075 4035180076 

 

4035180077 

Метален гардероб разработен с височина подходяща за употреба от деца. Всеки гардероб разполага с 4 

отделения ( 2 колони по 2 отделения ) или с 6 отделения ( 3 колони по 2 отделения ), а всяко отделение има 

тръба за закачалки. Вентилационни отвори и място за табелка за име. Заключване уникално за всеки 

гардероб. Предлага се в бял цвят на корпуса и цветове на вратите: лила, син, тюркоаз и жълт. 

 

4035180082 4035180083 4035180084 4035180085 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства за презентация 

1077100006 

 

код модел Цена 

1077100006 ФЛИПЧАРТ МАГНИТЕН 70/100  

1077100007 ФЛИПЧАРТ МАГНИТЕН 70/100 С РАМЕНА  

1077100008 ФЛИПЧАРТ МАГНИТЕН 70/100 С РАМЕНА НА КОЛЕЛА  

1077100009 ФЛИПЧАРТ СТЪКЛЕН С РАМЕНА НА КОЛЕЛА  

2520200010 БЛОК ЗА ФЛИПЧАРТ БЯЛ 20Л  

2520200012 БЛОК ЗА ФЛИПЧАРТ КАРЕ 20Л  

 

1077100007 1077100008 1077100009 

 

код модел Цена 

1077140015 ДЪСКА ДВУЛИЦЕВА НА КОЛЕЛА 90/120 МАГНИТНА  

1077140016 ДЪСКА ДВУЛИЦЕВА НА КОЛЕЛА 120/180 МАГНИТНА  

1077140017 ДЪСКА ТРОЙНА 120/360 ( 90 + 120 + 90 ) МАГНИТНА  

1077140018 ДЪСКА ТРОЙНА 120/480 ( 120 + 240 + 120 ) МАГНИТНА  

 

Листи за 

флипчарт 

 

код модел Цена 

1077140011 ДЪСКА 60/90 МАГНИТНА АЛУМ. РАМКА  

1077140012 ДЪСКА 90/120 МАГНИТНА АЛУМ. РАМКА  

1077140013 ДЪСКА 120/180 МАГНИТНА АЛУМ. РАМКА  

1077140014 ДЪСКА 120/240 МАГНИТНА АЛУМ. РАМКА  

 


