


Уважаеми клиенти,

Antares International Group е създадена преди 20 години. 
От самото начало постоянно и прогресивно расте. 
Благодарение на непрекъснатото усвояване на нова 
информация, придобиване на опит, разширяване на 
производствения капацитет и човешките ресурси, се  
стреми към задоволяване на потребностите на 
клиентите, с възможно най - добрия продукт и услуга. 
Продължителното прилагане на опита ни, доведе до  
получаването на сертификати ISO 9001 и ISO 14001, което 
потвърждава първокласното изпълнение по отношение на 
качеството на продукта, организацията на компанията, 
грижата за клиента и щадящото отношение към околната 
среда. Нашият каталог разполага с разнообразие от 
продукти, които благодарение на модерен дизайн и  
високо качество, заемат водеща позиция на пазара.
Благодарим Ви, че избрахте Antares International Group.

Франческо Козми
Президент

Antares International Group

Правилният избор

Ние и околната среда ...
 Ние сме горди, че можем да допринесем за по - 
добра и по - безопасна околна среда за нас и бъдещите 
поколения. Всеки ден се стремим да надминем границите 
на възможностите, за това как да се поддържа и да се 
насърчи създаването на продукт, който е приятелски 
настроен към природата.

Изследователска и развойна дейност ...
 Най-голямо внимание отделяме на здравето и 
комфорта на потребителите на нашите столове. Всяко 
ново решение и дизайна на продукта са хармонично 
свързани с конкретната среда, която ние внимателно 
сме проучили, всичко това в съчетание с най - добрите 
ергономични характеристики.

Управление на качеството и услугите ...
 Сертифицирането по ISO 9001 и ISO 14001 
потвърждава нашите първокласни изпълнения в сферата 
на качеството на продуктите, организацията на фирмата, 
грижата за клиента и щадящия подход към околната  
среда.

Искате по-добра работна среда ?
 Фирма Antares ще превърне Вашите желания 
в реалност - със своите продукти и решения, които 
свързват хората с работната среда така, че се увеличават 
производителността и ефективността, и всичко това в 
перфектен стил. Нашата атрактивна колекция от продукти 
осигурява пълна удовлетвореност на клиентите.

Правилният избор



прогресивни - качествени - индивидуални
Studio Plus е колекция от продукти, разработени за потребители, 
които предпочитат най - високото качество, ергономичност и 
функционалност. Тя предлага избор на продукти, който не е 
свързан с компромис - италиански дизайн, удължена гаранция, 
първокласни материали, модели, произведени главно според 
желанията на клиентите.
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9040 SOPHIA
• стилен мениджърски стол  

с висока облегалка
• тапициран в черна или бяла 

естествена кожа
• хромиран газов амортисьор
• кръстачка и подлакътници  

от полиран алуминий
• колела с хромирано покритие
• максимално натоварване  

до 130 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

9040 SOPHIA

9045 SOPHIA
• стилен конферентен стол  

с ниска облегалка
• тапициран в черна или бяла 

естествена кожа
• хромиран газов амортисьор
• подлакътници от полиран 

алуминий
• алуминиева основа със 

статични крачета
• максимално натоварване  

до 130 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

9045 SOPHIA

46
60
51

64

47 - 55

102 - 110

11,3
46

71
51

67

47

86,5

10,1
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42-48
66
49

62

43 - 51

118 - 134

19,7

mOTIOn
• модерен работен стол  

с ергономична облегалка и 
лумбална опора

• изработен от инжектирана 
полиуретанова пяна

• SYn - синхронен механизъм с 
четири позиции на заключване, 
даващи възможност за 
непрекъснати промени в ъгъла 
на седалката и облегалката, 
с цел премахване на 
уврежданията, причинени 
от повтарящи се движения 
RSI (Repetition Strain Injury), 
настройване според тежестта 
на потребителя

• SL - механизъм за регулиране 
на седалката по хоризонтала

• пластмасова или алуминиева 
кръстачка ALU с колелца с 
диаметър 65 мм - за всички 
видове настилки

• опция за регулируеми 
подлакътници 

• опция за регулируема 
облегалка за глава PDH

• максимално натоварване  
до 130 кг.

• гаранция 60 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

1870 SYN mOtION PDH +AR40

mOTIOn/S
• модерен конферентен стол  

с хромирана S-образна рамка
• изработен от инжектирана 

полиуретанова пяна
• ергономична облегалка  

с лумбална опора 
• подлакътници с мека 

повърхност
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 60 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

1870 SYN mOtION + AR40

1875/S mOtION 1875/S mOtION

42-48
66
49

62

44 - 54

100 - 116

19,3

48,5
62

49,5

60

46

95

12,4

1870 SYN mOtION ALU +AR40

1870 SYN mOtION PDH ALU +AR40
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45
66
50

68

46 - 54

127 - 135

14,1

OmnIA
• модерен работен стол с мрежеста 

облегалка в цвят бял или черен
• конструкция в бял или черен цвят
• регулируема лумбална опора
• регулиране на височината на 

облегалката с механично заключване
• седалка от инжектирана полиуретанова 

пяна
• SYn - синхронен механизъм  

с 5 позиции на заключване, даващи 
възможност за непрекъснати промени 
в ъгъла на седалката и облегалката, 
с цел премахване на уврежданията, 
причинени от повтарящи се движения 
RSI (Repetition Strain Injury), настройване 
според тежестта на потребителя

• пластмасова или алуминиева кръстачка 
ALU с колелца с диаметър 65 мм -  
за всички видове настилки

• опция за SL - механизъм за регулиране 
на седалката по хоризонтала

• опция за TL - механизъм за регулиране 
на ъгъла и дълбочината на седалката 

• опция за закачалка за дрехи RAm
• опция за регулируеми подлакътници 
• опция за регулируема облегалка  

за глава PDH
• максимално натоварване до 130 кг.
• гаранция 60 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

1850 SYN OmNIA  
+AR40

1850 SYN OmNIA PDH RAm  
+AR40

1850 SYN OmNIA WHItE  
+AR40

OmnIA 1850 SYN OmNIA PDH ALU RAm +AR40
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ERGOHUmAn
• мениджърски стол  

с висока облегалка в мрежа
• седалка в мрежа или дамаска 
• регулируема на височина 

облегалка за главата
• синхронен механизъм  

с възможност за плавни 
промени на ъгъла на седалката 
и облегалката, настройване 
според тежестта на 
потребителя 

• регулиране посредством жило 
(Bowden cable control)

• регулируема на дълбочина 
седалка

• облегалка регулируема на 
височина

• гъвкава лумбална опора 
• регулируеми по хоризонтала и 

вертикала подлакътници
• полирана алуминиева 

кръстачка с колелца  
с диаметър 65 мм -  
за всички видове настилки

• цвят на мрежата - черен
• максимално натоварване  

до 130 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

47 - 52
68,5
52,5

66

46 - 55

116 -129,5

23,6

EnjOY
• мениджърски стол  

с висока облегалка 
• облегалка и седалка в мрежа
• регулируема на височина 

облегалка за главата
• синхронен механизъм  

с възможност за плавни 
промени на ъгъла на седалката 
и облегалката, настройване 
според тежестта на 
потребителя 

• регулиране посредством жило 
(Bowden cable control)

• регулируема на дълбочина 
седалка

• облегалка регулируема на 
височина

• регулируеми по хоризонтала и 
вертикала подлакътници

• полирана алуминиева 
кръстачка с колелца  
с диаметър 60мм -  
за всички видове настилки

• цвят на мрежата - черен
• максимално натоварване  

до 130 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

47 - 52
68,5

51

66

44 - 53,5

110 - 130,5

22,3
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47

95
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 GALA/S
• модерен конферентен стол 

с хромирана S-образна 
стоманена рамка

• седалка и облегалка от 
тапицирана инжектирана 
полиуретанова пяна 

• подлакътници с мека 
повърхност

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 60 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

GALA nET
• модерен работен стол  

с облегалка от черна мрежа
• седалка от тапицирана 

инжектирана полиуретанова пяна
• SYn - синхронен механизъм  

с 5 позиции на заключване, 
даващи възможност за 
непрекъснати промени в ъгъла 
на седалката и облегалката, 
настройване според тежестта на 
потребителя.

• стилна пластмасова PLUS или 
алуминиева кръстачка ALU  
с колелца с диаметър 65 мм -  
за всички видове настилки

• опция за SL - механизъм за 
регулиране на седалката по 
хоризонтала

• опция за TL - механизъм 
за регулиране на ъгъла и 
дълбочината на седалката 

• опция за регулируеми 
подлакътници 

• максимално натоварване  
до 130 кг.

• гаранция 60 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

1580/S GALA

1580 SYN GALA  
NEt ALU + AR 08 C

1580 SYN GALA  
NEt PLUS + AR 08 C

1580/S GALA

1580 SYN GALA NEt 
ALU + AR 08 C

46,5
62
50,5

63,5

44,5 - 53

98 - 107,5

14,8
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GALA
• модерен работен стол  

с облегалка и седалка от 
инжектирана полиуретанова 
пяна

• up & down механизъм  
за регулиране височината  
на облегалката

• SYn - синхронен механизъм  
с 5 позиции на заключване, 
даващи възможност за 
непрекъснати промени в ъгъла  
на седалката и облегалката, 
с цел премахване на 
уврежданията, причинени 
от повтарящи се движения 
RSI (Repetition Strain Injury), 
настройване според тежестта  
на потребителя

• пластмасова,  
стилна пластмасова PLUS или 
алуминиева кръстачка ALU 

• при PLUS и ALU - колелца с 
диаметър 65 мм -  
за всички видове настилки 

• опция за SL - механизъм за 
регулиране на седалката по 
хоризонтала

• опция за TL - механизъм 
за регулиране на ъгъла и 
дълбочината на седалката 

• опция за регулируеми 
подлакътници 

• опция за регулируема 
облегалка за глава PDH

• максимално натоварване  
до 130 кг.

• гаранция 60 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

46 - 52
63
50,5

70

43 - 55

96,5 - 116

17,3

1580 SYN GALA +AR 08 1580 SYN GALA PLUS +AR 08

1580 SYN GALA PDH ALU SL  
+AR 08 C



17
16

47
66,5

52

62

43 - 52,5

118 - 127,5

15,5

1970 SYn mARILYn
• елегантен мениджърски стол  

с висока облегалка
• модерен и изключително 

фукционален дизайн
• специално разработена мрежа 

ERGO FLEX за максимална 
ергономичност и комфорт

• SYn - синхронен механизъм  
с 5 позиции на заключване, 
даващи възможност за 
непрекъснати промени в ъгъла 
на седалката и облегалката, 
настройване според тежестта  
на потребителя

• SL - механизъм за регулиране на 
седалката по хоризонтала

• регулируеми подлакътници 
• алуминиева кръстачка с колелца с 

диаметър 65 мм - за всички видове 
настилки 

• максимално натоварване 
 до 130 кг.
• гаранция 60 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

1970 SYN mARILYN

1975/S mARILYn
• елегантен конферентен стол 

с хромирана S-образна 
стоманена рамка

• модерен и изключително 
фукционален дизайн

• специално разработена 
мрежа ERGO FLEX за 
максимална ергономичност 
и комфорт

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 60 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

1975 SYn mARILYn 
• елегантен мениджърски стол 

със средно висока облегалка
• модерен и изключително 

фукционален дизайн
• специално разработена 

мрежа ERGO FLEX за 
максимална ергономичност  
и комфорт

• SYn - синхронен механизъм  
с 5 позиции на заключване, 
даващи възможност за 
непрекъснати промени в ъгъла 
на седалката и облегалката, 
настройване според тежестта 
на потребителя.

• SL - механизъм за регулиране 
на седалката по хоризонтала

• регулируеми подлакътници 
• алуминиева кръстачка  

с колелца с диаметър 65 мм - 
за всички видове настилки 

• максимално натоварване 
 до 130 кг.
• гаранция 60 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

47
66,5

52

62

43 - 52,5

99 - 108,5

15

1975/S mARILYN

45
52
52

54

45

99

8,42

1975 SYN mARILYN
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VEGA
• модерен работен стол  

с висококачествена мрежа на 
облегалката

• алуминиева конструкция 
• синхронен механизъм с 5  

позиции на заключване, 
даващи възможност за 
непрекъснати промени в ъгъла 
на седалката и облегалката, 
настройване според тежестта 
на потребителя

• регулируема по хоризонтала 
седалка от полиуретанова пяна 

• 3D регулируеми подлакътници
• регулируеми на височина 

облегалка и лумбална опора 
• регулируема тристепенна 

облегалка за глава
• седалка в черна дамаска 
• цветове на мрежата - черна 

или черно - бяла
• кръстачка от полиран алуминий 

с колелца с диаметър 65 мм - 
за всички видове настилки

• максимално натоварване  
до 130 кг.

• гаранция 60 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

40,5 - 46
65 - 67

49

64

42 - 49

109 - 130

22,2

VEGA
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ARmIn
• модерен работен стол  

с облегалка и седалка от 
инжектирана полиуретанова 
пяна

• облегалка регулируема на 
височина посредством бутон  
в долната част.

• SYn - синхронен механизъм 
с 5 позиции на заключване, 
даващи възможност за 
непрекъснати промени в ъгъла 
на седалката и облегалката, 
с цел премахване на 
уврежданията, причинени 
от повтарящи се движения 
RSI (Repetition Strain Injury), 
настройване според тежестта 
на потребителя

• стилна пластмасова или 
алуминиева ALU кръстачка  
с колелца с диаметър 65 мм -  
за всички видове настилки 

• опция за SL - механизъм за 
регулиране на седалката по 
хоризонтала

• опция за TL - механизъм 
за регулиране на ъгъла и 
дълбочината на седалката 

• опция за регулируеми 
подлакътници 

• опция за регулируема 
облегалка за глава PDH

• максимално натоварване  
до 130 кг.

• гаранция 60 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

46
66
50

65

46 - 56

102 - 112

18,8

1880 SYN ARmIN ALU +AR 08 1380 SYN fLUtE + BR 29

1880 SYN ARmIN ALU PDH +AR 10 1380 ASYN fLUtE SL + BR 06

1880 SYN ARmIN +AR 08 1380 ASYN fLUtE SL + BR 06

FLUTE
• модерен работен стол  

с висока облегалка
• up & down механизъм за 

регулиране височината на 
облегалката

• SYn - синхронен механизъм 
с 5 позиции на заключване, 
даващи възможност за 
непрекъснати промени в ъгъла 
на седалката и облегалката, 
с цел премахване на 
уврежданията, причинени от 
повтарящи се движения  
RSI (Repetition Strain Injury), 
настройване според тежестта 
на потребителя

• ASYn - асинхронен механизъм 
за независимо регулиране на 
седалката и облегалката

• стилна пластмасова кръстачка 
с колелца с диаметър 65 мм - 
за всички видове настилки 

• oпция за подлакътници
• опция за SL - механизъм за 

регулиране на седалката по 
хоризонтала

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

47
66
52

60

48 - 56,5

100 - 126

16,3
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67
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47 - 56

99 - 114

12,1

13
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SY

N



23
22

nIFFRA  
COnFEREnCE

•  конферентен стол с модерен 
дизайн, тапициран в изкуствена 
кожа цвят - черен или бял

• кръстачка или кръгла основа от 
полиран алуминий

• въртящ се и регулируем на 
височина

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

nIFFRA EXECUTIVE
• мениджърски стол  

с модерен дизайн, тапициран 
в изкуствена кожа цвят - черен 
или бял

• синхронен механизъм  
с възможност за заключване 
в различни позиции и 
настройване според тежестта 
на потребителя

• тапицирани хромирани 
подлакътници

• кръстачка от полиран алуминий 
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

NIffRA EXECUtIVE BLItz EXECUtIVE

NIffRA CONfERENCE BLItz CONfERENCE

50
65,5
54,5

63

44 - 53

114,123

19,7
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BLITz  
COnFEREnCE

•  конферентен стол с  
S-образна хромирана рамка

• изработен от инжектирана 
полиуретанова пяна 

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

BLITz EXECUTIVE
• мениджърски стол  

с висока облегалка и плътни 
тапицирани подлакътници

• изработен от инжектирана 
полиуретанова пяна 

• синхронен механизъм с 
възможност за застопоряване 
в пет позиции и настройване 
според тежестта на 
потребителя

• кръстачка от полиран алуминий
 с колелца с по-голям диаметър 

- 65мм 
• максимално натоварване  

до 130 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
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VERTIkA
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49
64
50

59

43 - 54

125 - 135

17,7

8150 VERTIkA
• работен стол със средно 

висока ергономична облегалка 
и модерна квадратна форма 

• SYn - синхронен механизъм 
с пет позиции на заключване, 
даващи възможност за 
непрекъснати промени в ъгъла 
на седалката и облегалката, 
настройване според тежестта 
на потребителя

• алуминиева кръстачка ALU  
с колелца с диаметър 65 мм -  
за всички видове настилки 

• регулируеми подлакътници 
• вариант с облегалка за глава 

PDH
• максимално натоварване  

до 160 кг.
• гаранция 60 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

8150 VERtIkA PDH

49
64
50

59

43 - 54

120 - 130

17,7 

8100 VERTIkA
• работен стол с висока 

ергономична облегалка и 
модерна квадратна форма 

• SYn - синхронен механизъм 
с 5 позиции на заключване, 
даващи възможност за 
непрекъснати промени в ъгъла 
на седалката и облегалката, 
настройване според тежестта 
на потребителя

• алуминиева кръстачка ALU  
с колелца с диаметър 65 мм -  
за всички видове настилки 

• регулируеми подлакътници 
• максимално натоварване  

до 160 кг.
• гаранция 60 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

8100 VERtIkA

49
64
50

59

43 - 54

106 - 115

16,2

8100 VERtIkA 8150 VERtIkA PDH8150 VERtIkA PDH 8150 VERtIkA
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LEI
• мениджърски стол  

с много висока облегалка и 
облегалка за глава 

• модерен дизайн, седалка 
и облегалка изработени от 
полиуретанова пяна

• SYn - синхронен механизъм 
с 5 позиции на заключване, 
даващи възможност за 
непрекъснати промени в ъгъла 
на седалката и облегалката, 
настройване според тежестта 
на потребителя

• регулируеми подлакътници с 
мека повърхност

• полирана алуминиева 
кръстачка с гумени колелца за 
всички видове настилки

• максимално натоварване  
до 160 кг.

• гаранция 60 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

47
64
49,5

71

44 - 53

120 - 129

22,3

1810/S LEI 1810/S LEI

1820 LEI

47
61

49,5

64

46,5

104,5

16,4

1800 LEI

LEI/S
• конферентен стол с хромирана 

S-образна стоманена рамка 
• седалка и облегалка от тапицирана 

инжектирана полиуретанова пяна
• подлакътници с мека повърхност
• максимално натоварване до 120 кг.
• гаранция 60 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV 
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46
65
51

69

45,5 - 53,5

107,5 - 115,5

13,7

mISSOURI
• стилен мениджърски стол  

с висока облегалка, изработен 
от висококачествена мрежа 

• мултиблокиращ механизъм  
с възможност за заключване в 
няколко позиции, настройване 
според тежестта на 
потребителя

• тапицирани хромирани 
подлакътници 

• алуминиева кръстачка 
• максимално натоварване  

до 120 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

mISSOURI/S
• стилен конферентен стол  

със средно висока облегалка 
• хромирана S-образна  

стоманена рамка
• изработен от висококачествена 

мрежа
• тапицирани хромирани 

подлакътници 
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

mISSOURI

45
56,5
49

70

46

92,5

13,2

46,5
66
52

72

47,5 - 55,5

118 - 126

18,7

6900 ORGA
• мениджърски стол  

с висока облегалка  
с ергономична форма,  
от висококачествена кожа

• мултиблокиращ механизъм  
с възможност за заключване  
в няколко позиции, настройване 
според тежестта на 
потребителя

• тапицирани хромирани 
подлакътници 

• алуминиева кръстачка  
с гумени колелца за всички 
видове настилки

• максимално натоварване  
до 130 кг

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

6950/S ORGA

6950 ORGA6950 ORGA

6900 ORGA

47,5
66
52

73,5

42,5 - 50,5

95,5 - 104

16,56

6950 ORGA
• мениджърски стол със средно  

висока облегалка с ергономична 
форма, от висококачествена кожа

• люлеещ механизъм - за люлеене или 
застопоряване в изправена позиция

• тапицирани хромирани подлакътници
• алуминиева кръстачка с гумени 

колелца за всички видове настилки
• максимално натоварване  

до 130 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

6950/S ORGA
• конферентен стол със  

средно висока облегалка  
с ергономична форма,  
от висококачествена кожа

• хромирана S-образна  
стоманена рамка

• тапицирани хромирани 
подлакътници

• максимално натоварване  
до 130 кг. 

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

47,5
61
52

68

44,5

96,5 

16

mISSOURI/S
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BOSS
• мениджърски стол  

с висока облегалка
• SYn - синхронен механизъм 

с 5 позиции на заключване, 
даващи възможност за 
непрекъснати промени в ъгъла 
на седалката и облегалката, 
настройване според тежестта 
на потребителя

• полирана алуминиева 
кръстачка с колелца за всички 
видове настилки

• регулируеми подлакътници  
с хромирани детайли

• максимално натоварване  
до 160 кг.

• гаранция 60 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

49
66,5

52

67,5

45 - 55

114 - 124

18,2

BOSS/S
• конферентен стол със  

средно висока облегалка
•  хромирана S-образна 

стоманена рамка
• тапицирани седалка и 

облегалка
• подлакътници с мека 

повърхност 
• максимално натоварване  

до 120 кг
• гаранция 60 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

47
59,5
49,5

59

47,5

106

12,5

8200 BOSS

8250/S BOSS 8250/S BOSS

8200 BOSS

50
68
51

63

45 - 54

110 - 119

20

1900 kLASS
• мениджърски стол с висока 

облегалка, модерен и 
атрактивен дизайн

• мултиблокиращ механизъм 
с пет позиции на заключване, 
даващи възможност за 
непрекъснати промени в ъгъла 
на седалката и облегалката, 
настройване според тежестта 
на потребителя

• регулируеми подлакътници  
с мека повърхност

• алуминиева кръстачка
• тапицерия от висококачествена 

телешка кожа или дамaска 
• максимално натоварване  

до 130 кг.
• гаранция 60 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

1900 kLASS
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2040 SYN G SIGNO +AR06 G

SIGnO SYn G
• работен стол с висока, 

ергономична, регулируема  
на височина облегалка,  
с облегалка за главата

• седалка и облегалка от 
полиуретанова пяна

• SYn - синхронен механизъм 
с 5 позиции на заключване, 
даващи възможност за 
непрекъснати промени в ъгъла 
на седалката и облегалката, 
настройване според тежестта 
на потребителя

• SL - механизъм за регулиране 
на седалката по хоризонтала 

• сива метална конструкция и 
кръстачка

• опция за регулируеми 
подлакътници

• максимално натоварване  
до 130 кг.

• Гаранция 60 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

45
61
50

61

46 - 59,5

104 - 140,5

18,2
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2040 G SIGNO

20
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58
48

61

47,5

84

7,2

2040 C SIGNO2040 N SIGNO

SIGnO C, n, G
• посетителски стол  

с метална черна, сива или 
хромирана рамка и черни 
или сиви пластмасови 
подлакътници

• максимално натоварване  
до 120 кг. 

• гаранция 60 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV 
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2170/S ROCkY NEt C 2170/S ROCkY C

ROCkY
• модерен посетителски стол 

в различни варианти
• черна мрежа или 

тапицерия на облегалката и 
тапицирана седалка

• черна, сива или хромирана 
рамка 

• варианти със и без 
подлакътници

• максимално натоварване  
до 120 кг. 

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

49

55
48

55
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83,5

5,6
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2174 ROCkY +BR

104

83,546,5

42,5

2172 ROCkY

209

83,5

62

46,5

42,5

2174 ROCkY

155

83,546,5

42,5

2173 ROCkY

62

260

83,546,5

42,5

2175 ROCkY

6262

122

83,546,5

42,5

2172 ROCkY +BR

246

83,5

62

46,5

42,5

2174 ROCkY +BR

184
83,546,5

42,5

2173 ROCkY +BR

62 62

2170 ROCkY N

2171 ROCkY NEt N 

подлакътници с масичка Rocky
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ERGOSIT
• най-доброто от конферентните 

столове на колелца 
• сгъваема седалка за лесно 

стифиране в редица
• полиуретанови подлакътници
• хромирана стоманена рамка
• облегалка от елегантна 

висококачествена мрежа
• DAS технология (dynamic 

active support technology) - 
ергономична облегалка  
с плавно спускане 
посредством пружини

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

44
57

47,5

61

47

90

10,3

ERGOSIT
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дамаска BASIC

черен бял червен

TInA 
• посетителски стол с плътни 

тапицирани подлакътници
• четири варианта на основа
• облегалка и седалка от 

високоустойчива инжектирана 
полиутетанова пяна

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 60 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

64,5

46 10,8
49

40,5

76,5

42

48

80

56,5

45 10,6
62

49

tINA VISItOR tINA tINA ALU tINA CROSSfIRE VISItOR fIRE CROSS fIRE ALU fIRE

fIRE VISItOR tINA

FIRE
• посетителски стол с плътни 

тапицирани подлакътници
• четири варианта на основа
• облегалка и седалка от 

високоустойчива инжектирана 
полиутетанова пяна

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 60 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
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 AmA 
• посетителски тапициран стол 

за релаксация 
• облегалка и седалка от 

високоустойчива инжектирана 
полиутетанова пяна

• хромирана основа със 
статични крачета

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 60 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

Ama

90

54 18,1
92

43

111

47
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SOFT
• посетителски тапициран  

стол за релаксация
• облегалка и седалка от 

високоустойчива инжектирана 
полиутетанова пяна

• хромирана рамка или 
хромирана основа със 
статични крачета

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 60 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

SOft CROSS SOft SLED SOft CROSS

SOft CROSSSOft SLED PDH

SOft SLED PDH

SOFT PDH
• посетителски тапициран  

стол за релаксация с 
облегалка за глава

• облегалка и седалка от 
високоустойчива инжектирана 
полиутетанова пяна

• хромирана рамка
• максимално натоварване 
 до 120 кг.
• гаранция 60 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

40
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70

43 11
67

58,5
36 - 49

73 - 86
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43 9
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58,5
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42
65
45

68,5

40,5 - 49,5

94,5 - 103,5

12,14

1920 ALEX ALU
• модерен мениджърски стол, 

тапициран в естествена кожа,  
с тапицирани подлакътници

• люлеещ механизъм -  
за люлеене или застопоряване 
в изправена позиция, 
настройване според тежестта 
на потребителя

• стоманена конструкция 
• полирана алуминиева 

кръстачка с колелца  
с диаметър 65 мм -  
за всички видове настилки

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

1920 ALEX
• модерен конферентен стол 

с конструкция от хромирана 
стомана

• тапицирани седалка и 
облегалка в естествена кожа

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

42

46
45

58

47,5

103

8,5

1920/S ALEX
• модерен конферентен стол  

с S-образна хромирана рамка
• тапицирани седалка и 

облегалка в естествена кожа
• максимално натоварване  

до 120 кг
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

42
48
45

56

47,5

103

9,8
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48

41

47
47

59

49

88

5,8

UP STRETTA
• тапициран посетителски стол 

с отличителен дизайн
• общата широчина е  

оптимизирана за 
максимално използване  
на пространството

• профил на рамката  
30 x 15 мм 

• максимално натоварване  
до 130 кг

• възможност за стифиране  
до 3 бр.

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

UP
• тапициран посетителски 

стол с отличителен дизайн
• профил на рамката  

30 x 15 мм с наклон 45°,  
цвят - черен или сив

• максимално натоварване 
до 130 кг

• възможност за стифиране 
до 3 бр.

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

41

52,5
47

54

48,5

89

7,2

обща ширина 47 cm
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ROXY
• модерен посетителски стол
• тапицирани седалка и 

облегалка
• сива или хромирана рамка на 

4 крака, с подлакътници 
• възможност за стифиране  

до 5 броя
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

44
55

41,5

58

43

81

10,3

ROXY/S
• модерен посетителски стол  

с S-образна сива или 
хромирана рамка с 
подлакътници

• тапицирани седалка и 
облегалка

• възможност за стифиране  
до 3 броя

• максимално натоварване  
до 120 кг

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

44
54,5
41,5

56

43,5

82

10,3

ROXY G

ROXY/S C

ROXY/S G

ROXY C

47,5
56,5
49,5

58

47

84

8,8

mAGIX
• посетителски стол  

с S-образна хромирана 
рамка

• пластмасови подлакътници
• възможност за стифиране 

до 3 броя
• максимално натоварване 

до 120 кг
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

2180/S mAGIX
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FRESH
• посетителски стол  

със сива, черна или бяла 
рамка

• варианти А и B – пластмасови 
седалка и облегалка в цвят 
светло син, черен, червен, сив  
и бял

• варианти C и D – тапицирани 
седалка и облегалка с голямо 
разнообразие от цветове

• варианти B и D с подлакътници 
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

44
60,5
47

50

46

80,5

5,5

44

52

47

50

46

80,5

5
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ES

H 
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fR
ES

H 
/B

fR
ES

H 
/ 

C

fRESH /A fRESH /C

FRESH /B

44

52

47

50

48

80,5

5,5
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STRIkE
• посетителски стол с форма  

на мида, в различни варианти
• хромирана рамка,  

със или без подлакътници
• опция за тапициран панел на 

седалката
• предлага се в следните цветове 

на пластмасата: син P 71, сив P 72, 
оранжев P73, черен P 74, червен P 75, 
пясъчен P 76, зелен P 77, бял P 78,  
бежов P 79

• възможност за стифиране
• максимално натоварване до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

44

52
45,5

53

45

78

4

P 75

P 74 P 73

P 77

P 72 P 71

P 78

P 76

2130 /SB PC StRIkE

2130 /S PC StRIkE

2130 tC StRIkE

2130 tC StRIkE

44

56
45,5

53

45

79

5

44

56
45,5

53

72

108

6,8

2130 2130 /S

2130 /SB

54

2130 /S tC StRIkE
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ELSI
• посетителски стол  

от слоеста дървесина
• конструкция от хромирана 

стомана с диаметър на 
рамката 16 мм и дебелина 
2.2 мм

• повърхността на седалката е 
в цвят естествен бук

• опция за тапицирана седалка
• удобен отвор за лесно 

пренасяне
• максимално натоварване  

до 120 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

ELSI Ln
• пейка с две или четири места, 

от твърда слоеста дървесина
• повърхността на седалката e 

в цвят естествен бук
• черна или сива стоманена 

конструкция
• опция за масичка
• максимално натоварване  

до 120 кг. на 1 място
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

ISTRA
•  маса с широка употреба, подходяща за 

конферентни зали, трапезарии, офиси и др.
• стоманена основа, боядисана в два нюанса -  

RAL 7035 светлосиво и RAL 7016 антрацит
• профил на краката 40 х 40 мм и дебелина 1.4 мм
• профил на рамката под плота 40 х 20 мм и 

дебелина 1.2 мм 
• плот с дебелина 25 мм и 2 мм ABS кант
• цветове естествен бук или светло сиво
• основни размери: 120x60 см, 120x80 см, 160x80 см
• височина 75 см
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

41

52
42,5

59

48

89

5,5

85,5

157

42

41

ELSI 103 LN + tAV

59

105

85,5

42

41

ELSI 102 LN

59

260

85,5

59

42

41

ELSI 105 LN + tAV

246

59

42

41

ELSI 104 LN

85,5

41

52

42,5

56,5

46,5

89

4,9

ELSI tC

ELSI tC

ELSI LC

ELSI 102 LNELSI LC ELSI LCELSI tC

120
120
160

60
80
80

75



традиционни - доказани -  
на достъпни цени

Колекцията Classic е правилният избор на клиенти, които 
искат да бъдат сигурни, че са избрали добро качество на 
разумна цена и които търсят вече станали традиционни 
и доказани продукти. Тази колекция представя продукти 
с доказан дизайн и множество технически детайли, 
които вече са получили признанието на много доволни 
клиенти.
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4150/S4150

OkLAHOmA
• мениджърски стол  

с мрежеста облегалка  
и седалка в меш

• синхронен механизъм с 
няколко позиции на заключване, 
настройване според тежестта 
на потребителя

• регулируема лумбална опора
• регулируеми подлакътници 
• версия с регулируема 

облегалка за глава PDH 
• кръстачка от полиран 

алуминий, с колелца за всички 
видове настилки

• максимално натоварване  
до 130 кг. 

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

50
67,5

52

66

44,5 - 53,5

123,5 - 135,5

20,4
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A
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48
70
52

67

46 - 55

103,5 - 112

19,2

O
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A
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m
A

OkLAHOmA OkLAHOmA 

48
69,5
56,5

67

41 - 50

113 -121

16,9

41
00

48
69,5
56,5

67

41 - 50

102 - 110,5

16,5

41
50

48,5
65

54,5

63,5

43

101,5

16,8

41
50

/S

4100
• мениджърски стол  

с много висока ергономична 
облегалка с тапицирани 
подлакътници

• люлеещ механизъм - за 
люлеене или застопоряване 
в изправена позиция, 
настройване според 
тежестта на потребителя

• стилна пластмасова 
кръстачка

• опция за мултиблокиращ 
механизъм за застопоряване 
в различни позиции

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

OkLAHOmA PDH4100 mULtI
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ABOVE
• модерен мениджърски стол 

с мрежеста облегалка в цвят 
черен, син или бордо

• седалка тапицирана в черен 
плат

• регулируема лумбална опора
• регулируема облегалка за 

главата 
• синхронен механизъм с 

няколко позиции на заключване, 
настройване според тежестта 
на потребителя

• подлакътници с меко покритие
• стилна пластмасова кръстачка 

с колелца за всички видове 
настилки 

• максимално натоварване  
до 120 кг. 

• гаранция 24 месеца

IOWA
• работен стол с облегалка от 

омекотена пластмаса в цвят 
- черен, сив, червен, зелен, 
оранжев

• черна тапицерия на 
седалката

• люлеещ механизъм - за 
люлеене или застопоряване 
в изправена позиция, 
настройване според 
тежестта на потребителя

• хромирани кръстачка и газов 
амортисьор

• пластмасови подлакътници
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 24 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

50
67
50

60

45 - 53

93 - 101

11,8 
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44 - 49
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A
BO

V
E

52
58
51

61,5
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1640 ASYN C AtHEA +BR 07 1700 SYN RENÉ NEt + AR 08

1700 SYN RENÉ + AR 081700 SYN RENÉ + AR 08 1700 SYN RENÉ + AR 08

1700 SYN RENÉ NEt ALU  
+ AR 08

REnÉ
• работен стол с мрежеста 

или тапицирана облегалката 
и тапицирана седалка

• SYn - синхронен механизъм 
с пет позиции на заключване, 
настройване според 
тежестта на потребителя

• черна стилна пластмасова 
или алуминиева кръстачка

• опция за SL - механизъм за 
регулиране на седалката по 
хоризонталa 

• опция за регулируеми 
подлакътници

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

44
65
50

65

49 - 59

104 - 114,5

18,6

1640 ASYN + BR 061640 ASYN + BR 06 1640 ASYN + BR 06

ATHEA
• работен стол с висока 

облегалка
• ASYn - асинхронен механизъм 

с независимо регулиране 
на ъгъла на седалката и 
облегалката 

• up & down механизъм за 
регулиране височината на 
облегалката 

• пластмасова или хромирана 
кръстачка 

• опция за регулируеми 
подлакътници 

• максимално натоварване  
до 130 кг. (120 кг. за 
пластмасова кръстачка)

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

45,5
58
49

58

40 - 53

96,5 - 117

10,7

16
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39 - 52

92,5 - 110,5
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1540 ASYN +BR

46
63,5

52

62,5

45 - 57

106 - 125,5

15,1

1140 ASYN +BR25

1140 ASYN

44
62
46

62

41 - 55

94 - 114,5

11,5

tEXAS mULtI

tEXAS mULtI

48
62
49

66

44 - 52

101 - 109

14,5

1540 ASYn
• работен стол с висока 

облегалка
• ASYn - асинхронен механизъм 

с независимо регулиране 
на ъгъла на седалката и 
облегалката 

• up & down механизъм за 
регулиране на височината на 
облегалката

• пластмасова или хромирана 
кръстачка

• опция за подлакътници
• максимално натоварване  

до 130 кг. (120 кг. за 
пластмасова кръстачка)

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

1140 ASYn
• работен стол със средно  

висока облегалка
• ASYn - асинхронен механизъм  

с независимо регулиране на 
ъгъла на седалката и облегалката 

• up & down механизъм за 
регулиране на височината на 
облегалката

• пластмасова или хромирана 
кръстачка

• опция за подлакътници
• максимално натоварване  

до 130 кг. (120кг. за пластмасова 
кръстачка)

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

TEXAS mULTI
• работен стол с висока облегалка
• мултиблокиращ механизъм с 

няколко позиции на заключване
• пластмасови подлакътници
• хромирана кръстачка
• тапициран в черна, синя, сива 

или червена дамаска Dora
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 24 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

1540 ASYN C +BR

1540 ASYN +BR

1140 ASYN C + BR

tEXAS mULtI
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68

4050/S

4050/S

4050/S
45,5

63,5
53,5

67

48

99,5

15,8

4000
46

61
54,5

69

42 - 51,5

112 - 121

16,6

4000 mULtI

51,5
63,5

52

77,5

44 - 52

105 - 112,5

17,7

50
70,5

53

76

44 - 52

111 - 119

17,3

HAWAI
• мениджърски стол  

с лицева част от черна, 
висококачествена, телешка 
кожа с контрастни шевове

• люлеещ механизъм - за 
люлеене или застопоряване 
в изправена позиция, 
настройване според тежестта 
на потребителя 

• пластмасови, тапицирани 
подлакътници 

• пластмасова кръстачка
• максимално натоварване  

до 120 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

4000 / 4050/S
• 4000-мениджърски стол с висока облегалка
• тапицирани седалка, облегалка и 

подлакътници
• люлеещ механизъм - за люлеене или 

застопоряване в изправена позиция, 
настройване според тежестта на потребителя

• пластмасова кръстачка
• опция за мултиблокиращ механизъм за 

застопоряване в различни позиции
• 4050/S - конферентен стол с ниска облегалка
• черна S-образна стоманена рамка
• тапицирани седалка, облегалка и 

подлакътници
• максимално натоварване до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

OHIO
• мениджърски стол с 

лицева част от черна, 
висококачествена, телешка 
кожа с контрастни шевове

• люлеещ механизъм - за 
люлеене или застопоряване 
в изправена позиция, 
настройване според тежестта 
на потребителя 

• пластмасови, тапицирани 
подлакътници

• пластмасова кръстачка
• максимално натоварване  

до 120 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

49
68,5
52,5

74,5

45 - 55

107 - 117

15,2

DEnVER
• мениджърски стол  

с висока облегалка, лицева 
част в черна bonded кожа

• люлеещ механизъм - за 
люлеене или застопоряване 
в изправена позиция, 
настройване според тежестта 
на потребителя

• пластмасови кръстачка и 
подлакътници 

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 24 месеца
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45,5
57
49,5

63

42 - 55

97 - 115

12

PAnTHER ASYn
• работен стол със средно 

висока облегалка
• ASYn - асинхронен механизъм 

с независимо регулиране 
на ъгъла на седалката и 
облегалката 

• опция за подлакътници
• пластмасова или хромирана 

кръстачка
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

1410 mEk G
• работен стол с висока 

облегалка
• mEk - механизъм за регулиране 

наклона на облегалката
• ергономична седалка
• компоненти от сива пластмаса
• опция за подлакътници BR 09G
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД 
• СЕРТИФИКАТ TÜV

PAnTHER
• работен стол със средно 

висока облегалка
• mEk - механизъм за 

регулиране наклона на 
облегалката

• пластмасова или 
хромирана кръстачка

• опция за подлакътници
• максимално натоварване 

до 120 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

1080 mEk
• работен стол с висока 

облегалка
• mEk - механизъм за 

регулиране наклона на 
облегалката

• пластмасова или 
хромирана кръстачка

• опция за подлакътници
• максимално натоварване 

до 120 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

44,5
55
46,5

57

44 - 57

99,5 - 117,5

10

46
55
46,5

63,5

42 - 55

99 - 116

12,9

45
55
46,5

62,5

42,5 - 57

99 - 117,5

9,3

PANtHER ASYN 

1410 mEk G

1410 mEk G + BR09 G

1410 mEk G + BR09 G 1410 mEk G

PANtHER +BR25

1080 mEk
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49
60
52,5

73

47 - 56,5

102 - 111,5

15,5

SOnATA
• работен стол с висока облегалка
• тапицерия в черна дамаска меш 

и изкуствена кожа
•  хромирана кръстачка
• пластмасови подлакътници
• люлеещ механизъм - за люлеене 

или застопоряване в изправена 
позиция, настройване според 
тежестта на потребителя

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 24 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

46
55
46,5

64

42 - 55,5

99 - 116

11,5

1180 ASYn
• работен стол с висока облегалка
• ASYn - асинхронен механизъм с 

независимо регулиране на ъгъла 
на седалката и облегалката 

• up & down механизъм за 
регулиране на височината на 
облегалката

• пластмасова или хромирана 
кръстачка

• опция за подлакътници
• максимално натоварване  

до 120 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV 

51
61
50

67

42 - 58,5

108,5 - 118

13

TEnnESSEE
• работен стол с висока облегалка  

в мрежа и седалка в черна изкуствена кожа
• хромирана стоманена кръстачка
• подлакътници - комбинация от хром и 

пластмаса
•  люлеещ механизъм - за люлеене или 

застопоряване в изправена позиция, 
настройване според тежестта на потребителя

• максимално натоварване до 120 кг. 
• гаранция 24 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

SONAtA

mIAmI
• мениджърски стол  

с висока облегалка 
• люлеещ механизъм -  

за люлеене или застопоряване 
в изправена позиция, 
настройване според тежестта 
на потребителя

• хромирана стоманена 
кръстачка и тапицирани 
хромирани подлакътници

• цветни компоненти на 
седалката и облегалката в сив, 
син или червен цвят

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 24 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

54,5
71,5

50

66

48,5 - 56,5

112 - 120

15

tENNESSEE

1180 ASYN +BR25



75
74

• посетителски стол с отличителен дизайн
• разнообразие от цветове на 

пластмасата на облегалката и 
металната рамка

• извивка на тръбата на рамката под 45°
• профил на рамката 30 x 15 мм 
• формата на пластмасовия капак 

позволява лесно хващане
• възможност за стифиране до 3 бр. 
• максимално натоварване до 130 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

ISY 45

42

53
47

57,5

46

81

6,1



77
76

42

48
48

55,5

48

81

4,9

ISY STRETTA
• посетителски стол  

с отличителен дизайн
• общата ширина е 

оптимизирана за максимално 
използване на пространството

• профил на рамката  
30 x 15 мм 

• формата на пластмасовия 
капак позволява лесно 
хващане

• възможност за стифиране  
до 3 бр. 

• максимално натоварване  
до 130 кг.

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

LARA
• сгъваем стол  

с тапицирани седалка и 
облегалка

• черна, сива или хромирана 
конструкция (диаметър на 
рамката 20-25 мм) 

• лесен за съхранение, заемащ 
малко пространство

• максимално натоварване  
до 130 кг

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

обща ширина 48 cm

44

50
43

54

47

84

5,5

черен сив хром



79
78

44
58
44

55,5

46

81

7,5

44

51
44

55,5

46

81

5,9

45,5
58,5
44,5

56,5

47

81

6,7 45,5

51
44,5

56,5

47

81

5,1

2010 N WENDY

DAmA

2011 N WENDY

2090 N ALINA

червен черен бял

40,5

57,5
47

51,5

44,5

81

5,6

mARIA
• посетителски стол  

с хромирана конструкция
• пластмасови седалка, облегалка 

и подлакътници в цвят - бял, черен 
или червен

• възможност за стифиране до 10 бр.
• максимално натоварване до 120 кг.
• гаранция 24 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

45,5

56,5
45,5

58

46

85,5

6,0

SPIDER
• посетителски стол  

с черна, хромирана или сива 
рамка

• пластмасови подлакътници
• черна мрежеста облегалка и 

тапицирана седалка
• възможност за стифиране  

до 5 бр.
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 24 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

черен сив хром

39,5

48
38

54

47

62,5

4,8

LAURA
• посетителски стол  

с хромирана конструкция
• пластмасови седалка и 

облегалка в цвят - бял или кафяв
• възможност за стифиране  

до 10 бр.
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 24 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV

кафяв бял

WEnDY
• посетителски стол  

с обла форма на 
облегалката

• тапицирани седалка 
и облегалка от 
полиуретанова пяна 

• черна рамка с кръгъл 
профил

• възможност за 
стифиране до 5 бр.

• версия с подлакътници 
• максимално натоварване 

до 120 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

43,5
52,5
46

59

48,5

86,5

6,8

DAmA
• посетителски стол  

с правоъгълна форма на 
облегалката

• тапицирани седалка и облегалка  
от полиуретанова пяна 

• тапицирани подлакътници 
• черна рамка с профил 30 x 15 мм
• възможност за стифиране  

до 5 бр.
• максимално натоварване  

до 120 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

ALInA
• посетителски стол  

с правоъгълна форма на 
облегалката

• тапицирани седалка и облегалка 
от полиуретанова пяна 

• черна или сива рамка с кръгъл 
профил

• възможност за стифиране до 5 бр.
• версия с подлакътници 
• максимално натоварване до 120 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

2091 N ALINA



81
80

260

83,5

62

46,5

42,5

1125

104

62

42,5209

83,5

62

46,5

42,5

1124
155

83,546,5

62

42,5

1123

83,546,5

1122

• посетителски стол в различни 
варианти с черна,  
сива или хромирана рамка 

• овален профил 15 x 30 мм  
с дебелина 1.2 мм 

• тапицирана, мрежеста, 
пластмасова или дървена 
облегалка и тапицирана, 
пластмасова или дървена седалка

• опция за подлакътници и масичка
• възможност за стифиране между  

5 и 10 бр. 
• максимално натоварване до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

TAURUS

43

53,5
47,5

55

46,5

81

7,5

tAURUS tC1120 LC
tAURUS tN

tAURUS PN ISO tAURUS PC LAYER tAURUS tN NEt

tAURUS tN +BR05

tAURUS tN +BR15

регулираща се свръзка

1124 tNсгъваем подлакътник с масичка BR 15



83
82

8,6
36

51

78 - 95

жълт черен

бял винен сребърен

mARTInA
• тапициран бар стол  

в изкуствена кожа в цвят - 
черен, червен или  
тъмно кафяв

• основа от хромирана 
стомана 

• регулиране на 
височината с газов 
механизъм

• ринг за краката
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 24 месеца

38

5
36

65 - 86

SARA
• елегантен бар стол  

с пластмасова седалка в цвят 
- жълт, черен, бял, винен или 
сребърен

• основа от хромирана стомана
• регулиране на височината с  

газов механизъм
• ринг за краката
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 24 месеца

черен т. кафяв червен

DALLAS
34

176

ORIOnE
36

178

mOnTE 1
54,5

173

ELIX
45

174

4,3 4,466,5

DALLAS

mONtE 1

ORIONE

ELIX
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универсални - удобни -  
баланс качество - цена

Колекция Packs представя модели, които са с  
универсален дизайн и с отлично качество на добра 
цена. Богат избор на изключително удобни продукти, 
подходящи както за дома, така и за офиса.



87

86

COnCEPT
• ергономичен работен стол 

с мрежеста или тапицирана 
облегалка и тапицирана седалка

• регулируема лумбална опора 
• SYn - синхронен механизъм 

с пет позиции на заключване, 
настройване според тежестта на 
потребителя

• стилна пластмасова или 
хромирана кръстачка с колелца, 
с диаметър 65 мм - за всички 
видове настилки 

• регулируеми подлакътници 
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

47
64
48

69

44 - 55

121 - 132 

CONCEPt

CONCEPt CONCEPt

CONCEPt

X - WInG
• ергономичен работен стол 

с мрежеста облегалка и 
тапицирана седалка

• конструкция в бял или черен цвят
• лумбална опора
• SYn - синхронен механизъм 

с пет позиции на заключване, 
настройване според тежестта на 
потребителя

• пластмасова или хромирана 
кръстачка с колелца, с диаметър 
65 мм - за всички видове настилки 

• регулируеми подлакътници 
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

47,5
64
48

69

42 - 51,5

106,5 - 116,5

X - WING

X - WING
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88

2300 CLASS
• ергономичен работен стол  

със средно висока облегалка
• седалка и облегалка от 

инжектирана полиуретанова 
пяна

• SYn - синхронен механизъм 
с пет позиции на заключване, 
настройване според тежестта 
на потребителя

• up & down механизъм за 
регулиране на височината на 
облегалката

• хромирана кръстачка 
• опция за регулируеми 

подлакътници 
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

2350 CLASS
• ергономичен конферентен 

стол с хромирана рамка с 
подлакътници

• седалка и облегалка от 
инжектирана полиуретанова 
пяна

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

2300 CLASS

2350 CLASS

2300 CLASS

2300 CLASS

50
59
45.5

66

49 - 58

98 -113

44,5
54

46,5

54

46

92

2350 CLASS

2310 CLASS   

• ергономичен работен стол  
с висока облегалка

• седалка и облегалка от 
инжектирана полиуретанова 
пяна

• SYn - синхронен механизъм 
с пет позиции на заключване, 
настройване според тежестта 
на потребителя

• up & down механизъм за 
регулиране на височината на 
облегалката

• хромирана кръстачка 
• опция за регулируеми 

подлакътници 
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

50
59
45.5

66
49 - 58

117 - 132

2310 CLASS

2310 CLASS
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90

49
66
48

50 - 62

125 - 143

BOSTOn/S
• eргономичен конферентен стол 

с хромирана S - образна рамка  
с подлакътници

• седалка и облегалка,  
изработени от висококачествена 
мемори пяна

• максимално натоварване  
до 120 кг. 

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

50
60
47

47

94

BOSTOn STAnDARD
• ергономичен работен стол  

с висока облегалка, изработен 
от висококачествена мемори 
пяна

• SYn - синхронен механизъм 
с 5 позиции на заключване, 
настройване според тежестта 
на потребителя

• up & down механизъм за 
регулиране на височината на 
облегалката

• стилна пластмасова кръстачка 
• регулируеми подлакътници 
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

мемори пяна

BOStON EXtRA

BOSTOn EXTRA 
• eргономичен работен стол  

с висока облегалка, изработен 
от висококачествена мемори 
пяна

• SYn - синхронен механизъм 
с няколко позиции на 
заключване, настройване 
според тежестта на 
потребителя

• up & down - механизъм за 
регулиране на височината на 
облегалката

• SL - механизъм за регулиране 
на седалката по хоризонтала

• алуминиева кръстачка
• регулируеми подлакътници
• опция за облегалка за глава 

PDH 
• максимално натоварване  

до 120 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

BOStON H EXtRA

49
66
48

49 - 61

104 - 116
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92

BRAnT
• мениджърски стол  

с висока облегалка
• облегалка и седалка в мрежа
• регулируема облегалка за глава
• синхронен механизъм с 

възможност за плавни промени на 
ъгъла на седалката и облегалката, 
настройване според тежестта на 
потребителя 

• регулиране посредством жило 
(Bowden cable control)

• регулируема на дълбочина 
седалка

• гъвкава лумбална опора
• регулируеми подлакътници
• полирана алуминиева кръстачка с 

колелца за всички видове настилки
• закачалка за дрехи
• цвят на мрежата - черен или бордо
• максимално натоварване  

до 130 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ TÜV
 

51
67,5

51

63

44 - 49

116 - 129

16,6

2410 SAPPHIRE
• работен стол с висока 

ергономична, регулируема на 
височина облегалка

• седалка и облегалка, изработени 
от инжектирана полиуретанова 
пяна

• SYn - синхронен механизъм  
с 5 позиции на заключване, 
даващи възможност за 
непрекъснати промени в ъгъла 
на седалката и облегалката, 
настройване според тежестта на 
потребителя

• SL - механизъм за регулиране на 
седалката по хоризонтала 

• пластмасова или хромирана 
кръстачка

• вариант с облегалка за глава
• oпция за регулируеми 

подлакътници
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД 
• СЕРТИФИКАТ TÜV

46
60
50

59

43,5 - 56

102 - 122

17,5

24
00

 S
A

PP
H

IR
E

46
65
50

66

45,5 - 54,5

110 - 126

19,4

24
10

 S
A

PP
H

IR
E

2450/S N SAPPHIRE 2450/S C SAPPHIRE2450/S C SAPPHIRE

2400 SAPPHIRE +AR08

44,5
51,5
45,5

61

45

89

8,7

24
50

/S

2410 SAPPHIRE +AR08

SAPPHIRE/S
• ергономичен конферентен стол 

със средно висока облегалка
• седалка и облегалка от 

инжектирана полиуретанова пяна
• черна или хромирана S-образна 

рамка
• опция за подлакътници
• максимално натоварване до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV 
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94

8700 BIX

8700 BIX
• мениджърски стол  

с висока облегалка
• мултиблокиращ механизъм,  

с възможност за заключване  
в 5 позиции, настройване 
според тежестта на 
потребителя

• хромирани тапицирани 
подлакътници 

• хромирана кръстачка
• максимално натоварване  

до 130 кг
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

8750/S BIX

8750/S BIX
• конферентен стол  

с S-образна хромирана рамка
• хромирани тапицирани 

подлакътници
• максимално натоварване  

до 120 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

49
67
54,5

69

44,5 - 51,5

120 - 127

52
65,5
5425

49.5

99

8300 tAmARA

8350/S tAmARA

49
67
54,5

69

44,5 - 51,5

120 - 127

52
65,5
5425

49.5

99

8300 TAmARA
• мениджърски стол  

с висока облегалка
• мултиблокиращ механизъм,  

с възможност за заключване в  
5 позиции, настройване според 
тежестта на потребителя

• хромирани тапицирани 
подлакътници 

• хромирана кръстачка
• максимално натоварване  

до 130 кг
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

8350/S TAmARA
• конферентен стол  

с S-образна хромирана рамка
• хромирани тапицирани 

подлакътници
• максимално натоварване  

до 120 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV
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9550/S

9550/S 9550/S

9550/S
• конферентен стол  

с S-образна дървена рамка  
с подлакътници в цвят - бук,  
орех, венге, череша, махагон

• максимално натоварване  
до 120 кг. 

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

51
63
55

46,5

98

12

9500

9500
• мениджърски стол  

с висока облегалка
• мултиблокиращ механизъм,  

с възможност за заключване в  
5 позиции, настройване според 
тежестта на потребителя 

• дървени подлакътници  
и кръстачка в цвят - бук, орех,  
венге, череша, махагон

• максимално натоварване  
до 130 кг.

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

50,5
63
55

69

50,5 - 59,5

120 - 129

21

95009500
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9350/S

9350/S 9350/S

9350/S
• конферентен стол  

с S-образна дървена рамка с 
подлакътници в цвят - бук, орех, 
венге, череша, махагон

• максимално натоварване  
до 120 кг. 

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

51
63
55

46,5

98

12

9300

9300 9300

9300
• мениджърски стол  

с висока облегалка
• мултиблокиращ механизъм,  

с възможност за заключване в  
5 позиции, настройване според 
тежестта на потребителя

• дървени подлакътници  
и кръстачка в цвят - бук, орех, 
венге, череша, махагон

• максимално натоварване  
до 130 кг.

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

50,5
63
55

69

50,5 - 59,5

120 - 129

21
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9050/S

9050/S9050/S

9050/S
• конферентен стол  

с S-образна дървена рамка  
с подлакътници в цвят - бук,  
орех, венге, череша, махагон

• максимално натоварване  
до 120 кг. 

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

51
63
55

46,5

98

12

9000

9000 9000

9000
• мениджърски стол  

с висока облегалка
• мултиблокиращ механизъм,  

с възможност за заключване  
в 5 позиции, настройване 
според тежестта на 
потребителя

• дървени подлакътници  
и кръстачка в цвят - бук,  
орех, венге, череша, махагон

• максимално натоварване  
до 130 кг.

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

50,5
63
55

69

50,5 - 59,5

120 - 129

21
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5550/S5550/S

5550/S
• конферентен стол с S-образна 

метална или дървена рамка
• пластмасови или дървени 

подлакътници
• цветове на дървото - бук, орех, 

венге, череша, махагон   
• максимално натоварване  

до 120 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

5550/S

45
61
51

49

95

5500

5500
• мениджърски стол с висока 

облегалка
• люлеещ механизъм -  

за люлеене или застопоряване 
в изправена позиция, 
настройване според тежестта 
на потребителя

• пластмасови или дървени 
кръстачка и подлакътници 

• цветове на дървото - бук, орех, 
венге, череша, махагон   

•  максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 36 месеца 
•  ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

5500 5500

46,5
62
52

69

47,5 - 58,5

110 - 121
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6100

51
63
53

69

45 - 55

116 - 126

51
63
53

48

101

6100
• мениджърски стол с много 

висока ергономична 
облегалка, с тапицирани 
подлакътници

• люлеещ механизъм - за 
люлеене или застопоряване 
в изправена позиция, 
настройване според 
тежестта на потребителя

• пластмасова кръстачка
• опция за мултиблокиращ 

механизъм за застопоряване 
в различни позиции

• максимално натоварване  
до 120 кг

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV 

6150/S CR

5401

49,5
64
52

69

47,5 - 58,5

110 - 121

5401 5401

5401  

• мениджърски стол с висока  
облегалка 

• люлеещ механизъм -  
за люлеене или застопоряване 
в изправена позиция, 
настройване според тежестта 
на потребителя

• пластмасови кръстачка и 
подлакътници

• максимално натоварване  
до 120 кг. 

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

6150/S
• конферентен стол с  

S-образна хромирана рамка
• пластмасови тапицирани 

подлакътници
• максимално натоварване  

до 120 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV 
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5402

5402  

• мениджърски стол  
с висока облегалка

• люлеещ механизъм - за люлеене 
или застопоряване в изправена 
позиция, настройване според 
тежестта на потребителя 

• дървена кръстачка и 
подлакътници в цвят - бук,  
орех, венге, череша, махагон

• максимално натоварване  
до 120 кг. 

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

5400
• мениджърски стол  

с висока облегалка 
• люлеещ механизъм - за 

люлеене или застопоряване 
в изправена позиция, 
настройване според тежестта 
на потребителя

• пластмасови кръстачка и 
подлакътници

• максимално натоварване  
до 120 кг. 

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

5400

49,5
64
52

69

47,5 - 58,5

110 - 121

51
60
51,5

69

47 - 57

107 - 117

StILO P

52
61,5

52

69

47 - 57

107 - 117

STILO
• мениджърски стол с висока 

облегалка
• люлеещ механизъм - за 

люлеене или застопоряване 
в изправена позиция, 
настройване според тежестта 
на потребителя 

• пластмасова или хромирана 
кръстачка

• пластмасови подлакътници
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

StILO t StILO t
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65
42 45

68,5

40,5 - 49,5

94,5 - 103,5

16,6

5750/S
• конферентен стол с 

S-образна черна рамка
• пластмасови подлакътници
• максимално натоварване 

до 120 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

5700
• мениджърски стол с висока 

облегалка 
• люлеещ механизъм - за 

люлеене или застопоряване 
в изправена позиция, 
настройване според тежестта 
на потребителя 

• пластмасови кръстачка и 
подлакътници

• максимално натоварване  
до 120 кг. 

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

44
61

53,5

67

47

96

15.1

48,5
59
51

69

51 - 59

121,5 - 128,5

5600

5650 /S

5650 /S

5600 
• мениджърски стол  

с висока облегалка 
• мултиблокиращ механизъм  

с възможност за заключване  
в 5 позиции, настройване 
според тежестта на 
потребителя

• хромирани тапицирани 
подлакътници

• хромирани амортисьор и 
кръстачка

• максимално натоварване  
до 120 кг. 

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

48,5
59

50

95

51

5650/S
• конферентен стол  

със средно висока облегалка
• S-образна хромирана рамка 
• хромирани тапицирани 

подлакътници 
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 36 месеца 
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
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110

BUFFALO 
• мениджърски стол с висока 

облегалка, изработен от 
висококачествена изкуствена 
кожа

• мултиблокиращ механизъм, 
с възможност за заключване в 
няколко позиции, настройване 
според тежестта на 
потребителя

• пластмасови кръстачка и 
подлакътници, имитиращи 
дърво

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 24 месеца

47
70
50

47 - 56

116 - 124

CHICAGO
• елегантен мениджърски стол  

с висока облегалка
• мултиблокиращ механизъм,  

с възможност за заключване  
в 5 позиции, настройване 
според тежестта на 
потребителя

• хромирана кръстачка
• регулируеми на височина 

подлакътници с меко покритие
• максимално натоварване  

до 120 кг
• гаранция 36 месеца

CHICAGO/S
• eлегантен конферентен 

стол със средно висока 
облегалка

• S-образна хромирана 
рамка и хромирани 
подлакътници с меко 
покритие

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 36 месеца

CHICAGO /S

45
58
50

49

95

55
70

56

49 - 55

114 - 120

65
42 45

68,5

40,5 - 49,5

94,5 - 103,5

21,5

LEGAnzA
• мениджърски стол с висока 

облегалка 
• люлеещ механизъм - за 

люлеене или застопоряване 
в изправена позиция, 
настройване според тежестта 
на потребителя 

• пластмасова или хромирана 
кръстачка

• пластмасови подлакътници
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

65
42 45

68,5

40,5 - 49,5

94,5 - 103,5

21,5

LEGEnD
• мениджърски стол  

с висока облегалка
• люлеещ механизъм - за 

люлеене или застопоряване 
в изправена позиция, 
настройване според тежестта 
на потребителя 

• пластмасова или хромирана 
кръстачка

• пластмасови подлакътници
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
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SALLY/S
• модерен конферентен стол 

с S - образна хромирана 
рамка

• тапицирани седалка, 
облегалка и подлакътници 
с висококачествена 
изкуствена кожа в много 
цветове 

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

SALLY/S

SALLY/S SALLY/S

44
55
45

44

85

SABInA
• модерен конферентен стол  

с хромирана рамка
• тапицирани седалка 

и облегалка с 
висококачествена 
изкуствена кожа в много 
цветове 

• дървени подлакътници в 
цветове - бук, орех, венге, 
череша, махагон

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

SABINA

SABINA SABINA

44
61
45

44

85
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fELIX + аR 08

fELIX + аR 08 fELIX + аR 08

FELIX
• ергономичен работен стол  

с висока облегалка
• SYn - синхронен механизъм 

с пет позиции на заключване, 
настройване според тежестта 
на потребителя

• up & down механизъм за 
регулиране на височината на 
облегалката

• пластмасова или хромирана 
кръстачка 

• опция за регулируеми 
подлакътници 

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

47,5
60,5
50,5

67

54 - 63

121 - 129

1350 SYN

49
63
52

69

45 - 53

102 - 116

1350 SYN 1350 SYN

1350 SYN

1350 SYn
• ергономичен работен стол  

с висока облегалка
• SYn - синхронен механизъм 

с 5 позиции на заключване, 
настройване според тежестта 
на потребителя

• up & down механизъм за 
регулиране на височината на 
облегалката

• пластмасова кръстачка 
• опция за подлакътници 
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
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1550 mEk

45
63
53

600

46 - 60

96 - 114,5

1500 SYn 
• работен стол с висока 

облегалка
• SYn - синхронен механизъм 

за регулиране наклона на 
седалката и облегалката, с 
няколко позиции на заключване

• пластмасова или хромирана 
кръстачка 

• опция за подлакътници 
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

1550 mEk
• работен стол с висока 

облегалка
• МЕК - механизъм за регулиране 

наклона на облегалката
• пластмасова или хромирана 

кръстачка 
• опция за подлакътници 
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

1500 SYN

45
63
53

600

46 - 60

96 - 114,5

1345 mEk
• работен стол  

с висока облегалка
• МЕК - механизъм за 

регулиране наклона на 
облегалката

• пластмасова или 
хромирана кръстачка 

• опция за подлакътници 
• максимално натоварване 

до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

1345 mEk

1340 SYN

45
56
46

60

46 - 56

101 - 120

1340 SYn
• работен стол с висока 

облегалка
• SYn - синхронен механизъм 

за регулиране наклона на 
седалката и облегалката, с 
няколко позиции на заключване

• пластмасова или хромирана 
кръстачка 

• вариант за асинхронен 
механизъм

• опция за подлакътници 
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

45
56
46

60

46 - 59

93 - 112
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mEGAnE 
• работен стол  

с висока облегалка
• mEk – механизъм за регулиране 

наклона на облегалката
• пластмасова или хромирана 

кръстачка
• опция за подлакътници
• максимално натоварване  

до 120 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

mIRAGE

44
60
50

60

46 - 59

101,5 - 114,5

1170 mEk
• работен стол  

с висока облегалка
• mEk - механизъм за 

регулиране наклона на 
облегалката

• пластмасова или 
хромирана кръстачка

• опция за подлакътници
• максимално 

натоварване до 120 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

43,5
55
45,6

60

46 - 59

99 - 111

mIRAGE
• работен стол с висока 

облегалка регулируема на 
височина

• МЕК - механизъм за регулиране 
наклона на облегалката

• пластмасова или хромирана 
кръстачка 

• опция за подлакътници 
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

1170 mEk

55
45 45,5

64

46 - 59

98,5 - 111,5

9,5

65
46 48

67

45 - 58

97 - 116

10,2

1375 mEk
• работен стол с висока облегалка
• mEk - механизъм за регулиране 

наклона на облегалката
• хромирана кръстачка
• опция за подлакътници
• максимално натоварване  

до 120 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

1375 CHROmE

mEGANE + BR 25
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GOLF
• работен стол  

с висока облегалка
• mEk - механизъм за 

регулиране наклона на 
облегалката

• пластмасова или хромирана 
кръстачка

• опция за подлакътници
• максимално натоварване  

до 120 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

BORA 
• работен стол  

с ниска облегалка
• mEk - механизъм за 

регулиране наклона на 
облегалката

• пластмасова или хромирана 
кръстачка

• опция за подлакътници
• максимално натоварване  

до 120 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

IBIzA 
• работен стол  

със средно висока 
облегалка

• mEk – механизъм за 
регулиране наклона на 
облегалката

• пластмасова или 
хромирана кръстачка

• опция за подлакътници
• максимално натоварване 

до 120 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

55
45 46,5

64

47 - 60

94 - 112

9,1

56
45 46,5

64

44 - 56

91 - 103

9,9

1150 mEk nUVOLA
• работен стол с висока облегалка
• mEk – механизъм за регулиране 

наклона на облегалката
• пластмасова или хромирана 

кръстачка
• опция за подлакътници BR 12
• максимално натоварване  

до 120 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

55
40 45

64

44 - 56

100 - 112

9,4

55
40 45

64

44 - 56

86 - 98

8,8

IBIzA

BORA

NUVOLA + BR 12 GOLf
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41

58

46

45

79
42

58

47

47

80

REVOLUTIOn
• посетителски стол на 

дизайнерите Paolo Scagnellato 
и jeremiah Ferrarese

• спечелил награди за дизайн 
и иновативност (Good Design 
Award 2013 , Interior Innovation 
Award 2014)

• изработен от висококачествена 
гъвкава пластмаса със семпли 
и съвременни линии

• с голямо разнообразие от 
цветове на пластмаса и 
дамаска

• варианти с хромирана или 
черна рамка, със и без 
подлакътници

• възможност за стифиране  
до 20 бр. 

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

REVOLUtION tN

URBAn
• стилно посетителско кресло  

с модерен дизайн
• тапицирано в изкуствена 

кожа или дамаска
• хромирана кръстачка 
• максимално натоварване  

до 120 кг
• гаранция 24 месеца

68
65

70

45

91

12

 2070 N fRIEND

 2070 C fRIEND

2070 C FRIEnD
• посетителски стол  

с черна или хромирана 
рамка

• черни пластмасови 
подлакътници

• тапицирани седалка и 
облегалка

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

49
55
49

48

85

REVOLUtION PC

URBAN
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LABOR
• табуретка в изкуствена кожа 

или дамаска 
• газов механизъм за 

регулиране на височината
• пластмасова или хромирана 

кръстачка
• опция за тапи за статичност
• опция за екстенд
• максимално натоварване  

до 100 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

HOCkER
• табуретка в изкуствена кожа
• стилно ушита седалка във 

формата на цвете
• газов механизъм за 

регулиране на височината
• пластмасова или хромирана 

кръстачка
• опция за тапи за статичност
• опция за екстенд
• максимално натоварване  

до 100 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

5,9
36

64

47 - 60

6,1
43

64

43 - 56

XILLA N 

XILLA CR 

HOCkER + kL

fELICIA LABOR

FELICIA
• посетителски стол с черна 

стоманена рамка с овален 
профил 15 x 30 мм с дебелина 
1.2 мм

• тапицирани седалка и 
облегалка

• опция за подлакътници и 
масичка

• възможност за стифиране 
между 5 и 10 бр.

• максимално натоварване  
до 120 кг. 

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV 

49
55
49

48

85

XILLA 
• посетителски стол с черна, 

сива или хромирана рамка
• тапицирана сгъваема 

седалка
• полипропиленова облегалка
• версия с подлакътници
• максимално натоварване 

до 120 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

50

56
48

48

82



Колекцията 24HR е особено подходяща за работни 
места с непрекъснат 24-часов цикъл на работа, с 
акцент върху поддържане на вниманието (транспортни, 
технически или контролни диспечърски центрове).

24HR intensive use



129
128

2424 CONCORDE

COnCORDE
• мениджърски стол с висока 

облегалка, предназначен за 
най-взискателните среди с 
интензивна употреба

• облегалка и седалка, 
изработени от студено 
инжектирана полиуретанова 
пяна

• подходящ за използване при 
непрекъснат 24 часов цикъл на 
работа 

• синхронен механизъм, 
застопоряващ се в 5 позиции, 
настройване според тежестта 
на потребителя 

• механизъм за регулиране на 
седалката в дълбочина

• up & down механизъм за 
регулиране на височината на 
облегалката в 7 позиции

• регулируеми подлакътници с 
меко полиуретаново покритие

• свалящ се калъф с възможност 
за пране на 40° C

• дамаска с устойчивост на 
износване 500 000 цикъла

• максимално натоварване  
до 159 кг.

• гаранция 60 месеца
• КАНАДСКИ ПРОИЗХОД

49 - 53
69
54

73

46 - 56

119 - 138

31,8

2438-16 mAXImA

mAXImA
• мениджърски стол с висока 

облегалка, предназначен за  
най-взискателните среди с 
интензивна употреба

• облегалка и седалка, 
изработени от студено 
инжектирана полиуретанова 
пяна

• подходящ за използване при 
непрекъснат 24 часов цикъл на 
работа 

• синхронен механизъм, 
застопоряващ се в 5 позиции, 
настройване според тежестта 
на потребителя 

• механизъм за регулиране на 
седалката в дълбочина

• up & down механизъм за 
регулиране на височината на 
облегалката в 7 позиции

• регулируеми подлакътници с 
меко полиуретаново покритие

• дамаска с устойчивост на 
износване 500 000 цикъла

• максимално натоварване  
до 159 кг.

• гаранция 60 месеца
• КАНАДСКИ ПРОИЗХОД

54
69
54

70

42 - 53

122 - 133

34,3
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47
64
49,5

71
44 - 53

120 - 129

22,3

1824 LEI 
• мениджърски стол  

за интензивна 24 часова 
употреба с много висока 
облегалка 

• облегалка и седалка, 
изработени от студено 
инжектирана полиуретанова 
пяна

• синхронен механизъм, 
застопоряващ се в 5 позиции, 
регулируема сила на люлеене 
в диапазон то 60 до 130 кг.

• дълбочина на седалката 
регулируема в две позиции

• регулируеми подлакътници с 
меко покритие 

• дамаска X-treme с устойчивост 
на износване 100 000 цикъла, 
лесна за поддръжка

• алуминиева кръстачка
• 36 месеца гаранция за този 

тип употреба - за валидна 
гаранция е необходимо да 
се извършва много лесна 
поддръжка - смазване на 
газовия амортисьор, проверка 
и затягане на свръзките и 
винтовете 

• опаковката включва грес и 
ключ

• максимално натоварване  
до 130 кг.

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

mARkUS
• мениджърски стол  

за интензивна 24 часова 
употреба

• висока облегалка и 
регулируема облегалка за 
глава

• мултиблокиращ механизъм 
с 5 позиции на заключване, 
регулируема сила на 
люлеене в диапазон от 60 до 
130 кг.

• тапицирани подлакътници с 
накланяне по вертикала

• алуминиева кръстачка
• 36 месеца гаранция за този 

тип употреба - за валидна 
гаранция е необходимо да 
се извършва много лесна 
поддръжка - смазване 
на газовия амортисьор, 
проверка и затягане на 
свръзките и винтовете 

• опаковката включва грес и 
ключ

• максимално натоварване  
до 130 кг.

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД



стабилни - качествени - комфортни
Колекция XXL представя продукти с издържливост до  
160 кг. Произведени от подсилени материали, продуктите 
от тази колекция, осигуряват надеждност, здравина и 
комфорт. 
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134

9300 XXL
• мениджърски стол  

с висока облегалка
• подсилен мултиблокиращ 

механизъм, с възможност 
за заключване в 5 позиции, 
настройване според 
тежестта на потребителя

• подсилен газов 
амортисьор

• дървени подлакътници и 
кръстачка в цвят - бук, орех, 
венге, череша, махагон

• максимално натоварване 
до 150 кг.

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

49
66
53

53 - 63

120 - 130

9500 XXL
• мениджърски стол  

с висока облегалка
• подсилен мултиблокиращ 

механизъм, с възможност 
за заключване в 5 позиции, 
настройване според тежестта 
на потребителя

• подсилен газов амортисьор
• дървени подлакътници и 

кръстачка в цвят - бук, орех, 
венге, череша, махагон

• максимално натоварване до 
150 кг.

• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

52
66
56

49 - 60

119 - 130

8300 tAmARA XXL

49
67
54,5

69

44,5 - 51,5

120 - 127

8300 TAmARA XXL
• мениджърски стол  

с висока облегалка
• подсилен мултиблокиращ 

механизъм, с възможност 
за заключване в 5 позиции, 
настройване според тежестта 
на потребителя

• подсилен газов амортисьор
• хромирани тапицирани 

подлакътници 
• хромирана кръстачка
• максимално натоварване  

до 150 кг
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

8700 BIX XXL
• мениджърски стол  

с висока облегалка
• подсилен мултиблокиращ 

механизъм, с възможност 
за заключване в 5 позиции, 
настройване според тежестта 
на потребителя

• подсилен газов амортисьор
• хромирани тапицирани 

подлакътници 
• хромирана кръстачка
• максимално натоварване  

до 150 кг
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

49
67
54,5

69

44,5 - 51,5

120 - 127

9500 XXL

9300 XXL

8700 BIX XXL



137

136

5500 XXL
• мениджърски стол  

с висока облегалка
• подсилен мултиблокиращ 

механизъм, с възможност 
за заключване в 5 позиции, 
настройване според 
тежестта на потребителя

• подсилен газов амортисьор
• пластмасови подлакътници
• хромирана кръстачка
• максимално натоварване 

до 140 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

45
61
51

53 - 63

116 - 126

8200 BOSS XXL
• мениджърски стол  

с висока облегалка
• подсилен синхронен 

механизъм с пет позиции 
на заключване, даващи 
възможност за непрекъснати 
промени в ъгъла на седалката 
и облегалката с настройване 
според тежестта на 
потребителя

• хромирана кръстачка
• подсилен газов амортисьор
• регулируеми подлакътници
• максимално натоварване  

до 160 кг. 
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

50
70
51

49 - 59

120 - 130

8200 BOSS XXL

48
68
52

46 - 55

100 - 109

48
68
52

46 - 55

100 - 109

48
68
52

46 - 55

100 - 109

AmERICA ASYn
• работен стол със заоблена 

форма на седалката и 
облегалката

• ASYn - подсилен асинхронен 
механизъм с независимо 
регулиране на ъгъла на 
седалката и облегалката 

• хромирана кръстачка
• подсилен газов амортисьор 
• максимално натоварване 

до 150 кг.
• гаранция 36 месеца 
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

ESTELLA ASYn
• работен стол с висока 

облегалка
• ергономични седалка и 

облегалка с увеличена плътност 
и качество на дунапрена

• ASYn - подсилен асинхронен 
механизъм с независимо 
регулиране на ъгъла на 
седалката и облегалката 

• хромирана кръстачка
• подсилен газов амортисьор
• гаранция 36 месеца 
• максимално натоварване  

до 150 кг. 
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

AmERICA mEk
• работен стол със заоблена 

форма на седалката и 
облегалката

• МЕК - подсилен механизъм 
за регулиране ъгъла на 
облегалката

• подсилен газов амортисьор
• пластмасова кръстачка
• максимално натоварване 

до 140 кг.
• гаранция 24 месеца 
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

5500 XXL

AmERICA ASYN

EStELLA ASYN

AmERICA mEk



139

138

1121 Tn H45
• посетителски стол с подсилена 

черна стоманена рамка
• плътност на дунапрена на 

седалката и облегалката -  
40 мм

• панели на седалката и 
облегалката от многослойна 
дървесина 

• пластмасов капак на 
седалката и облегалката

• максимално натоварване  
до 130 кг. 

• гаранция 12 месеца 
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

2051 Tn ISOTTA
• посетителски стол с подсилена 

метална рамка с подлакътници
• тапицирани седалка и 

облегалка
• възможност за стифиране  

до 2 бр.
• максимално натоварване  

до 130 кг.
• гаранция 12 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

AR45-2D
• подлакътници регулируеми на 

височина
• меко покритие
• бързо освобождаване
• черна или хромирана основа
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

AR45-4D
• подлакътници регулируеми на 

височина, ширина и дълбочина
• меко покритие
• бързо освобождаване
• черна или хромирана основа
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

AR45-3D
• подлакътници регулируеми на 

височина и ширина
• меко покритие
• бързо освобождаване
• черна или хромирана основа
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

BR SCUDO
• статичен подлакътник
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

ПОДлАКъТНИцИ ЗА 
РАБОТНИ СТОлОВЕ XXL

49
55
49

48

85

49
55
49

48

85 1121 тN H45

2051 tN ISOttA

COnCORDE



технология - функционалност - 
устойчивост

Столовете от колекцията Workshop са предназначени 
за специфични цехови и лабораторни среди, 
с изисквания за висока механична здравина, 
надеждност и лесна поддръжка. Колекцията включва 
също така антистатични столове за използване 
в ЕРА пространство (Electrostatic Protective Area).



143
142

1290 PU ASYN C EXt

1290 PU ASYN

1290 PU ASYN

1290 PU ASYn
43

59
46,5

58

41 - 53,5

75 - 101

9,9

1290 PU mEk + BR 1290 PU mEk
43

58
46,5

58

42,5 - 55

85 - 102,5

8,7

1290 PU mEk C +BR 1290 PU mEk + BR

1290 PU NOR  
+BR 25 EXt kL

1290 PU NOR +BR25

1290 PU NOR +BR25

1290 PU nOR
43

57
46,5

61

42,5 - 55

81,5 - 98
7,7

1290 L NOR

1290 L mEk  
C EXt

1290 L tABUREt 
EXt kL

1290 PU nOR EXT
43

57
46,5

61

58,5 - 83,5

98 - 127

9,7

1290 L mEk EXT
38

57
41

65

41 - 55

83 - 101

7,0

1290 L TABURET EXT

7,4
35

60

56,5 - 82,5
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1290 PU mOOn
• работен стол  

с полиуретанови  
седалка и облегалка 

• ASYn вариант с асинхронен 
механизъм с независимо 
регулиране на ъгъла на 
седалката и облегалката 

• nOR вариант със статична 
връзка между седалката и 
облегалката

• опция за подлакътници
• опция за екстенд и тапи за 

статичност
• пластмасова или хромирана 

кръстачкa
• максимално натоварване  

до 120 кг.
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД 
• СЕРТИФИКАТ TÜV

43
62
44,5

60,5

44 - 57

75 - 89

8,5

1299 PU ASYN mOON

43
62
45,5

64

45,5 - 58

77 - 91

7,4

1298 PU NOR mOON

1298 PU NOR mOON

1298 PU NOR mOON +EXt +kL

1290 PU tABUREt

1290 PU tABUREt EXt

1290 PU TABURET EXT

6,6
32,5

55

57 - 82,5

1290 PU TABURET

4,6
32,5

55

41 - 54

60

1290 TABURET

7,2
32,5

43,5 - 56

1290 tABUREt C

47
66
52

60

48 - 56,5

100 - 126

17,8

45
57,5
46,5

65,5

45 - 58

91 - 108

9,9

1380 SYN C  
ANtIStAtIC +BR 04

1040 ERGO ANtIStAtIC

1380 SYN C ANtIStAtIC +BR 04

ESD

1040 ERgo +еXt +kL

1380 SYn  
AnTISTATIC

• специализиран работен стол, 
предназначен да отклони 
статичното електричество от 
работното място при наличието на 
електронни компоненти и летливи 
химикали

• антистатично покритие на всички 
компоненти на стола, включително 
специален плат и колелца, които 
са проводими

• измерено съпротивление - 0.1 mΩ
• стандартен цвят - тъмно сив 

(антрацит)
• хромирана кръстачка
• SYn - синхронен механизъм с 5 

степени на застопоряване, даващи 
възможност за непрекъснати 
промени в ъгъла на седалката и 
облегалката, настройване според 
тежестта на потребителя

• up & down механизъм за 
регулиране височината на 
облегалката

• опция за подлакътници BR 04/55
• максимално натоварване  

до 130 кг
• гаранция 24 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

1040 ERGO  
AnTISTATIC 

• специализиран работен 
стол с ергономични седалка 
и облегалка, предназначен 
да отклони статичното 
електричество от работното 
място при наличието на 
електронни компоненти и 
летливи химикали

• антистатично покритие на 
всички компоненти на стола, 
включително специален 
плат и колелца, които са 
проводими

•  проведен тест CATAS 13/95, 
протокол 35904/1, измерено 
съпротивление - 0.1 mΩ

• стандартен цвят - тъмно сив 
(антрацит) 

• МЕК - механизъм за 
регулиране наклона на 
облегалката

• опция за подлакътници 
BR04/55

• максимално натоварване  
до 120 кг.

• гаранция 24 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД



удобство - дизайн - многообразие
Колекцията Sofa е предназначена за жилищни 
и търговски пространства, с акцент върху 
представителността, комфорта и високото качество 
на изработка. Тази колекция превъзхожда със своите 
многообразие, дизайн и възможност за поръчково 
производство според изискванията на клиента.
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nOTRE DAmE  
LOUnGE

nOTRE DAmE LOUnGE
• луксозен диван с акустични панели, 

предназначен за отворени офиси и 
търговски площи

• стилни хромирани крака
• максимално натоварване до 120 кг 

за 1 място
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД
• СЕРТИФИКАТ TÜV

64,5

83

54,5

209

159

140

NOtRE DAmE LOUNGE 103

64,5

140

83

54,5

155

108,5

NOtRE DAmE LOUNGE 102

open space
solution

PHOnE BOOTH

70

97

68

BOAT 
• стилна пейка с овална форма тип лодка, 

подходяща за търговски площи
• възможност за комбиниране на цветове за 

седалка и основа
• 6 стилни стоманени крака 
• капацитет за 3 души - максимално натоварване 

до 360 кг., капацитет за 4 души - максимално 
натоварване до 480 кг.

• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

PHOnE BOOTH
• мек акустичен панел 

за създаване на лично 
пространство в открити 
площи и търговски офиси

• захващане в 4 точки 
• специален шумоизолиращ 

слой
• дървена структура
• гаранция 36 месеца
• ЕВРОПЕЙСКИ ПРОИЗХОД

82 163 

45

BOAt 1

72 143 

45

BOAt 2

BOAT
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BR FLIP

гумено колелце гумено колелце
със стопер

опора  
за крака

BR 06

AR 08AR 06 G AR 08 C

BR 09 G BR 13/55BR 12

BR 30

тапа за 
статичност

BR 07

AR 10

AR 09

BR 29

кошница за 
списания

AR 40 BR 03 BR 04/55 BR 05

BR 15

BR SIGMA EXTEND RINGBR 25

свръзка taurus

Подлакътници 
и аксесоари

3132 32221991

3812

28151180 1351 1896

Ancroma

3500 3528

3623 4874 685543944098 4648 6134 6212

A 105 A 106 A 116 A 117 A 123 A 128 A 212

Amicra

а 114A 112

7117

Дамаски и материали:

Br 15 + таV

BN 4 BN 5BN 1 BN 2 BN 3

Basic
Tina

бял черенчервен

7628

2010

Bondai

BN 6

B 13B 3 B 52 B 303 B 305 B 600 B 840

Bali

C 88

Dora

B 300

2002 2004 2006 2007 2008 2009

Ankara

2001 2005

BN 7

Cagli 
Eco Cagli

Fiesta

C 02C 01 C 03

C 04 C 08C 06 C 07

C* 06 C* 11 C* 13

C 11 C 14C 13 C 16 C 22 C 29

C 34

F 290

707

C 37

F 325

747

C 30

F 203

530

C 31

F 220

610

D 5 D 6D 2 D 3

Dream

101 201

D 4

C 42

F 403

795

C 50C 43

F 404

800

C 51

Iris

F 617 F 901

C 48

F 517

C 73

309 326231 233 370 391 420

436 461 527

F 011 F 093 F 110

IR 101 IR 201IR 001 IR 005 IR 314 IR 315 IR 321

162
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L 240L 200

чЕРВЕНА Т. КАФяВА

пластм.
за Strike

L 520 L 680

mF 01 mF 02 mF 03 mF 04

mF 05 mF 06 mF 07

micro- 
fibre

mF 804

mF 08 mF 09 mF 117 mF 303 mF 404

mF 500 mF 503 mF 703

micro- 
fibre B

mF 10

P 01 P 03 P 04

eст. 
кожа
Pelle

P 920 P 934

eст. 
кожа
Pelle R

P 05 P 06

P 944 P 953P 952 P 954 L 70 L 73

пластм.
за Laura

Lluvia

КАФяВА БялА

пластм.
за maria

чЕРВЕНА БялА

изк. 
кожа
martina

чЕРНАчЕРНА

P 71 P 72

пластм.
за Taurus
ISO

P 10 P 13 P 15 P 16

P 25 P 26

пластм.
за Taurus
LAYER

P 27 P 29P 28 P 30

пластм.
за Sara

СРЕБъРНА чЕРВЕНА чЕРНА

жълТА БялАRG 4 RG 12 RG 13

Regina

RG 14 RG 19 RG 27 RG 32 

Sk 1 Sk 2 Sk 3 Sk 5

Skai

Sk 4 Sk 6

Sk 7 Sk 8 Sk 10

Sk 336 Sk 505 Sk 901

Sk 001 Sk 015 Sk 018

Skai B

Sk 220 Sk 301 Sk 335

Sk 11 Sk 13Sk 12

miko

mk 100 mk 200 mk 302 mk 400 mk 405

mk 421 mk 501 mk 603 mk 800

P 73

P 74 P 75 P 76 P 77 P 78

IR 504 IR 505IR 427 IR 503 IR 605 IR 606

IR 804 IR 805IR 710 IR 711 IR 806 IR 900

IR 607

IR 700 IR 702 IR 709

Код 
дамаска Име Описание gr/m2 Издържливост

A Amicra 100% полиестер 320 60 000 цикъла

An Ankara
100% полипропилен, тествана за реакция на огън на мебели изложени 
на малък източник на запалване по стандарти UnI 9175:1987 UnI и  
9175 - FA 1:1994

245 ± 15% 100 000 цикъла

AnC Ancroma 100% полипропилен - 20 000 цикъла

B Bali 100% полипропилен 404 ± 5% 40 000 цикъла

Bn Bondai
100% полиестер, незапалима, тествана с източник на запалване -  
бавно тлееща цигара по стандарт En 1021-1:2006 и кибритена клечка 
по стандарт En 1021-2:2007

350 ± 5% 100 000 цикъла

C* Cagliari eco 50% полиестер, 40% полиакрил и 10% синтетични влакна 250 ± 5% 25 000 цикъла

C Cagliari
50% полиестер, 40% полиакрил и 10% синтетични влакна, незапалима, 
тествана с източник на запалване - бавно тлееща цигара по стандарт 
En 1021-1:2006.

270 ± 5% 40 000 цикъла

D Dora
100% полиестер, тествана за реакция с източник на запалване -  
бавно тлееща цигара по стандарт En 1021-1:2006 и реакция на огън на 
мебели изложени на малък източник на запалване по стандарти UnI 
9175:1987 UnI и 9175 -FA 1:1994

- 30 000 цикъла

DR Dream 100% полиестер 300 30 000 цикъла

F Fiesta 100% полиестер 300 50 000 цикъла

IR Iris 100% полиестер, водоотблъскващ, устойчив на петна 840 ± 4% 100 000 цикъла

L Lluvia 100 % полипропилен 404 ± 5% 40 000 цикъла

mF -B microfibres-B 100% полиестер 320 60 000 цикъла

mF microfibres основа: полиестер - 65% , памук 35%, покритие 100% полиамид 280 80 000 цикъла

mk miko 50% полиуретан, 32.5% полиестер,  
17.5 % памук 450 ± 5% 50 000 цикъла

P-R Pelle-R 100 % естествена кожа - -

P Pelle 100 % естествена кожа - -

PH Phoenix
100% полиестер, неметални багрила, незапалима, тествана  
с източник на запалване - бавно тлееща цигара по стандарт  
En 1021-1:2006 и кибритена клечка по стандарт En 1021-2:2007

280 ± 5% 100 000 цикъла

RG Regine основа 60 % полестер, 40% памук, покритие 100 % полиестер с тефлон 400 60 000 цикъла

Sk-B Skai B 15% полиетилен, 48% PVC, 37% Plastification 300 18 000 цикъла

Sk Skai 15% полиетилен, 48% PVC, 37% Plastification 320 20 000 цикъла

U Urban

100% рециклиран огнеустойчив полиестер с неметални багрила, 
тествана с източник на запалване бавно тлееща цигара по стандарт 
En 1021-1:2006, кибритена клечка по стандарт En 1021-2:2007, реакция 
на огън на мебели изложени на малък източник на запалване по  
стандарти UnI 9175:1987 UnI и 9175 - FA 1:1994

320 ± 5% 100 000 цикъла

X-treme Xtreme

100% рециклиран огнеустойчив полиестер с неметални багрила, 
тлееща цигара по стандарт En 1021-1:2006, кибритена клечка по  
стандарт En 1021-2:2007, реакция на огън на мебели изложени на  
малък източник на запалване по стандарти UnI 9175:1987 UnI и  
9175 -FA 1:1994. Гаранция на дамаската 10 години за нормална  
8 часова употреба

285 ± 5% 100 000 цикъла

Характеристики 
на дамаските

IR 405 IR 423 IR 424
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механизъм MULtIBLock - Мултиблокиращ механизъм за регулиране наклона на 
облегалката и седалката с възможност за заключване в няколко позиции, при преминаване 
от една поцизия в друга се активира функция антишок, задвижва газовия амортисьор за 
регулиране височината на стола и настройва силата на люлеене според тежестта на 
потребителя. Този механизъм се използва за модели, при които седалката и облегалката 
са с обща конструкция. Задвижва се посредством два лоста и ръкохватка.

механизъм SyN - Синхронен механизъм за регулиране наклона на облегалката и 
седалката с възможност за заключване в няколко позиции, задвижва газовия амортисьор 
за регулиране височината на стола. Този механизъм се използва за модели, при които 
седалката и облегалката са отделени една от друга. Задвижва се посредством два лоста 
и ръкохватка.

механизъм аSyN - Асинхронен механизъм за независимо регулиране наклона на 
облегалката и седалката с възможност за заключване в няколко позиции, задвижва газовия 
амортисьор за регулиране височината на стола. Задвижва се посредством два или три 
лоста и ръкохватка.

механизъм tILt - люлеещ механизъм за люлеене или застопоряване в изходяща позиция, 
задвижване на газовия амортисьор за регулиране височината на стола и настройване 
силата на люлеене според тежестта на потребителя.

механизъм мек - Механизъм за регулиране наклона и височината на облегалката с 
възможност за фиксиране в желана позиция, посредством ръкохватки, задвижва газовия 
амортисьор за регулиране височината на стола.

механизъм Up & Down - Механизъм за регулиране височината на облегалката без лост или 
ръкохватка.

механизъм SL - Слайд механизъм за регулиране на седалката по хоризонтала.

механизъм tL - Механизъм за регулиране на дълбочината и ъгъла на седалката.

механизъм LAS - Механизъм позволяващ регулирането на лумбалната опора посредством 
въздушна възглавница във вътрешността на облегалката, регулираща се с помпичка.

Гаранцията се основава на правилна ежедневна работа с офис стола. Валидността на 
гаранцията е от 24 до 60 месеца в зависимост от модела - съгласно тези условия твърдо 
гарантирани за връщане са само компоненти с обективен произвoдствен дефект. 
Производителят възстановява само дефектните части, а не цялостни изделия. Гаранцията 
не включва дефекти при монтиране, транспорт и транспортни действия, сглобяване, 
разрушения и бедствия, небрежна и неподходяща употреба. Производителят осигурява 
детайли, чиято липса е установена при отварянето на кашона – не по - късно от 24 часа. 
Във всеки един кашон има схема за сглобяване на съответния стол, на гърба, на която има 
таблица, играеща роля на гаранционна карта. При представяне на фактура за закупен 
наш артикул и тази таблица, се извършва гаранционното обслужване. Рекламации 
се приемат при наличие на технически неизправности, а не в случаи на механични, 
химически, топлинни или други неспецифични въздействия.

Функции и механизми Сертификати

Гаранция

* Антарес България си запазва правото за промяна в цените и моделите, 
и не носи отговорност за допуснати печатни грешки и цветови разлики.
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ЗА ДА СЕ ИЗПОлЗВА ОПТИМАлНО ИНСТРУМЕНТА, ТРяБВА РАБОТНИКъТ ДА СЕ Е 
НАУчИл НАДЕжДНО ДА ГО УПРАВляВА 

При всяка работа в изправено или седнало положение е необходимо да се гарантира, 
че гръбнакът е във физиологична, т.е. естествена форма с характерна двойна извивка. 
Ето защо, най-голямото напрежение в седнало положение трябва да е в местата на 
седалищните издатини. 

Това може да се постигне или с правилня състав на тапицерията на седалката, 
въртяща по подходящ начин тазовия пояс, или “с лумбалния принцип”, т.е. с 
помощта на лумбалната опора.

За здравите хора е изключително важно да направят правилния избор от 
предлаганите офис столове, в зависимост от вида на извършваната работа и 
за определен човек, т.е. ергономично оптималния стол. Какво означава думата 
ЕРГОНОМИя:

Научна дисциплина, назована с изкуствено създадената дума ергономия, от гръцки 
ergon = работа и nomos = закон, насочена към защита на здравето при различни 
човешки действия. Причината за създаването на “изкуствено” обозначение е 
стремежът за подчертаване на равностойното участие във всички 
области на научните и техническите познания по отношение 
на човека.

Ергономията изхожда както от науките за 
човека (напр. антропология, антропометрия, 
биомеханика, хигиена, психология и други) и 
познаването на дейността и нуждите на човека, 
така и от знанията за материалитe, технологиите, 
техническите науки. 

Правилно подбраният, добре проектираният 
и правилно използваният офис стол, заедно със 
спазването на здравословен начин на живот, създават 
условия да се защити здравето на потребителя. 

Запомнете: важно е да изберете правилно, да настроите 
правилно и да използвате правилно.

Офис столът за дълго седене е инструмент за сядане, 
който може да предостави индивидуална адаптация към 
индивидуалните нужди на потребителя и неговата работа, 
осигурява динамично седене и правилно облягане на 
тялото в седнало положение, като запазва естествената 
= физиологична двойна извивка на гръбначния стълб, без 
сплескване или увеличаване на гръбначните извивки. 

Необходимо е да се научите как правилно да настроите 
и да използвате своя офис стол, като по този начин ще се 
избегнат нежеланите отрицателни ефекти от неправилно 
седене.

желая ви успешен избор на офис стол, така че дълго да 
Ви служи.

инж. Хелена прокопова, главен майстор и секретар 
на Гилдията на тапицерите и декораторите, съдебен 
експерт, председател на ресорния съвет на 
мебелистите.

Столът като инструмент
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1380 ASYN flute   21
1380 SYN flute   21
1580 SYN Gala   14
1580 SYN Gala NEt   15
1580/S Gala   15
1800 Lei   29
1810/S Lei   29
1820 Lei   29
1900 SYN klass   33
1920 Alex   47
1920 ALU Alex   47
1920/S   47
1850 SyN omnia   11
1870 SyN Motion PDH   8
1870 SyN Motion   9

1875/S Motion   9
1880 SyN Armin 20
1970 SyN Marilyn   16
1975 SyN Marilyn   17
1975/S Marilyn   17
2040 c Signo   35
2040 g Signo   35
2040 N Signo   35
2040 SyN g Signo   35
2130 Strike  54
2130/S Strike   55
2130/SB Strike   54
2170 Rocky   36
2170 Rocky NEt   36
2172 - 5 Rocky    37

2180/S magix   50
6900 Orga   31
6950 Orga   31
6950/S Orga   31
8100 Vertika   26
8150 Vertika   27
8200 Boss   32
8250/S Boss   32
9040 Sophia   6
9045 Sophia  7
Ama   43
Blitz   23
Elsi   56
Enjoy   13
Ergohuman   12

Ergosit   39
fire  40
fresh   53
Istra   57
missouri   30
missouri/S   30
Niffra  22
Roxy   51
Soft PDH   44
Soft   45
tina   41
Up   48
Up Stretta   49
Vega   19

1040 ERGO ANtIStAtIC 145
1290 L mEk, NOR   143
1290 L tABUREt   143
1290 PU ASYN   142

1290 PU mEk   142
1290 PU mOON   144
1290 PU NOR   143
1290 PU tABUREt   144

1380 SYN C ANtIStAtIC  145
1290 tABUREt   144

1824 Lei   110
2424 concorde   108
2438 - 16 maxima   109
markus   111

Гаранция   166
дамаски   162 - 165 

подлакътници и аксесоари 162
столът като инструмент   168

сертификати 167
Функции и механизми 166

ИНФОРМАцИя

съдържание

1120   81
1080 mEk   71
1122 - 1125   81
1140 ASYN   67
1180 ASYN   72
1410 mEk G   70
1540 ASYN   66
1640 ASYN Athea   64
1700 SyN René   65
1700 SyN René Net   65
2010 N Wendy   78

2011 N Wendy  78
2090 Alina   78
2091 Alina   78
4000   69
4050/S   69
4100   60
4150   60
4150/S   60
Above 62
Denver 69
Dallas   83

Dama   78 
Elix   83
Isy  74
Isy Stretta  76
Hawai   68
Iowa  63
Lara   77
maria   79
Martina   83
miami   73
Monte 1   83

Ohio   68
Oklahoma   61
orione   83
Panther   71
Panther ASyN   71
Sara   82
Sonata   72
Spider   79
taurus   80
tennessee   72
texas multi   67

XXL 1121 tN H45   138
XXL 2051 tN ISOttA   138
XXL 5500   136
XXL 8200 BOSS   136

XXL 8300 tAmARA   135
XXL 8700 BIX   135
XXL 9300   134
XXL 9500   134

XXL AmERICA ASYN   137
XXL AmERICA mEk   137
XXL EStELA ASYN   137

подлакътници AR45-2D   138
подлакътници AR45-3D   138
подлакътници AR45-4D   138
подлакътници BR SCUDO   138

1150 mEk NUVOLA    120 
1170 mEk    118
1340 SYN   117
1345 mEk   117
1350 SYN   115
1375 mEk CR   119
1500 SYN   116
1550 mEk   116
2070   123
2300 CLASS   89
2310 CLASS   88
2350 CLASS   89
2410 SAPPHIRE    93
2400 SAPPHIRE    93
2450/S  SAPPHIRE   93
5400   107

5401   104
5402   107
5500   102
5550/S   103
5600   108
5650/S   108
5700   109
5750/S   109
6100   105
6150/S   105
8300 tamara   94
8350/S tamara   94
8700 Bix   95
8750/S Bix   95
9000   100
9050/S   101

9300   98
9350/S   99
9500   96
9550/S   97
BORA   121
BOStON EXtRA   91
BOStON H EXtRA   91
BOStON StANDARD   90
BOStON/S   90
BRANt   92
BUffALO   110
CHICAGO   110
CHICAGO/S   110
CONCEPt   87
GOLf   121
fELICIA   124

fELIX   114
HOCkER   125
IBIzA   120
LABOR   125
LEGANzA   111
LEGEND   111
mEGANE   119
mIRAGE   118
REVOLUtION   122
SABINA   112
SALLY/S   113
StILO   106
XILLA   124
URBAN   123
X-WING   86

11 000 m2 - производствена база и складови помещения

AnTARES InTERnATIOnAL

Шоурум

производствена база

Boat 161 
Montmartre   156 - 157

morfeo   158 - 159
Notre Dame   154 - 155

Notre Dame Lounge 160
Phone Boat 161

Soprano   148 - 149
trio   150 - 151



COLLECTIOn
Antares

antares-bg.net




