
Маси и 
мека мебел
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Маси и мека мебел

 » Практично решение за всяко офис помещение.
 » Само с едно движение бързо и лесно прибирате плота 
настрани, за да спестите място.

 » Работен плот с дебелина 25 mm и ABS кант 2 mm.
 » Материал на работния плот – ПДЧ с меламиново покритие.
 » Заключващи се колела.

flip/Мобилна СгъваеМа конфеРентна МаСа

арт. номер описание размери, cm цена

4015360176 Плот бял / метал бял                           / 160x80x74 469,90 лв.

4015360177 Плот кехлибарен дъб / метал бял        / 160x80x74 469,90 лв.

4015360180 Плот бял / метал черен                    / 160x80x74 459,90 лв.

4015360181 Плот кехлибарен дъб / метал черен    / 160x80x74 459,90 лв.

арт. номер описание размери, cm цена

4015360179 Плот бял / метал бял                           / 140x80x74 449,90 лв.

4015360178 Плот кехлибарен дъб / метал бял        / 140x80x74 449,90 лв.

4015360182 Плот бял / метал черен                      / 140x80x74 449,90 лв.

4015360183 Плот кехлибарен дъб / метал черен    / 140x80x74 449,90 лв.

Цвят на снимката: плот - кехлибарен дъб / метал - черен
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Маси и мека мебел

Butterfly/Мобилна СгъваеМа конфеРентна МаСа

арт. номер описание размери, cm цена

4015360187 Плот бял / метал бял                                     / 200x100x74 899,90 лв.

4015360188 Плот кехлибарен дъб / метал бял              / 200x100x74 899,90 лв.

4015360189 Плот черен / метал бял                                 / 200x100x74 899,90 лв.

4015360190 Плот бял / метал черен                                 / 200x100x74 899,90 лв.

4015360191 Плот кехлибарен дъб / метал черен         / 200x100x74 899,90 лв.

4015360192 Плот черен / метал черен                             / 200x100x74 899,90 лв.

 » иновативна сгъваема конструкция, която 
позволява да преобразите зоната за 
срещи с едно движение.

 » Работен плот с дебелина 18 mm и  
ABS кант 2 mm.

 » Материал на работния плот – ПДЧ с 
меламиново покритие.

 » Заключващи се колела.

Цвят на снимката: плот - бял / метал - бял
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Маси и мека мебел

4015360173

299,90 лв./бр.
4015360175

339,90 лв./бр.

moBi/ moBi pluS/

 » Мобилна работна маса с газов амортисьор.
 » Регулируема височина.
 » Материал на работния плот – mDf и pVC.
 » Дебелина на плота – 15 mm.
 » Заключващи се колела за стабилна опора.
 » Удобна дръжка за регулиране на височината.
 » Размери – 71х50х76-121 cm.

 » Мобилна работна маса с газов амортисьор  
и регулируема височина.

 » Заключващи се колела за стабилна опора.
 » Удобна дръжка за регулиране на височината.
 » Материал на работния плот – mDf и pVC.
 » Дебелина на плота – 15 mm.
 » Максимално натоварване – 8 kg.
 » Максимално натоварване на плота  
за клавиатура – 2 kg.

 » Максимално натоварване на поставката  
за принтер – 10 kg.

 » Максимално натоварване на  
Cpu стойката – 10 kg.

 » Размери – 71х50х76-121 cm.

Мобилна  
РегУлиРУеМа МаСа

Мобилна  
РегУлиРУеМа МаСа
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motto/РегУлиРУеМа електРиЧеСка МаСа

 » ергономична електрическа маса с регулируема височина от 62 до 128 cm.
 » Размер на работния плот 80x80 cm.
 » Работният плот е от материал ПДЧ с меламиново покритие и дебелина 18 mm.
 » Цифров leD контролер за настройка на височината.
 » възможност за запаметяване на три предпочитани височини за работа.
 » нивелиращи се стъпки на основата.
 » товароносимост – 50 kg.

арт. номер описание размери, cm цена

4015380048 Плот бял / метал черен  / 80x80x62-128 399,90 лв.

4015380049 Плот кехлибарен дъб / метал черен  / 80x80x62-128 399,90 лв.

4015380050 Плот черен / метал черен  / 80x80x62-128 399,90 лв.

Цвят на снимката: плот - кехлибарен дъб / метал - черен
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Маси и мека мебел

 » 25 mm дебелина на меламиновия плот с 2 mm ABS кант.
 » Метална греда със сечение 40х20 mm.
 » Метални крака със сечение 40х40 mm.
 » Регулиране на височината с до 10 mm.

Цвят на Метала

е – бял т1 – 
тъмносив

A – черен М – 
металик

Цвят МелаМин

D1 – дъб, 
избелен

D2 – дъб, 
кехлибарен

m1 – бял N3 –  
перленосив

срок за доставка – до 25 работни дни

вид размери, cm арт. номер цена

висока маса Nova 160x70, H=105 pCNm165 -  389,90 лв.

висока маса Nova 180x70, H=105 pCNm180 -  419,90 лв.

изберете цвят на плота и метала и допълнете кода в таблицата.

NoVA/виСока МаСа
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Маси и мека мебел

Цвят на Метала

е – бял т1 – 
тъмносив

A – черен М – 
металик

Цвят МелаМин

D1 – дъб, 
избелен

D2 – дъб, 
кехлибарен

m1 – бял N3 –  
перленосив

 » 25 mm дебелина на меламиновия плот с 2 mm ABS кант.
 » Метална греда със сечение 40х20 mm.
 » 25 mm дебелина на крака на висока маса light, 2 mm ABS кант.
 » Регулиране на височината с до 10 mm.

срок за доставка – до 25 работни дни

вид размери, cm арт.номер цена

висока маса light 160x70, H=105 pCtm160 -  319,90 лв.

висока маса light 180x70, H=105 pCtm180 -  339,90 лв.

изберете цвят на плота и метала и допълнете кода в таблицата.

ligHt/виСока МаСа
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Маси и мека мебел

срок за доставка – до 25 работни дни

 » ПДЧ с меламиново покритие.
 » Дебелина на плота 25 mm, с 2 mm ABS кант.
 » изрязан плот за кабели.
 » Прахово боядисани метални крака с декоративни 
пластмасови капачки, предпазващи подовите 
настилки.

 » Размер на металния крак – 40х40 mm.

а – черен е – бял М – сив 
металик

т1 – 
тъмносив

Цвят на Метала

изберете цвят на плота и метала и допълнете кода в таблицата.

вид размери, cm арт.номер цена

Маса за 6 души 140х164х74 pCNm143-           -2u 509,90 лв.

Маса за 12-16 души 320х164х74 pCNm322-           -2u 1019,00 лв.

Свързващ плот с отвор за кабели 140х180 pZNZ001-    -2 46,99 лв.

капак за кабели, метален 31.7х11.9х2.7 pZNZ010- 59,99 лв.

Свързващ плот 
с отвор за кабели

маса за 6 души 
налична на склад в цветови комбинации

m1 – бял

D1 – избелен дъб

е – бял

М – сив металик

NoVA/СеРия конфеРентни МаСи

D1 – дъб, 
избелен

m1 – бял D2 – дъб, 
кехлибарен

Цвят на Плота

N3 –  
перленосив
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Маси и мека мебел

D1 – дъб, 
избелен

m1 – бял D2 – дъб, 
кехлибарен

Цвят на Плота

а – черен е – бял М – сив 
металик

т1 – 
тъмносив

Цвят на Метала

маса за срещи за 6 души,  
с отвор за капак за кабели

 » 25 mm дебелина на меламиновия плот, с 2 mm кант.
 » изрязване на плота с отвор за кабели.
 » Метален профил със сечение 40х40 mm и 40х20 mm.
 » Метална колона – 80х40 mm.

Сертификати
 » lSt eN 527-1:2011
 » lSt eN 527-2:2003

срок за доставка – до 25 работни дни

вид размери, cm арт.номер цена

Маса за 6 души 200x120, H=74 pDZm202 -   i 429,90 лв.

Маса за 8 души 240x120, H=74 pDZm242 -   i 479,90 лв.

капак за кабели, метален 31.7х11.9х2.7 pZNZ010 - 59,99 лв.

изберете цвят на плота и метала и допълнете кода в таблицата.

маса за срещи за 6 души 
налична на склад в цветови комбинации

m1 – бял

D1 – избелен дъб

е – бял

m – металик

t-eASy/СеРия конфеРентни МаСи

N3 –  
перленосив
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 » ПДЧ с меламиново покритие.
 » Дебелина на плота 25 mm, с отвор за окабеляване.
 » Прахово боядисани крака с размер Ø12 mm.

срок за доставка – до 25 работни дни

Цвят на Метала

а – черен е – бялМ – сив 
металик

вид размери, cm арт.номер цена

Маса за 8 души 220х130х74 pCim220 - 489,90 лв.

Маса за 4 души Ø120х74 pCim120 - 299,90 лв.

капак за кабели, метален 31.7х11.9х2.7 pZNZ010 -  59,99 лв.

изберете цвят на плота и метала и допълнете кода в таблицата.

маса за 4 души, Ø120 mm
налична на склад в цветова комбинация

m1 – бял е – бял

Air/СеРия конфеРентни МаСи

D1 – дъб, 
избелен

m1 – бял D2 – дъб, 
кехлибарен

Цвят на Плота

N3 –  
перленосив
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срок за доставка – до 25 работни дни

вид размери, cm арт.номер цена 

Маса за 3 души Ø120, H=75 pCpm120 -  799,90 лв.

Маса за 8 души 240x120, H=75 pCpm240 -   - 1739,00 лв.

Маса за 14 души 420x120, H=75 pCpm420 -   - 2619,00 лв.

изберете цвят на плота и метала и допълнете кода в таблицата.

 » Плот с дебелина 36 mm и 2 mm ABS кант.
 » Хромирани или прахово боядисани метални крака с размер 60x10 mm.
 » Правоъгълен капак за кабели с метална рамка; дебелина на меламина – 18 mm; 
дебелина на фурнира – 19 mm.

 » Сгъната метална лента, метална рамка с широчина 12 mm.
 » кутия за електрически контакт с дебелина на меламина 16 mm.
 » Плосък черен пластмасов кабелен порт при център на дългата страна Ø60 mm.

Цвят на Метала

е – бял т1 – 
тъмносив

S1 – 
бронз

конферентна 
маса с 14 души,  
с 2 кутии за 
захранванеЦвят на Метала на кабелната кУтия

е – бял т1 – 
тъмносив

S1 – 
бронз

D1 – избелен 
дъб

m1 – бял N1 – 
тъмносив

D2 – 
кехлибарен 

дъб

Цвят на Плота

plANA/СеРия конфеРентни МаСи

а – черен

а – черен

М – сив 
металик

М – сив 
металик

N3 –  
перленосив
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u13 – бял

Цвят на кРаката

 » ПДЧ с меламиново покритие.
 » Дебелина на плота 25 mm, с 2 mm ABS кант.
 » Прахово боядисани метални крака с декоративни  
пластмасови капачки за предпазване на подовите настилки.

 » Размер на металния крак – 40x40 mm.

 » ПДЧ с меламиново покритие.
 » Дебелина на плота 18 mm, с ABS кант.
 » Шперплат, покрит с емайл.
 » Два варианта на плота: 
− кръгъл, с три крака; 
− квадратен, с четири крака.

Цвят на Метала

а – черен е – бял М – сив 
металик

т1 – 
тъмносив

Модерен дизайн, подходящ за всеки офис

срок за доставка – до 25 работни дни

вид размери, cm арт. номер цена

pCNN060-u 60х60х40 pCNN060 -             -2u 169,90 лв.

изберете цвят на плота и метала и допълнете кода в таблицата.

вид размери, cm арт. номер цена

pCZZ701 – квадрат 70х70х45 pCZZ701 -      u13 299,90 лв.

pCZZ700 – овал Ø70х45 pCZZ700 -      u13 239,90 лв.

изберете цвят на плота и метала и допълнете кода в таблицата.

срок за доставка – до 25 работни дни

AmBer/ниСка МаСа

NoVA/ниСка МаСа

Цвят на Плота

D1 – избелен 
дъб

m1 – бял D2 – 
кехлибарен 

дъб
N3 –  

перленосив

Цвят на Плота

D1 – избелен 
дъб

m1 – бял D2 – 
кехлибарен 

дъб

N3 –  
перленосив
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Маси и мека мебел

Цвят меламин*

M1, D2, N3
Масивно дърво 

W2
  

W3

арт. номер размери, mm цена

pCNN070- * Ø700, H=480 249,90 лв.

срок за доставка – до 25 работни дни

NoVA wooD/ниСка МаСа

moBi/МаСа

арт. номер размери, mm цена

pSHD041 -* 400x500x620 359,90 лв.

Hpl*

H17B03, H16B01

Масивно дърво 

W2
  

W3

арт. номер размери, mm цена

pCNN072- * Ø700, H=480 469,90 лв.

Цвят меламин*

M1, D2, N3
Масивно дърво 

W2
  

W3

арт. номер размери, mm цена

pCNN071- * 700х700, H=480 309,90 лв.

Hpl*

H17B03, H16B01

Масивно дърво 

W2
  

W3

арт. номер размери, mm цена

pCNN073- * 700x700, H=480 529,90 лв.

 » Дебелина на плота 16 mm с 
покритие фурнир.

 » Метална носеща конструкция с 
8 mm метална плоча под плота.

 » вертикална метална прахово 
боядисана колонна тръба с 
размер 40x40x2 mm.

 » mDf с Hpl покритие и скосени ръбове.
 » Дебелина на плота – 26 mm.
 » Материал на краката – масивно дърво.

а – черен е – бял М – сив 
металик

Цвят на МеталаЦвят на Плота

D1 – избелен 
дъб

m1 – бял N3 –  
перленосив

D2 – 
кехлибарен 

дъб

H17B03 – 
светъл бук

H16B01 – 
орех

 » ПДЧ с меламиново покритие.
 » Дебелина на плота 25 mm, с 2 mm ABS кант.
 » Материал на краката – масивно дърво.

срок за доставка – до 25 работни дни
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 » Химически устойчиво меламиново термопокритие.
 » Плот с дебелина 25 mm и кант 2 mm.
 »  За 6 души.
 » Размери – 180х90х74 cm.

арт. номер
цена

основен / допълнителен цвят

401536101* 249,90 лв. 289,90 лв.

 » За 8 до 10 души.
 » Плот с дебелина 25 mm.
 » Размери – 220х110х74 cm.

арт. номер
цена

основен / допълнителен цвят

401536102* 349,90 лв. 399,90 лв.

 » За 16 души.
 » ПДЧ с меламиново покритие.
 » Плот с дебелина 25 mm и кант 2 mm.
 » Размери – 360х140х75 cm.

арт. номер
цена

основен / допълнителен цвят

401536117* 949,90 лв. 1099,00 лв.

Z201V/ЗаСеДателна МаСа

Z401V/ЗаСеДателна МаСа

Zm102/ЗаСеДателна МаСа

*При комбинация на основен и допълнителен цвят важат 
цената и срокът за допълнителните цветове.

СРок на ДоСтавка – 15 Работни Дни. иЗбеРете Цвят и ДоПълнете „1“ в коДа от таблиЦата.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦВЕТОВЕ

27  – титан26  – 
кеХлибаРен 

Дъб

28  – 
кРеМона 

тъМна

23  – 
благоРоДен 

бРяСт

29  – Дъб  
флоРанС

24  – Дъб 
СаноМа

30  – 
антРаЦит

25  – СоХо 33  – 
Зелено

32  –  
Жълто

34  – СинЬо 35  – 
тЮРкоаЗ

40  – Дъб 
гРан СаСо

37  – 
лиСабон

39  – Дъб 
бенет

36  – 
кРиСтал

31  – коРал 38  – 
беРлин

17  – оРеХ 19  – венге 21  – Сив14 – беЖов 16  – бУк

ОСНОВНИ ЦВЕТОВЕ

15  – бРеЗа 18  – 
ЧеРеШа

20  – Дъб 
какао

22  – бял

СРок на ДоСтавка – 10 Работни Дни. иЗбеРете Цвят и ДоПълнете „0“ в коДа от таблиЦата.
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 » За 12 до 14 души.
 » ПДЧ с меламиново покритие.
 » Плот с дебелина 25 mm и кант 2 mm.
 » Размери – 320х140х74 cm.

арт. номер
цена

основен / допълнителен цвят

401536126* 689,90 лв. 779,90 лв.

арт. номер
цена

основен / допълнителен цвят

401536127* 689,90 лв. 889,90 лв.

Zm106/ЗаСеДателна МаСа

 » ПДЧ с меламиново покритие.
 » Плот с дебелина 25 mm и кант 2 mm.
 » крака с дебелина 36 mm.
 » За 8 до 10 души.
 » Размери – 260х120х74 cm.

арт. номер
цена

основен / допълнителен цвят

401536122* 649,90 лв. 759,90 лв.

Zm103/ЗаСеДателна МаСа

 » За 10 души.
 » ПДЧ с меламиново покритие.
 » Плот 25 mm с кант 2 mm.
 » Размери – 210х100х74 cm.

Zm107/ЗаСеДателна МаСа

*При комбинация на основен и допълнителен цвят важат 
цената и срокът за допълнителните цветове.

СРок на ДоСтавка – 15 Работни Дни. иЗбеРете Цвят и ДоПълнете „1“ в коДа от таблиЦата.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦВЕТОВЕ

27  – титан26  – 
кеХлибаРен 

Дъб

28  – 
кРеМона 

тъМна

23  – 
благоРоДен 

бРяСт

29  – Дъб  
флоРанС

24  – Дъб 
СаноМа

30  – 
антРаЦит

25  – СоХо 33  – 
Зелено

32  –  
Жълто

34  – СинЬо 35  – 
тЮРкоаЗ

40  – Дъб 
гРан СаСо

37  – 
лиСабон

39  – Дъб 
бенет

36  – 
кРиСтал

31  – коРал 38  – 
беРлин

17  – оРеХ 19  – венге 21  – Сив14 – беЖов 16  – бУк

ОСНОВНИ ЦВЕТОВЕ

15  – бРеЗа 18  – 
ЧеРеШа

20  – Дъб 
какао

22  – бял

СРок на ДоСтавка – 10 Работни Дни. иЗбеРете Цвят и ДоПълнете „0“ в коДа от таблиЦата.
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Маси и мека мебел

 » Химически устойчиво меламиново термопокритие.
 » Дебелина на горен и долен плот – 36 mm, с кант 2 mm. 
 » Размери – 120х60х45 cm.

арт. номер
цена

основен / допълнителен цвят

401538103* 269,90 лв. 309,90 лв.

Hm4/ниСка МаСа

 » ПДЧ с меламиново покритие.
 » Стъклен плот.
 » Размери – 120х60х45 cm.

арт. номер
цена

основен / допълнителен цвят

401538101* 249,90 лв. 289,90 лв.

арт. номер
цена

основен / допълнителен цвят

401538100* 239,90 лв. 269,90 лв.

HmS03/ниСка МаСа

 » Химически устойчиво меламиново термопокритие.
 » Дебелина на плота 36 mm, с кант 2 mm.
 » Размери – 120x60x45 cm.

Hm7/ниСка МаСа

*При комбинация на основен и допълнителен цвят важат 
цената и срокът за допълнителните цветове.

СРок на ДоСтавка – 15 Работни Дни. иЗбеРете Цвят и ДоПълнете „1“ в коДа от таблиЦата.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦВЕТОВЕ

27  – титан26  – 
кеХлибаРен 

Дъб

28  – 
кРеМона 

тъМна

23  – 
благоРоДен 

бРяСт

29  – Дъб  
флоРанС

24  – Дъб 
СаноМа

30  – 
антРаЦит

25  – СоХо 33  – 
Зелено

32  –  
Жълто

34  – СинЬо 35  – 
тЮРкоаЗ

40  – Дъб 
гРан СаСо

37  – 
лиСабон

39  – Дъб 
бенет

36  – 
кРиСтал

31  – коРал 38  – 
беРлин

17  – оРеХ 19  – венге 21  – Сив14 – беЖов 16  – бУк

ОСНОВНИ ЦВЕТОВЕ

15  – бРеЗа 18  – 
ЧеРеШа

20  – Дъб 
какао

22  – бял

СРок на ДоСтавка – 10 Работни Дни. иЗбеРете Цвят и ДоПълнете „0“ в коДа от таблиЦата.
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Маси и мека мебел

 » ПДЧ с меламиново покритие.
 » Дебелина на краката 36 mm, кант 2 mm.
 » Стъкло лакобел, 4 mm, черно/бяло.
 » Размери – 90х60х45 cm.

 » ПДЧ с меламиново покритие.
 » Плот с дебелина 25 mm, с кант 2 mm.
 » Размери – 66х60х45 cm.

HmS07/ниСка МаСа

 » Стъклен плот, 10 mm.
 » Дебелина на краката – 36 mm, с кант 2 mm.
 » Размери – 93х61х42 cm.

арт. номер
цена

основен / допълнителен цвят

401538106* 249,90 лв. 289,90 лв.

арт. номер
цена

основен / допълнителен цвят

401538109* 79,99 лв. 89,99 лв.

арт. номер
цена

основен / допълнителен цвят

401538105* 249,90 лв. 289,90 лв.

HmS08/ниСка МаСа

Hm28/ниСка МаСа

*При комбинация на основен и допълнителен цвят важат 
цената и срокът за допълнителните цветове.

СРок на ДоСтавка – 15 Работни Дни. иЗбеРете Цвят и ДоПълнете „1“ в коДа от таблиЦата.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦВЕТОВЕ

27  – титан26  – 
кеХлибаРен 

Дъб

28  – 
кРеМона 

тъМна

23  – 
благоРоДен 

бРяСт

29  – Дъб  
флоРанС

24  – Дъб 
СаноМа

30  – 
антРаЦит

25  – СоХо 33  – 
Зелено

32  –  
Жълто

34  – СинЬо 35  – 
тЮРкоаЗ

40  – Дъб 
гРан СаСо

37  – 
лиСабон

39  – Дъб 
бенет

36  – 
кРиСтал

31  – коРал 38  – 
беРлин

17  – оРеХ 19  – венге 21  – Сив14 – беЖов 16  – бУк

ОСНОВНИ ЦВЕТОВЕ

15  – бРеЗа 18  – 
ЧеРеШа

20  – Дъб 
какао

22  – бял

СРок на ДоСтавка – 10 Работни Дни. иЗбеРете Цвят и ДоПълнете „0“ в коДа от таблиЦата.
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Маси и мека мебел

арт. номер модел описание размери, cm цена

4030100198 erika Плот бял и черни метални крака 120х60х32 269,90 лв.

4030100199 erika Плот орех и черни метални крака 120х60х32 269,90 лв.

4030100200 erika H Плот бял и черни метални крака  52х52х42 179,90 лв.

4030100201 erika H Плот орех и черни метални крака  52х52х42 179,90 лв.
 » Масата erika е с метална основа.
 » mDf плот с дебелина 18 mm.

арт. номер описание размери, cm цена

4030100185 фотьойл 84.5x74x74 419,90 лв.

4030100186 Диван двойка 138.5x74x74 599,90 лв.

4030100187 Диван тройка 180.5x74x74 699,90 лв.
 » Мека мебел lola, изработена от висококачествена екокожа.
 » основата е с хромирани крака.

lolA/Мека Мебел

erikA/ниСка МаСа
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Маси и мека мебел

арт. номер описание размери, cm цена

4030100188 фотьойл, черен 75x75x73.5 599,90 лв.

4030100189 фотьойл, кафяв 75x75x73.5 599,90 лв.

4030100190 Диван двойка, черен 132x75x73.5 799,90 лв.

4030100191 Диван двойка, кафяв 132x75x73.5 799,90 лв.

4030100192 Диван тройка, черен 190x75x73.5 899,90 лв.

4030100193 Диван тройка, кафяв 190x75x73.5 899,90 лв.

 » Мека мебел frida, изработена  
от висококачествена екокожа.

 » основата е с хромирани крака.

кафяво

кафяво

Черно

Черно

арт. номер описание размери, cm цена

4030100179 фотьойл, черен 90x81x69 549,90 лв.

4030100180 фотьойл, кафяв 90x81x69 549,90 лв.

4030100181 Диван двойка, черен 146x81x69 699,90 лв.

4030100182 Диван двойка, кафяв 146x81x69 699,90 лв.

4030100183 Диван тройка, черен 186x81x69 799,90 лв.

4030100184 Диван тройка, кафяв 186x81x69 799,90 лв.

 » Мека мебел Zelda, изработена от висококачествена екокожа.
 » интегрирана хромирана рамка.

ZelDA/Мека Мебел

friDA/Мека Мебел
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Маси и мека мебел

SoftliNe/Мека Мебел

plANet/Мека Мебел

арт. номер описание размери, cm цена

4030120031 фотьойл, черен, основа хром 112x79x71  699,90 лв.

4030120032 фотьойл, кафяв, основа хром 112x79x71  699,90 лв.

4030120033 фотьойл, бежов, основа хром 112x79x71  699,90 лв.

4030120034 фотьойл, червен, основа хром 112x79x71  699,90 лв.

4030140044 Диван двойка, черен, основа хром 170x79x71  969,90 лв.

4030140045 Диван двойка, кафяв, основа хром 170x79x71  969,90 лв.

4030140046 Диван двойка, бежов, основа хром 170x79x71  969,90 лв.

4030140047 Диван двойка, червен, основа хром 170x79x71  969,90 лв.

4030140048 Диван тройка, черен, основа хром 232x79x71 1199,00 лв.

4030140049 Диван тройка, кафяв, основа хром 232x79x71 1199,00 лв.

4030140050 Диван тройка, бежов, основа хром 232x79x71 1199,00 лв.

4030140051 Диван тройка, червен, основа хром 232x79x71 1199,00 лв.

арт. номер описание размери, cm цена

4030120035 фотьойл, черен, черна основа 71x80x71  599,90 лв.

4030120036 фотьойл, кафяв, черна основа 71x80x71  599,90 лв.

4030120037 фотьойл, жълт, черна основа 71x80x71  599,90 лв.

4030120038 фотьойл, син, черна основа 71x80x71  599,90 лв.

4030140052 Диван двойка, черен, черна основа 128x80x71  869,90 лв.

4030140053 Диван двойка, кафяв, черна основа 128x80x71  869,90 лв.

4030140054 Диван двойка, жълт, черна основа 128x80x71  869,90 лв.

4030140055 Диван двойка, син, черна основа 128x80x71  869,90 лв.

4030140056 Диван тройка, черен, черна основа 185x80x71 1049,00 лв.

4030140057 Диван тройка, кафяв, черна основа 185x80x71 1049,00 лв.

4030140058 Диван тройка, жълт, черна основа 185x80x71 1049,00 лв.

4030140059 Диван тройка, син, черна основа 185x80x71 1049,00 лв.

срок за доставка – до 25 работни дни

срок за доставка – до 25 работни дни

Черно кафяво бежово Червено

Черно кафяво Жълто Синьо

 » Мека мебел Softline,  
изработена от 
висококачествена екокожа.

 » основата е с хромирани 
крака.

 » Мека мебел planet, изработена от 
висококачествена екокожа.

 » Черна прахово боядисана основа.
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Маси и мека мебел

 » Седалка и облегалка,  
изработени  
от полиуретанова пяна.

 » Черна прахово боядисана 
основа.

 » висококачествена  
текстилна дамаска.

 » Седалка и облегалка, изработени от полиуретанова пяна.
 » крака от масивна дървесина в натурален цвят.
 » висококачествена текстилна дамаска.

срок за доставка – до 25 работни дни

fly 4l/Мека Мебел

fly wooD/Мека Мебел

арт. номер описание размери, cm цена

4025240109 кресло, сиво, черна основа 62x63x81 269,90 лв.

4025240110 кресло, светлосиво, черна основа 62x63x81 269,90 лв.

4025240111 кресло, бежово-сиво, черна основа 62x63x81 269,90 лв.

4025240112 кресло, горчица, черна основа 62x63x81 269,90 лв.

4025240113 кресло, оранжево, черна основа 62x63x81 269,90 лв.

4025240114 кресло, вишна, черна основа 62x63x81 269,90 лв.

4025240115 кресло, синьо океан, черна основа 62x63x81 269,90 лв.

4025240116 кресло, зелено, черна основа 62x63x81 269,90 лв.

4025240117 кресло, тъмносиньо, черна основа 62x63x81 269,90 лв.

арт. номер описание размери, cm цена

4025240118 кресло, сиво 62x63x81 279,90 лв.

4025240119 кресло, светлосиво 62x63x81 279,90 лв.

4025240120 кресло, бежово-сиво 62x63x81 279,90 лв.

4025240121 кресло, горчица 62x63x81 279,90 лв.

4025240122 кресло, оранжево 62x63x81 279,90 лв.

4025240123 кресло, вишна 62x63x81 279,90 лв.

4025240124 кресло, синьо океан 62x63x81 279,90 лв.

4025240125 кресло, зелено 62x63x81 279,90 лв.

4025240126 кресло, тъмносиньо 62x63x81 279,90 лв.

4030140069 Диван двойка, сиво 120x63x81 449,90 лв.

4030140070 Диван двойка, светлосиво 120x63x81 449,90 лв.

4030140071 Диван двойка, бежово-сиво 120x63x81 449,90 лв.

4030140072 Диван двойка, горчица 120x63x81 449,90 лв.

4030140073 Диван двойка, оранжево 120x63x81 449,90 лв.

4030140074 Диван двойка, вишна 120x63x81 449,90 лв.

4030140075 Диван двойка, синьо океан 120x63x81 449,90 лв.

4030140076 Диван двойка, зелено 120x63x81 449,90 лв.

4030140077 Диван двойка, тъмносиньо 120x63x81 449,90 лв.

арт. номер описание размери, cm цена

4030140060 Диван двойка, сиво, черна основа 120x63x81 439,90 лв.

4030140061 Диван двойка, светлосиво, черна основа 120x63x81 439,90 лв.

4030140062 Диван двойка, бежово-сиво, черна основа 120x63x81 439,90 лв.

4030140063 Диван двойка, горчица, черна основа 120x63x81 439,90 лв.

4030140064 Диван двойка, оранжево, черна основа 120x63x81 439,90 лв.

4030140065 Диван двойка, вишна, черна основа 120x63x81 439,90 лв.

4030140066 Диван двойка, синьо океан, черна основа 120x63x81 439,90 лв.

4030140067 Диван двойка, зелено, черна основа 120x63x81 439,90 лв.

4030140068 Диван двойка, тъмносиньо, черна основа 120x63x81 439,90 лв.

срок за доставка – до 25 работни дни

Сиво Светлосиво бежово-сиво горчица оранжево вишна Синьо океан Зелено тъмносиньо
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Маси и мека мебел

NolA/кРеСло

eVy/кРеСло

срок за доставка – до 25 работни дни

срок за доставка – до 25 работни дни

арт. номер описание размери, cm цена

4025240127 кресло, сиво 69x67x88 359,90 лв.

4025240128 кресло, светлосиво 69x67x88 359,90 лв.

4025240129 кресло, бежово-сиво 69x67x88 359,90 лв.

4025240130 кресло, горчица 69x67x88 359,90 лв.

4025240131 кресло, оранжево 69x67x88 359,90 лв.

4025240132 кресло, вишна 69x67x88 359,90 лв.

4025240133 кресло, синьо океан 69x67x88 359,90 лв.

4025240134 кресло, зелено 69x67x88 359,90 лв.

4025240135 кресло, тъмносиньо 69x67x88 359,90 лв.

EVY WOOD

арт. номер описание размери, cm цена

4025240145 кресло, сиво 61x61x81 369,90 лв.

4025240146 кресло, светлосиво 61x61x81 369,90 лв.

4025240147 кресло, бежово-сиво 61x61x81 369,90 лв.

4025240148 кресло, горчица 61x61x81 369,90 лв.

4025240149 кресло, оранжево 61x61x81 369,90 лв.

4025240150 кресло, вишна 61x61x81 369,90 лв.

4025240151 кресло, синьо океан 61x61x81 369,90 лв.

4025240152 кресло, зелено 61x61x81 369,90 лв.

4025240153 кресло, тъмносиньо 61x61x81 369,90 лв.

NOLA WOOD

арт. номер описание размери, cm цена

4025240136 кресло, сиво, основа хром 69x67x88 429,90 лв.

4025240137 кресло, светлосиво, основа хром 69x67x88 429,90 лв.

4025240138 кресло, бежово-сиво, основа хром 69x67x88 429,90 лв.

4025240139 кресло, горчица, основа хром 69x67x88 429,90 лв.

4025240140 кресло, оранжево, основа хром 69x67x88 429,90 лв.

4025240141 кресло, вишна, основа хром 69x67x88 429,90 лв.

4025240142 кресло, синьо океан, основа хром 69x67x88 429,90 лв.

4025240143 кресло, зелено, основа хром 69x67x88 429,90 лв.

4025240144 кресло, тъмносиньо, основа хром 69x67x88 429,90 лв.

EVY X LEG

арт. номер описание размери, cm цена

4025240154 кресло, сиво, основа хром 61x61x81 359,90 лв.

4025240155 кресло, светлосиво, основа хром 61x61x81 359,90 лв.

4025240156 кресло, бежово-сиво, основа хром 61x61x81 359,90 лв.

4025240157 кресло, горчица, основа хром 61x61x81 359,90 лв.

4025240158 кресло, оранжево, основа хром 61x61x81 359,90 лв.

4025240159 кресло, вишна, основа хром 61x61x81 359,90 лв.

4025240160 кресло, синьо океан, основа хром 61x61x81 359,90 лв.

4025240161 кресло, зелено, основа хром 61x61x81 359,90 лв.

4025240162 кресло, тъмносиньо, основа хром 61x61x81 359,90 лв.

NOLA X LEG

Сиво Светлосиво бежово-сиво горчица оранжево вишна Синьо океан Зелено тъмносиньо

 » Серията кресла evy впечатлява 
с модерен дизайн и усещане за 
комфорт, което носят изчистените 
и меки форми. Подходящи за всеки 
офис, дом, кафене или ресторант.

 » С дървена или хромирана основа.
 » тапицирани с висококачествена 
текстилна дамаска.

 » Серията кресла Nola носи 
цветно настроение във всяко 
помещение. осмелете се да 
поиграете с въображението си и 
да експериментирате с различните 
модели и цветни дамаски. 
Резултатът ще ви впечатли.

 » С дървена или хромирана основа.
 » тапицирани с висококачествена 
текстилна дамаска.
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Маси и мека мебел

CApe 4l/кРеСло

ClAy/кРеСло

срок за доставка – до 25 работни дни

срок за доставка – до 25 работни дни

арт. номер описание размери, cm цена

4025240181 кресло, сиво, черна основа 59x60x86 339,90 лв.

4025240182 кресло, светлосиво, черна основа 59x60x86 339,90 лв.

4025240183 кресло, бежово-сиво, черна основа 59x60x86 339,90 лв.

4025240184 кресло, горчица, черна основа 59x60x86 339,90 лв.

4025240185 кресло, оранжево, черна основа 59x60x86 339,90 лв.

4025240186 кресло, вишна, черна основа 59x60x86 339,90 лв.

4025240187 кресло, синьо океан, черна основа 59x60x86 339,90 лв.

4025240188 кресло, зелено, черна основа 59x60x86 339,90 лв.

4025240189 кресло, тъмносиньо, черна основа 59x60x86 339,90 лв.

арт. номер описание размери, cm цена

4025240163 кресло, сиво 50x58x88 339,90 лв.

4025240164 кресло, светлосиво 50x58x88 339,90 лв.

4025240165 кресло, бежово-сиво 50x58x88 339,90 лв.

4025240166 кресло, горчица 50x58x88 339,90 лв.

4025240167 кресло, оранжево 50x58x88 339,90 лв.

4025240168 кресло, вишна 50x58x88 339,90 лв.

4025240169 кресло, синьо океан 50x58x88 339,90 лв.

4025240170 кресло, зелено 50x58x88 339,90 лв.

4025240171 кресло, тъмносиньо 50x58x88 339,90 лв.

CLAY WOOD

арт. номер описание размери, cm цена

4025240172 кресло, сиво, бяла основа 50x58x88 379,90 лв.

4025240173 кресло, светлосиво, бяла основа 50x58x88 379,90 лв.

4025240174 кресло, бежово-сиво, бяла основа 50x58x88 379,90 лв.

4025240175 кресло, горчица, бяла основа 50x58x88 379,90 лв.

4025240176 кресло, оранжево, бяла основа 50x58x88 379,90 лв.

4025240177 кресло, вишна, бяла основа 50x58x88 379,90 лв.

4025240178 кресло, синьо океан, бяла основа 50x58x88 379,90 лв.

4025240179 кресло, зелено, бяла основа 50x58x88 379,90 лв.

4025240180 кресло, тъмносиньо, бяла основа 50x58x88 379,90 лв.

CLAY X LEG

Сиво Светлосиво бежово-сиво горчица оранжево вишна Синьо океан Зелено тъмносиньо

 » креслата от серията Clay съчетават 
удобство и комфорт. изчистени 
форми и внимание към всеки 
детайл. Стилната нотка във вашия 
офис, дом, кафене или ресторант.

 » С дървена или бяла прахово 
боядисана основа.

 » тапицирани с висококачествена 
текстилна дамаска.

 » CApe 4l съчетава изчистен дизайн, меки 
форми и усещане за уют, които ще ви накарат 
да се влюбите. изберете цвят и се насладете 
на спокойствието и комфорта.

 » С черна прахово боядисана основа.
 » тапицирани с висококачествена текстилна 
дамаска.
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Маси и мека мебел

gio/кРеСло

lAZy/кРеСло

 » Хромирана петзвездна основа.
 » висока облегалка и дизайнерски подлакътници за 
максимално удобство по време на седене.

 » Модерен дизайн.
 » Хромирана основа.
 » Размери – 71x80x82 cm.

4030100196

569,90 лв./бр.

4030100195

199,90 лв./бр.
табуретка

4030100194

649,90 лв./бр.
кресло

* наличен на склад само в цвета, показан на снимката.

* наличен на склад само в цвета, показан на снимката.
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Маси и мека мебел

HeiS/СеРия кРеСла

Cloe/кРеСло

 » Модерен дизайн.
 » Хромирана основа.
 » Размери – 81x89x111 cm.

4030100197

499,90 лв./бр.

срок за доставка – до 25 работни дни

арт. номер описание цена

4025240190 кресло flange, сиво, основа хром 599,90 лв.

4025240191 кресло flange, светлосиво, основа хром 599,90 лв.

4025240192 кресло flange, бежово-сиво, основа хром 599,90 лв.

4025240193 кресло flange, горчица, основа хром 599,90 лв.

4025240194 кресло flange, оранжево, основа хром 599,90 лв.

4025240195 кресло flange, вишна, основа хром 599,90 лв.

4025240196 кресло flange, синьо океан, основа хром 599,90 лв.

4025240197 кресло flange, зелено, основа хром 599,90 лв.

4025240198 кресло flange, тъмносиньо, основа хром 599,90 лв.

4025240199 кресло wood, сиво 519,90 лв.

4025240200 кресло wood, светлосиво 519,90 лв.

4025240201 кресло wood, бежово-сиво 519,90 лв.

4025240202 кресло wood, горчица 519,90 лв.

4025240203 кресло wood, оранжево 519,90 лв.

4025240204 кресло wood, вишна 519,90 лв.

4025240205 кресло wood, синьо океан 519,90 лв.

4025240206 кресло wood, зелено 519,90 лв.

4025240207 кресло wood, тъмносиньо 519,90 лв.

4030100213 табуретка wood, сиво 169,90 лв.

4030100214 табуретка wood, светлосиво 169,90 лв.

4030100215 табуретка wood, бежово-сиво 169,90 лв.

4030100216 табуретка wood, горчица 169,90 лв.

4030100217 табуретка wood, оранжево 169,90 лв.

4030100218 табуретка wood, вишна 169,90 лв.

4030100219 табуретка wood, синьо океан 169,90 лв.

4030100220 табуретка wood, зелено 169,90 лв.

4030100221 табуретка wood, тъмносиньо 169,90 лв.

табуреткакресло wood
Размери – 77x84x99 cm

кресло flangе
Размери – 77x84x99 cm

Сиво Светлосиво бежово-сиво горчица оранжево

вишна Синьо океан Зелено тъмносиньо

* наличен на склад само в цвета, показан на снимката.

 » Седалка и облегалка,  
изработени  
от полиуретанова пяна.

 » Хромирина или масивна 
дървена основа.

 » висококачествена  
текстилна дамаска.



SILENT ROOM
Оазисът на тишината  
насред модерния офис


