


 At ChairPro your health and comfort while you work is our top priority. Our exceptional 
assortment of products made from materials designed to look great, enhance your comfort 
whether you are an individual who works at home or a large company looking to provide its 
workers with the best ergonomic office furniture the world has to offer. 
 Driven by technological innovation, ChairPro rapidly evolved into a market leader with 
the single-minded mission to educate its customers to the benefits of the science of Ergonom-
ics. Very rapidly, it achieved a word of mouth reputation as a leader in Ergonomics among IT 
companies and other technical firms whose employees had to spend long hours working on a 
computer. 

	 Основен	приоритет	в	ChairPro	са	Вашето	здраве	и	комфорт	по	време	на	работа.		
Нашият	изключителен	асортимент	от	продукти,	изработени	от	качествени	и	изглеждащи	
страхотно	материали,	подобрява	Вашия	комфорт,	независимо	дали	сте	човек,	който	работи	
у	дома	или	голяма	компания,	която	иска	да	предостави	на	своите	служители	най-добрите	
ергономични	офис	мебели,	които	светът	може	да	предложи.
		 Воден	от	технологични	иновации,	ChairPro	бързо	се	превърна	в	лидер	на	пазара	
с	целенасочена	мисия	да	образова	клиентите	си	за	предимствата	на	науката	ергономия.	
Много	бързо,	от	уста	на	уста,	той	постигна	репутация	като	лидер	в	ергономията	сред	ИТ	
компаниите	 и	 други	 фирми,	 на	 чиито	 служители	 се	 налага	 да	 прекарват	 дълги	 часове,	
работейки	на	компютър.

Ергономични центрове на ChairPro:

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 149
тел. 0700 10 750

гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе” 137
тел. 032/ 540 501

www.chairpro.bg
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ChairPro 1000 H

• 3D armrests
• Tilt locking
• Depth adjustable seat
• High mesh and fabric abrasion resistance

• 3D подлакътник
• Заключване в наклон
• Регулируема в дълбочина седалка
• Мрежа и текстил с висока издръжливост

Advantages: Предимства:

MAX
120 kg

HEIGHT 
160 – 180 cm

WARRANTY 
3 years

UP TO
8 hours

The ChairPro 1000 Collection is the first collection 
we introduced with our brand. It is an extremely well 
balanced price range. The chairs are packed with  er-
gonomic features, have a nice design, and are highly 
reliable. The collection would fit every office style, 
and will help people work in a healthy manner.

Колекцията ChairPro 1000 е първата колекция, 
която представихме с нашата марка. Това е 
изключително добре балансиран ценови 
диапазон. Столовете са пълни с ергономични 
функции, имат приятен дизайн и са много 
надеждни. Колекцията ще пасне на всеки офис 
стил и ще помогне на хората да работят по 
здравословен начин. 

Collection ChairPro 1000
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ChairPro 1000 HL

The best selling model in its class with large 
adjustment options arsenal rivalling the
premium segment.

Най-продаваният модел в своя клас с огромен 
арсенал от индивидуални настройки, който си 
съперничи с високия клас.

MAX
120 kg

HEIGHT 
160 – 210 cm

WARRANTY 
3 years

UP TO
8 hours

The ChairPro Best Seller

ChairPro 1000

• 3D armrests
• Tilt locking
• High mesh and fabric abrasion resistance

• 3D подлакътник
• Заключване в наклон
• Мрежа и текстил с висока издръжливост

Advantages: Предимства:

MAX
120 kg

HEIGHT 
160 –200 cm

WARRANTY 
3 years

UP TO
8 hours
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ChairPro 10 / ChairPro 10 H

• Budget ergonomic chair
• 2D armrests with plastic armpads
• Height adjustable headrest for the  

10 H model
• High fabric and mesh abrasion  

resistance

• Бюджетен ергономичен стол
• 2D подлакътник с пластмасов пад
• Облегалка за глава с регулиране на 

височина (за 10H)
• Tекстил и мрежа с висока 

издръжливост

Advantages: Предимства:

MAX
120 kg

HEIGHT 
160 - 185 cm

WARRANTY 
3 years

UP TO
6 hours

The ChairPro 10 Collection is our budget offer for the 
people seeking durability, and ergonomic features. 
The chairs have enough adjustments to provide 
great value and have the unmistakable look of the 
ChairPro Collection.

Колекцията ChairPro 10 е нашето бюджетно 
предложение за хората, търсещи издръжливост 
и ергономични характеристики. Столовете имат 
достатъчно настройки, за да осигурят ценни ползи 
чрез очевидния за ChairPro стил.

ChairPro 10 Collection
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ChairPro 1000 V

• Budget conference chair
• Аrmrests with plastic armpads
• High fabric and mesh abrasion  

resistance

• Бюджетен конферентен стол
• Подлакътник с пластмасов пад
• Tекстил и мрежа с висока 

издръжливост

Advantages: Предимства:

MAX
120 kg

WARRANTY 
3 years

The ChairPro Design Collection is the newest one 
in our portfolio. While the chairs are packed with 
ergonomic features and provide highest comfort, 
their special purpose is to stand out, and meet more 
versatile needs in terms of colors and aesthetics.

Колекцията ChairPro Design е най-новата в 
нашето портфолио. Докато столовете са пълни с 
ергономични функции и осигуряват най-висок 
комфорт, тяхната специална цел е да се открояват 
и да отговарят на по-разнообразни нужди по 
отношение на цветове и естетика. 

ChairPro Design Collection
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Nexus

• 4D armrests
• Tilt locking and depth adjustable seat
• Flexible ergonomic headrest
• Height adjustable lumbar support

• 4D подлакътник
• Заключване в наклон и дълбочиннo 

регулиране
• Oблегалка за глава с регулиране на 

височина и ъгъл
• Облегалка за кръста с височинно 

регулиране

Advantages: Предимства:

MAX
120 kg

HEIGHT 
160 - 185 cm

WARRANTY 
3 years

MAX
120 kg

WARRANTY 
3 years

UP TO
8 hours

Fedo G

• 4D armrests
• Tilt locking and depth adjustable seat
• Flexible ergonomic backrest
• High fabric abrasion resistance

• 4D подлакътник
• Заключване в наклон и дълбочиннo 

регулиране 
• Гъвкава облегалка, следваща 

линиите на гърба
• Tекстил с висока издръжливост

Advantages: Предимства:
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MAX
120 kg

WARRANTY 
3 years

UP TO
8 hours

Fedo H

• Tilt locking and depth adjustable seat
• Spine shaped backrest with a very 

well designed lumbar support
• Eco leather with high abrasion  

resistance

• Заключване в наклон и дълбочиннo 
регулиране

• Oблегалка, следваща линиите на 
гърба с изразена лумбална опора

• Еко кожа с висока издръжливост

Advantages: Предимства:

MAX
120 kg

WARRANTY 
3 years

UP TO
6 hours

ChairPro Art White

• Design task chair
• 2D armrests with plastic armpads
• Light grey frame with 5 color 

upholstery color options
• High fabric and mesh abrasion 

resistance

• Дизайнерски работен стол
• 2D подлакътник с пластмасов пад
• Светло сива рамка и избор от 5 

цвята на тапицерията
• Tекстил и мрежа с висока 

издръжливост

Advantages: Предимства:
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ErgoPro

• Heavy duty ergonomic chair
• 3D armrests
• Automatic lumbar support, height 

adjustable
• Solid frame and high mesh abrasion 

resistance

• Ергономичен стол с висока 
издръжливост

• 3D подлакътник
• Автоматична лумбална опора, 

регулируема във височина
• Масивна рамка и мрежа с висока 

издръжливост

Advantages: Предимства:

MAX
150 kg

HEIGHT 
170 - 210 cm

WARRANTY 
5 years

UP TO
8 hours

The Ergo Collection is our high end range of chairs. 
Made of high class materials, with sophisticated mechanics and 
focus on design. This range offers many posture and human size 
related customizations and adjustments. 
Designed for people who really work a lot of time. Technologically 
advanced, with maximum comfort.

Ergo Collection е нашата гама столове от висок клас.
Изработена от висок клас материали, със сложна механика 
и фокус върху дизайна. Тази гама предлага много 
персонализации и настройки, свързани със стойката и 
размерът на тялото.
Предназначен за хора, които наистина работят много време. 
Технологично усъвършенстван, с максимален комфорт.

The Ergo Collection
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ErgoPro SE

• 2D armrests with mechanism  
adjustment paddles

• Automatic lumbar support, height 
adjustable

• Depth and height adjustable  
headrest

• High mesh abrasion resistance

• 2D подлакътник с вградена система 
за управление на механизма

• Автоматична лумбална опора, 
регулируема във височина

• Регулируема в дълбочина и 
височина облегалка за глава

• Мрежа с висока издръжливост

Advantages: Предимства:

MAX
150 kg

HEIGHT 
160 - 185 cm

WARRANTY 
5 years

UP TO
8 hours

Ergo Joy

• 5D armrests with mechanism adjust-
ment paddles

• Extra deep seat
• Height adjustable lumbar support
• High mesh abrasion resistance

• 5D подлакътник с вградена система 
за управление на механизма

• Екстра дълбока седалка
• Лумбална опора, регулируема във 

височина
• Мрежа с висока издръжливост

Advantages: Предимства:

MAX
150 kg

HEIGHT 
160 - 185 cm

WARRANTY 
5 years

UP TO
8 hours
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Ergo Air

• An elegant chair with multiple ad-
justment options

• Polished aluminum frame
• Depth adjustable lumbar support
• High mesh abrasion resistance

• Елегантен стол с множество опции 
за настройки

• Рамка на облегалката от полиран 
алуминий

• Дълбочинно регулируема 
лумбална опора

• Мрежа с висока издръжливост

Advantages: Предимства:

MAX
150 kg

HEIGHT 
160 - 185 cm

WARRANTY 
5 years

UP TO
8 hours

Ergo Lux

• High end ergonomic chair with ele-
gant design made to stand out

• Polished aluminum frame
• A special mechanism with extra deep 

relax position

• Висок клас ергономичен стол с 
изящен дизайн, за да се откроява

• Рамка на облегалката от полиран 
алуминий

• Специален механизъм с екстра 
дълбока позиция в наклон за 
релакс

Advantages: Предимства:

MAX
150 kg

HEIGHT 
160 - 185 cm

WARRANTY 
5 years

UP TO
8 hours
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Ergo Max

• Spacious Height Adjustable Headrest
• Comfortable lumbar support
• Durable mesh or moulded seat вwith  

natural leather
• Lockable tilt and depth adjustment

Advantages: Предимства:

MAX
150 kg

HEIGHT 
180 - 210 cm

WARRANTY 
5 years

• Просторна облегалка за глава с височинно регулиране
• Удобна опора за кръста
• Издръжлива седалка в мрежа или от инжектиран 

полиуретан, обвита в кожа
• Заключване на наклона на облегалката и регулиране 

дълбочината на седалката

Ergonomics for the biggest

ERGO DESK
Reduces the risk of heart disease.   Намалява риска от сердечни заболявания.

Strengthens muscles.   Заздравява мускулатурата.

Protects the spine, ankles and knees.   Предпазва гръбнака, глезените и колената.

Еncourages up to 20% brain activity.   Насърчава до 20% мозъчната дейност.

Prevents chronic diseases.   Предотвратява хронични болести.

Protects against obesity.  Предпазва от затлъстяване.

Increases efficiency by at least 10%.   Повишава ефективността поне 10%.

Saves company resources.   Спестява ресурси на компанията.

Improves communication.   Подобрява комуникацията.

Increases motivation.   Повишава мотивацията.
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Ergo Desk / Ergo Desk Pro
The new generation working desks for a healthier life. 
Technology goes hand in hand with rationality to form 
the perfect companion for the long working hours. 
Silent as a cat, and meant to increase your productivity.

Новото поколение работни маси за по-здравосло-
вен начин на живот. Технологията върви ръка за 
ръка с рационалността, за да формират перфект-
ния компаньон за дългите работни часове. Тихо, 
като котешка стъпка и направено, за да увеличи 
продуктивността.
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Op-Lite
The office you can create with Op-Lite is not only eco-
nomical, but this collection also gives off unique vibe 
thanks to the use of trendy colors and functional acces-
sories.
Desks with wooden legs are a complete novelty. More-
over, they match the current trends. Op-lite furniture 
will be perfect in canteens, cafeterias and cafés as they 
emphasize the informal character of the space.

Op-Lite Bench team desks 
rationally make up office 
space. They are perfect 
for team members who 
exchange much information 
among one another.

Офисът, създаден със серията продукти Op-Lite, 
излъчва уникална атмосфера, благодарение на 
използването на модерни цветове и функционални 
аксесоари.
Бюрата с дървени крака са новост, която отго-
варя на актуалните тенденции. Мебелите Op-lite 
ще бъдат перфектни освен в офиса - в столова и 
кафене. С дизайна си подчертават неформалния 
характер на пространството. 

Двойните бюра Op-Lite 
Bench помагат за рацио-
налното проектиране 
на пространството. Те 
са идеални за членове на 
екипа, обменящи много 
информация помежду си. 

Op-Lite bench

Op-Lite Metals

M01
Aluminium

M02
White

M06
Sunny Beige

M07
Faded 

Turquise

M08
Ginger

M09
Dirty Pink

M03
Beige

M04
Black

M05
Graphite
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Op-Lite Melamin

STD1
White

FX1
White

STD14
American

oak

STD2
High gloss 

white

FX2
Black

STD15
Natural oak

STD3
Grey

RW1,2
Solid wood

STD16
Cherry 
havana

STD6
Navy blue

ST3
Bianco

TRD11
Stark oak

STD11
European 

maple

TRD3
Dark 

turquoise

STD4
Beige

ST1
Nero

STD17
Walnut 
brown

STD7
Graphite

VR4
Burundi 

mahogany

TRD12
Flame oak

STD12
Napolitano 

oak

STD5
Norwegian 

green

ST2
Noir

STD10
Acacia

VR6
Flader

oak

TRD2
Claret

STD8
Black

VR5
Brazilian 

Rosewood

TRD1
Blush

STD13
Gray spruce
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Op-Lite K

Robust construction of Op-Lite 
K table is based on straight met-
al legs with a square section. 
Their minimal form will perfectly 
suit both modern and classic 
interiors.

Здравата конструкция на 
масата Op-Lite K е базирана 
на прави метални крака с 
квадратно сечение. Тяхната 
минималистична форма ще 
пасне идеално както на мо-
дерен, така и на класически 
интериор. 
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Op-Lite K Wood

Op-Lite O

The base of Op-Lite K Wood 
table is a combination of a 
square steel profile and solid 
beech wood.

Round metal legs make Op-Lite O 
Bench team desks look unbelievably 
light.

Основата на масата Op-
Lite K Wood е комбинация 
от квадратен стоманен 
профил и масивна букова 
дървесина. 

Кръглите метални крака правят 
екипните бюра на Op-Lite O да из-
глеждат невероятно леки. 

Op-Lite O wood

Op-Lite T

The original combination of 
metal profiles with round 
legs made of solid beech 
wood makes Op-Lite O 
Wood tables suit perfectly 
modern interior arrange-
ments.

Op-Lite T is distinguished by a leg in 
the shape of a flipped letter T. It ensures 
the comfort of work especially in the 
sitting position.

Оригиналната комбина-
ция от метални профили 
с кръгли крака, израбо-
тени от масивна букова 
дървесина, прави масите 
Op-Lite O Wood подходя-
щи за модерни интериор-
ни аранжировки. 

Op-Lite T се отличава с крак във 
формата на обърната буква T. 
Осигурява комфорт при работа 
особено в седнало положение. 
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JU - Workstation

Individuality, functionality and comfort represented by 
the JU series’ office furniture. Its contemporary style  and 
ergonomic design can adapt easily to any office interior. 
The JU series will outline your corporate identity and 
create a point of difference.

Индивидуалност, функционалност и комфорт, 
съчетани в мебелите от серия „JU”. Съвременни-
ят стил и ергономичната му форма се адаптират 
лесно към различни офисни интериорни решения. 
Серията „JU“ ще открои Вашата фирмена иден-
тичност.
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Hector - Workstation
With a base crafted from solid wood, Hector is meant to 
bring warmth to your office space. Although the base is 
sturdy and solid, its design is modern and minimalist, 
giving а special tint in your work place

Със своята основа, изработена от естествен 
дървен материал Hector цели да донесе топлина 
в офиса Ви. Въпреки, че базата е здрава и масивна, 
нейният дизайн е модерен и минималистичен, 
като поставя специален акцент на работното Ви 
място.
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Aura - Space division
Aura is a system of modern and stylish cubic shelves that also 
serves as space division furniture, giving it a unique and bold 
character.

Aura system is a contemporary stylistic interpretation of the 
design of the 50s and 60s. It not only a set of shelves, but 
foremost a decorative piece that can be used to divide office 
spaces.

Aura е система от модерни и стилни кубични рафтове, 
които служат и като мебели за разделяне на простран-
ството, придавайки му уникален и смел характер.

Aura е съвременна стилистична интерпретация на 
дизайна от 50-те и 60-те години. Това е не само набор 
от рафтове, но преди всичко декоративна част, която 
може да се използва за разделяне на офис пространства. 
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Diviso - Space division
Diviso is a stylish and simple way to divide office spaces. 
It allows for creating various office zones, thus providing 
sense of privacy.

This unique solution offers many arrangement possibili-
ties that don’t restrict access to natural light. The simple 
and stable construction of the partition is based on metal, 
screwed profile. The large variety of our color palette 
allows to match Diviso to all other furniture.

Diviso е стилен и прост начин за разделяне на офис 
пространства. Позволява създаване на различни 
офис зони, като по този начин осигурява усещане за 
поверителност.

Това уникално решение предлага много възможнос-
ти за подреждане, които не ограничават достъпа 
до естествена светлина. Простата и стабилна 
конструкция на преградата е базирана на метален, 
завинтен профил. Голямото разнообразие от наша-
та цветова палитра позволява да съчетаете Diviso 
с всички останали мебели. 
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Op-Lite Pedestals
Op-Lite pedestals respond to the needs of those who 
value well-organized and ordered spaces.
They increase the functionality of Op-Lite tables and their 
minimal design allows for combining them with the 
furniture from other collections. All pedestal models are 
locked with a key, which is essential for plenty of users.
A mobile pedestal with castors allows to take advantage 
of the space under the desk and guarantees effortless 
access to the documents stored in it. Op-Lite collection 
features models with drawers on different heights.

Meбелите за съхранение Op-Lite отговарят на 
нуждите на тези, които ценят добре организира-
ните и подредени пространства.
Те увеличават функционалността на масите Op-
Lite, а минималистичният им дизайн позволява 
комбинирането им с мебелите от други колекции. 
Всички модели се заключват, което е от същест-
вено значение за много потребители.
Шкафчетата с колелца позволява да се възползва-
те от пространството под бюрото и гарантира 
лесен достъп до съхраняваните в него документи. 
Колекция Op-Lite включва модели с чекмеджета на 
различни височини.

Cargo Pedestals
Cargo low pedestals answer to the needs of those who 
value order in the workspace. Optional drawer accesso-
ries make it easy to create a fully functional interior that 
meets individual requirements.
The piece is characterized by high quality workmanship. 
Among the distinctive features are a lock with a re-
movable cylinder, a glued construction and a soft-close 
system. Cargo pedestals are nonstandard solutions that 
provide their users with private space and improve work-
space organization.

Cargo отговарят на нуждите на тези, които 
ценят реда в работното пространство. Допъл-
нителните аксесоари за чекмеджета улесняват 
създаването на напълно функционален интериор, 
който отговаря на индивидуалните изисквания.
Артикулът се характеризира с високо качество на 
изработка. Сред отличителните черти са брава 
с подвижен цилиндър, залепена конструкция и сис-
тема за плавно затваряне. Cargo е нестандартно 
решение, което предоставя на своите потреби-
тели лично пространство и подобрява организа-
цията на работната среда. 
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PRO Cabinets with sliding doors 
PRO cabinets with sliding doors guarantee comfort and 
ease of use thanks to the glued construction and also 
high durability.
The professional mechanism allows the smooth opening 
of the front. Each cabinet with sliding doors can be addi-
tionally equipped with a soft close mechanism for front 
doors. The cabinets can be equipped with either single 
or double sliding doors.

PRO шкафовете с плъзгащи се врати гарантират 
комфорт и лекота на използване, благодарение на 
залепената конструкция, а също и висока издръж-
ливост.
Професионалният механизъм позволява плавното 
отваряне на предната част. Всеки шкаф с плъзга-
щи се врати може да бъде допълнително оборуд-
ван с механизъм за плавно затваряне. Шкафовете 
могат да бъдат оборудвани с единични или двойни 
плъзгащи се врати. 

PRO Shelf units 
PRO shelf units are classic solutions for office spaces. 
They enable easy access to documents stored in binders.
Even in the most modern offices, printed documents 
need to be archived in binders. PRO shelf units in dif-
ferent heights and colors guarantee the safety of stored 
documents and well-organized work.

Стелажите PRO са класически решения за офис 
пространства. Те позволяват лесен достъп до 
документи, съхранявани в папки.
Дори и в най-модерните офиси отпечатаните 
документи трябва да се архивират. Рафтовете 
PRO в различни височини и цветове гарантират 
безопасността на съхраняваните документи и 
добре организираната работа. 
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JU - Manager
Individuality, functionality and comfort represented by 
the JU series’ manager desk. Its contemporary style  and 
ergonomic design can adapt easily to any office interior. 
The JU series will outline your corporate identity and 
create a point of difference.

Индивидуалност, функционалност и комфорт, 
съчетани в директорското бюро от серията „JU”. 
Съвременният стил и ергономичната му форма 
се адаптират лесно към различни офисни интери-
орни решения. Серията „JU“ ще открои Вашата 
фирмена идентичност.
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Hector - Manager
With a base crafted from solid wood, 
Hector is meant to bring warmth to 
your office space. Although the base 
is sturdy and solid, its design is mod-
ern and minimalist, giving а special 
tint in your work place.

Със своята основа, изработена от ес-
тествен дървен материал Hector цели да 
донесе топлина в офиса Ви. Въпреки, че 
базата е здрава и масивна, нейният ди-
зайн е модерен и минималистичен, като 
поставя специален акцент на работно-
то Ви място.

W-Table
The exclusive design language and premium materials 
of the Wagner W-Table create a unique identity and 
personality. Everything about this table conveys charm, 
movement, individuality and style. The smooth, delicate 
lines add automatic appeal in the office. High-grade alu-
minium lends the W-Table its eye-catching elegance and 
radiance. On its surface, it is glossy polished or aluminum 
graphite black matt, can be selected and customised 
from high-grade glass, ultra-thin HPL Compact top or 
finest natural wood. The Wagner W-Table also proudly 
sports some coveted laurels: the Red Dot Design Award 
2012 and the German Design Award 2014.

Изключителният дизайн и премиум материалите 
на Wagner W-Table създават уникална идентич-
ност и индивидуалност. Всичко в тази маса излъч-
ва чар, характер и стил. Плавните и деликатни 
линии ще добавят нотка атрактивност в офиса. 
Висококачественият алуминий в основата при-
дава на W-Table елегантно излъчване, като вари-
антите са два – полиран или черен матов цвят, а 
плотът на масата може да бъде изработен и
персонализиран от висококачествено стъкло, ул-
тратънък HPL Compact или от естествено дърво. 
Wagner W-Table с гордост притежава и няколко 
съществени отличия: Red Dot Design Award 2012 и 
German Design Award 2014.
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Swan
As gracious as the name suggests. Swan is a beautiful 
and modern series of executive office furniture where 
luxury and comfort go hand by hand. No compromise is 
made with the materials - MDF with Veneer top in com-
bination with MDF lacquered base.

Грациозен, каквото е името му. Swan е красива и 
модерна серия мебели за ръководни хора, където 
луксът и комфорта вървят ръка за ръка. Не е на-
правен компромис с материалите - МДФ с дървено 
покритие в комбинация с лакирана база от МДФ.

Concorde
The massive desktop and ample space cabinets suggest 
solidity and stability. The angled leg is a special hint, 
allowing air, so that the composition does not look heavy, 
and is interesting. The series are made of veneered MDF 
tops and fronts, and with lacquered bases.

Масивният плот и шкафовете с обстойно прос-
трансво внушават солидност и стабилност. 
Наклонения крак е специален акцент, който до-
принася да се отвори пространството, така че 
композицията не изглежда тежка и е интересна. 
Серията е изработена от плотове и чела с МДФ с 
дървен фурнир и бази от МДФ с лак.
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Island
An industrial touch and feeling. The massive steel base in 
combination with wood veneer MDF is a serious con-
tender for a prize in the Leader segment of furniture in 
interiors where bricks, concrete, steel and wood combine.

Усещане за индустриален стил. Масивната стома-
нена база в комбинация с дървен фурнир е сериозен 
претендент за приз в сегмента мебели за лидери 
в интериори, където  се съчетават тухли, бетон 
и дърво.

Waka
The polished, reflective quality of chrome makes it an 
eye-catching design material. The mirror-shiny steel base 
opens up the Waka composition, and perfectly combines 
with the contrasting wood veneer. 

Полираното и отразяващо качество на хрома го 
превръща в материал, който привлича погледа. 
Огледално блестящата стоманена база отваря 
композицията Waka, и по превъзходен начин се ком-
бинира с дървения фурнир.
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AXY-Line
AXY-Line is a collection of conference furniture that 
includes both large and small tables. Each of the three 
unique leg shapes makes the space stand out. The tables 
will well suit high-profile meetings and internal assem-
blies.

AXY-Line е колекция, включваща както големи, така 
и малки маси. Уникалната форма на краката прави 
пространството да изглежда изящно и модернис-
тично. Масите са подходящи за срещи от високо 
ниво, а и за вътрешни събрания. 

AXY-Line Y

The collection offers not only one-piece 
conference tables, but also two-piece 
conference tables which can be ex-
tended with dedicated modules. AXY 
LINE Y-type comprises of tables with 
tops of diverse shapes and different 
finishes such as solid wood and stone.

Колекцията предлага конферентни 
маси от една и две части, които се 
разширяват със специални модули. 
AXY LINE Y се предлага с плотове в 
различни форми и покрития като 
масивно дърво и камък. 
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AXY-Line A

AXY-Line A collection comprises of ta-
bles with unusual A-shaped bases. This 
unique shape of angled legs emphasiz-
es the simple, yet attractive design of 
the tables.

Колекция AXY-Line А се състои от 
маси с необичайни A-образни ос-
нови. Тази уникална форма на крака 
под ъгъл подчертава простия, но 
атрактивен дизайн на масите. 

AXY-Line X

Solid, yet lightweight structure of AXY-Line X guarantees 
a balance between functionality and comfort. The collec-
tion offers not only one-piece conference tables, but also 
two-piece conference tables which can be extended with 
dedicated modules. AXY LINE X-type collection comprises 
of tables with tops of diverse shapes and different finishes 
such as solid wood and stone.

Солидната, но лека структура на AXY-Line X гаран-
тира баланс между функционалност и комфорт. 
Колекцията предлага не само конферентни маси от 
една част, но и такива от две части, които могат 
да се разширяват със специални модули. Колек-
ция AXY LINE X-type се състои от маси с плотове с 
различни форми и различни покрития като масивно 
дърво и камък. 
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AXY-Line Mobile

AXY-Line Mobile are practical tables with foldable tops. 
They perfectly adjust to any office space as seminar or 
conference tables.

AXY-Line Mobile са практични маси със сгъваеми 
плотове. Те се всисват перфектно във всяко офис 
пространство като семинарни или конферентни 
маси. 

A conference table or a flipchart?

AXY-Line Mobile tables with dry-wipe tops can be used 
while both folded and unfolded. This solution will be 
appreciated by any person keen on visualizing the dis-
cussed topics.

Мобилните маси AXY-Line с плотове за сухо избър-
сване могат да се използват както сгънати, така и 
разгънати. Това решение ще бъде оценено от всеки, 
който се интересува от визуализиране на обсъжда-
ните теми. 
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Q-eM
A large selection of Q-eM conference tables with tops of 
different and colors is undoubtedly a huge advantage of 
Q-eM conference tables. Due to the resistance to intense 
use, they will serve for many years to come. 
System -eM conference tables can be additionally 
equipped with modern customizable netboxes which 
provide the users with access to electricity during long 
gatherings. Netboxes integrated in the top are not only 
functional, but they also aesthetically declutter the space.

Голяма селекция от плотове в различни цветове 
е огромно предимство на конферентните маси 
Q-eM. Поради устойчивостта при интензивна 
употреба, те ще служат много години напред. 
Масите могат да бъдат допълнително оборуд-
вани с модерни персонализирани нетбоксове, 
които осигуряват на потребителите достъп до 
електричество по време на дълги срещи. Нетбок-
совете, интегрирани в горната част, са не само 
функционални, но и естетически разтоварват 
пространството. 
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Toris
Toris conference tables give your room a professional 
vibe and are perfect for meetings in larger groups. This 
piece is characterized by its ultimate stye and cut-
ting-edge functionality.

The collection offers not only one-piece conference ta-
bles, but also two-piece conference tables which can be 
extended with dedicated modules.

Конферентните маси Toris придават на помеще-
нията професионална атмосфера и са идеални за 
срещи в по-големи групи. Масата се характеризира 
с върховния си стил и авангардна функционалност.

Колекцията предлага и конферентни маси от две 
части, които могат да се разширяват със специ-
ални модули. 
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Graf
The sophisticated minimalism of Graf conference tables 
makes the interior look light and modern. Chromi-
um-plated elements and glass inserts adorn every office 
interior.

Different shapes and sizes of tops are available in diverse 
colors. Thanks to such a large selection of customiza-
tion options, the user receives numerous arrangement 
possibilities. 

Изтънченият минимализъм на конферентни-
те маси Graf прави интериора да изглежда лек и 
модерен. Хромирани елементи и стъклени вложки 
украсяват всеки офис интериор.

Предлагат се различни форми и размери на плото-
вете в различни цветове. Благодарение на бога-
тия избор от опции за персонализиране, потре-
бителят получава множество възможности за 
аранжиране. 
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JU - Meeting table

Individuality, functionality and comfort represented by 
the JU series’ office furniture. Its contemporary style  and 
ergonomic design can adapt easily to any office interior. 
The JU series will outline your corporate identity and 
create a point of difference.

Индивидуалност, функционалност и комфорт, 
съчетани в мебелите от серия „JU”. Съвременни-
ят стил и ергономичната му форма се адаптират 
лесно към различни офисни интериорни решения. 
Серията „JU“ ще открои Вашата фирмена иден-
тичност.

Waka
The polished, reflective quality of chrome makes it an 
eye-catching design material. The mirror-shiny steel base 
opens up the Waka composition, and perfectly combines 
with the table top.

Полираното и отразяващо качество на хрома го 
превръща в материал, който привлича погледа. 
Огледално блестящата стоманена база отваря 
композицията Waka, и по превъзходен начин се ком-
бинира с плота на масата.
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Swan
Swan is a conference table designed for those who are 
looking for a modern office look.
It is made to the customer’s size from solid material, 
painted with varnish. Swan is a symbol of strength, pres-
tige and exclusivity. 

Swan е конферентна маса, предназначена за тези, 
които търсят модерна офис визия. 
Изработва се по размер на клиента от масивен 
материал, боядисана с лак. Swan е символ на сила, 
престиж и ексклузивност.

Island
An industrial touch and feeling. The massive steel base in 
combination with wood veneer MDF is a serious con-
tender for a prize in the Leader segment of furniture in 
interiors where bricks, concrete, steel and wood combine.

Усещане за индустриален стил. Масивната стома-
нена база в комбинация с дървен фурнир е сериозен 
претендент за приз в сегмента мебели за лидери 
в интериори, където  се съчетават тухли, бетон 
и дърво.
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Hector
With a base crafted from solid wood, Hector is meant to 
bring warmth to your office space. Although the base is 
sturdy and solid, its design is modern and minimalist, 
giving а special tint in your work place.

Със своята основа, изработена от естествен 
дървен материал Hector цели да донесе топлина 
в офиса Ви. Въпреки, че базата е здрава и масивна, 
нейният дизайн е модерен и минималистичен, 
като поставя специален акцент на работното Ви 
място.

Horde
Meant to accommodate people to confer conveniently, 
yet, opening up ample space, and making the room look 
large. Horde is a modular system with steel base profiles 
and melamine surface particle boards. Easily fits in mod-
ern design, light and simple.

Направен, за да помогне на хората да срещат в 
удобство, но и отварящ простор, така че по-
мещението да изглежда голямо.Horde е модулна 
система със стоманена база и профили от ПДЧ с 
меламиново покритие. Лесно приляга в модерния 
дизайн. Лека е и ненатрапчива.
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Active
Should you need to reconfigure your space in order to 
accommodate more people or less people, should you 
confer, or give trainings, Active can be configured accord-
ing to your needs. Easily configurable, and stackable in 
case you would like to increase the space of the room. 
Steel bases, powder coated with modesty panels, and 
melamine surfaced particle or MDF boards are the most 
often used options.

Ако имате нужда да преконфигурирате простран-
ството, за да подсигурите повече или по-малко 
хора, ако имате нужда да го ползвате за срещи или 
да правите обучения, Active може да се настрои 
според нуждите Ви. Лесно се конфигурира, може 
да се стифира, за да увеличи пространството в 
залата. 

U
A U shaped table opening up the room, and ideal for pre-
sentations. It has a simple design with rectangle corners. 
Steel bases, powder coated with modesty panels, and 
melamine surfaced particle or MDF boards are the most 
often used options.

Модулна П-образна маса, която отваря залата 
и е идеална за презентации. Стоманени прахово 
боядисани основи с прикриващи челни панели и 
ПДЧ или MDF плоскости с меламиново покритие са 
най-често използваните опции.
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Acoustic Panels
The acoustic panels improve productivity by up to 10%, 
reduce stress by up to 20%, improve heart rate by up to 
27%, increase concentration by up to 48%, reduce dis-
comfort from office noise by up to 51%. 

Акустичните панели подобряват продуктив-
ността с до 10%, намаляват стреса с до 20%, 
подобряват сърдечния ритъм с до 27%, увеличават 
концентрацията с до 48%, намаляват дискомфор-
та от шума в офиса с до 51%.

Hanging
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Desk
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Wall
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Free Standing

7776

P
R

IV
A

C
YP

R
IV

A
C

Y



Treehouse
Treehouse collection includes 1, 2 and 4-person booths 
in closed and open style versions.  The application of 
Treehouse booths in arrangements makes it possible to 
set aside some space that will provide a bit of relaxation 
from all the surrounding hustle and bustle.

Treehouse booths are a perfect match for open-space 
offices, as they divide working space and replace confer-
ence rooms. Treehouse allows the users to cut them-
selves off from all the unwanted outside noises, ensuring 
discretion and privacy. People talking and working in the 
booths do not disturb those around them.

Колекцията Treehouse включва кабини за 1, 2 и 4 чо-
века в затворен и отворен стил. Поставянето на 
Treehouse позволява да се отдели малко простран-
ство, което осигурява малко релакс в шумната 
среда.

Treehouse са идеални за офиси с отворено прос-
транство, тъй като разделят работното прос-
транство и заместват конферентните зали. Те 
позволяват на потребителите да се откъснат 
от всички нежелани външни шумове, като гаран-
тира дискретност и поверителност. Хората, 
които говорят и работят в кабините, не пречат 
на околните.

7978

P
R

IV
A

C
YP

R
IV

A
C

Y



Q Sonic
The Q Sonic system is a modern solution for open office 
meetings.
It is created with high sound insulation and at the same 
time light forms that do not interfere with the overall 
concept of the area. At the same time it creates comfort 
and confidentiality of conversations. 

Акустичната система за срещи Q Sonic е модерно 
решение за срещи в отвореното офис простран-
ство.
Създадена е с висока шумоизолация и същевремен-
но леки форми, които да не затормозяват общата 
концепция на залата, а същевременно да създаде 
уют и поверителност на разговорите.

Leafpod
Open space with private area for individual work is no 
longer a dream, but reality right at your fingertips. A 
number of workplaces guarantees easy communication 
on the one hand and necessary isolation on the other.

Отвореното пространство с лично място за 
индивидуална работа вече не е мечта, а реалност 
на една ръка разстояние. Редица работни места 
гарантират лесна комуникация от една страна и 
необходимата изолация от друга. 
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Social swing
The Social Swing creates an informal meeting place that 
stimulates creativity at the same time transferring the 
atmosphere of the park to the office. This is the place 
where the most inspiring and surprising ideas can arise 
in an atmosphere of free discussion.
A light swinging perfectly affects Quieting down emo-
tions, stimulates concentration and promotes efficiency.

Social Swing създава неформално място за срещи, 
което стимулира творчеството, като в същото 
време пренася атмосферата на парка в офиса. Това 
е мястото, където най-вдъхновяващите и изне-
надващи идеи могат да възникнат в атмосфера на 
свободна дискусия.
Лекото люлеене перфектно влияе на успокояване-
то на емоциите, стимулира концентрацията и 
повишава ефективността. 

Basket sofa
Inspired by functional beach baskets, BASKET is de-
signed as an integrated modular system with two 
different back heights. This allows you to customize and 
design your seating just the way you like it. The intelli-
gent sofa is a great setting for an intimate and cosy time 
alone – or with friends, family or colleagues. The BASKET 
armchair comes with a swivel or fixed base. The BASKET 
poufs can be used as a footrest or a side table.

Вдъхновен от функционалните плажни столове 
тип кошница, BASKET е проектиран като модулна 
система с облегалка в две височини. Това позволя-
ва да персонализирате и проектирате вашите 
места за сядане. Интелигентният диван създава 
чудесна обстановка за интимно и уютно време 
насаме – или с приятели, семейство, колеги. BASKET 
се предлага с въртяща се или фиксирана основа. 
Пуфовете BASKET могат да се използват като 
поставка за крака или странична маса. 
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Оffice couches
We offer you the comfort and the ease with our wide 
range of office couch that may generate solution to both 
modern and classical offices. Change the atmosphere 
of your office with our multicolored couches as single, 
double and triple, suitable to your needs.

Предлагаме комфорт и удобство с нашата ши-
рока гама от офис дивани, които се съчетават 
както с модерни, така и с класически офиси. Проме-
нете атмосферата на работната среда с многоц-
ветни единични, двойни и тройни дивани, според 
вашите нужди. 

Rey

Milet
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Lips

Fado

Pure

Simple
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Quadra
The Quadra collection is a modular seat system with 
almost unlimited configuration options.

The modules can be used to create arrangements that 
will visibly improve the functionality of rooms, walkways 
and will create intimate meeting places or spaces for 
conversation.

Колекцията Quadra е модулна система с почти 
неограничени опции за конфигурация.

Модулите могат да се използват за създаване на 
аранжировки, които ще подобрят функционал-
ността на помещенията и ще създадат места за 
срещи или пространства за разговор. 
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Penta
Light sofas with the different dimensions and a distinc-
tive shape, which can be freely moved, changing the 
layout depending on the need and an arrangement of 
the interior. The collection is complemented by the walls, 
which allow for designating the smaller zones separating 
from the buzz and noise in the public places.

Oлекотени дивани с различни размери и отличи-
телна форма, които могат да бъдат местени сво-
бодно, променяйки оформлението в зависимост 
от нуждата и подредбата на интериора. Колекци-
ята се допълва от акустични панели, които позво-
ляват да се обособят по-малките зони, отделящи 
се от шума на обществените места. 
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Bazalto
Irregular shape inspired by hexagonal form of stones 
in Irish Giant’s Causeway — Bazalto poufs introduce a 
climate of freedom and independence to every interior. 
Customizable layouts are believed to be the element 
of nature in less formal public and work spaces. Seats, 
designed for chill-out zones and social areas, can also be 
employed in waiting rooms, halls, and meeting places. 
Two heights of the components help to distinguish the 
seat from the backrest, which ensures comfort and pri-
vacy. The collection of colourful poufs can be functionally 
and stylistically complemented by a small table. Bazalto 
is a piece of furniture that through the joy of playing with 
the form, releases the natural creativity of the user.

Неправилна форма, вдъхновена от шестоъгълна 
форма на камъни в Irish Giant’s Causeway — модулите 
за седене Bazalto въвеждат атмосфера на свобода 
и независимост във всеки интериор. Индивиду-
алните оформления са характерни за не толкова 
официални обществени и работни пространства. 
Седалките, предназначени за зони за релакс и соци-
ални зони, могат да се използват и в чакални, зали 
и места за срещи. Две височини на компонентите 
помагат за разграничаването на седалката от 
облегалката, което гарантира комфорт и уедине-
ние. Колекцията от цветни модули може да бъде 
функционално и стилистично допълнена от малка 
масичка. Bazalto е мебел, която чрез радостта от 
играта с формата освобождава естествената 
креативност на потребителя. 
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Puff

Poufs

Pentagon poufs

Hexagonal poufs

Pouf series, which allows different compositions ac-
cording to the user’s preference with color and module 
alternatives, stands out as a formal solution that increas-
es communication in work areas.

Серията Пуфове, която позволява различни компо-
зиции според индивидуалните предпочитания на 
потребителя. Разнообразните цветове и форми, 
се открояват като решение, което увеличава 
комуникацията в работните зони. 

Basel
The clean lines and the simplicity of the design are strik-
ing, but a closer look reveals even more design details 
that give BASEL a very unique character. The lines of 
the seat are a fusion of several geometrical shapes that 
results in the unique shape that is both tight and soft at 
the same time. The characteristic backrest works as an 
integrated and discrete armrest and is an advanced 3-di-
mensional design element despite the minimalistic look.

Изчистените линии и простотата на дизайна са 
поразителни, но по-внимателният поглед раз-
крива още повече дизайнерски детайли, които 
придават на BASEL уникален характер. Линиите на 
седалката са сливане на няколко геометрични фор-
ми, което води до форма, която е едновременно 
стегната и мека. Характерната облегалка работи 
като интегриран и дискретен подлакътник и е 
усъвършенстван 3-измерен дизайнерски елемент 
въпреки минималистичния вид. 
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Grand Prix
The decorative GRAND PRIX rocking chair is one of a 
kind. The shape and design is fun and happy and is 
equally attractive to kids, teens and adults. Even the 
children of the Danish royal family have a unique mono-
grammed version of the GRAND PRIX rocking chair.

Декоративният люлеещ се стол GRAND PRIX е 
единствен по рода си. Формата и дизайнът носят 
щастие и са забавни, еднакво привлекателни са за 
деца, тийнейджъри и възрастни. Дори децата на 
датското кралско семейство имат уникална вер-
сия с монограм на люлеещия се стол GRAND PRIX. 

Sisters Pouf
SISTERS is a unique collection of sculptural and versa-
tile poufs and sitting units. They are designed without a 
particular ”direction” and can be placed freely in the sur-
rounding environment, giving you unlimited creativity to 
play around with the design. The design is soft, light and 
organic, they come in four sizes that can be combined or 
used alone. The largest size has a comfortable backrest, 
which makes it perfect for installations in large waiting 
areas and public spaces.

Winner of Good Design Award 2017

SISTERS е уникална колекция от скулптурни и 
универсални пуфове и седалки. Те са проектирани 
без конкретна „посока“ и могат да се поставят 
свободно в заобикалящата среда, което ви дава 
неограничена креативност да играете с дизайна. 
Дизайнът е мек, лек и органичен. Предлагат се в 
четири размера, които могат да се комбинират 
или да се използват самостоятелно. Най-големи-
ят размер има удобна облегалка, което го прави 
идеален за инсталации в големи зони за чакане и 
обществени пространства.

Носител на наградата за добър дизайн за 2017 г 
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Conga Pouf
A pouf with a tray is essential in any home. Inspired by 
African conga drums, this versatile CONGA pouf lets you 
decide how to use it. With the wooden tray, it can be an 
extra coffee table in the living room today. And without 
the tray, it can work as an extra seat for your guests to-
morrow. CONGA comes in different sizes and heights to 
match your interior design.

Пуфът с табла е задължителен във всеки дом. 
Вдъхновен от африканските конга барабани, този 
универсален пуф ви позволява да решите как да 
го използвате. С поставена табла може да бъде 
допълнителна масичка за кафе във всекидневната. 
Без подноса се превръща в допълнителна табу-
ретка за вашите гости. CONGA се предлага в 
различни размери и височини, за да пасне на вашия 
интериор. 

Sitt
SITT is a unique bean bag that lets you sit in different 
comfortable positions. The special design of the cover 
creates stability, so it doesn’t collapse. It even looks good 
after you’ve used it. Available in materials for outdoor and 
indoor use.

SITT притежава уникален дизайн, който позволява 
да седнете в различни удобни позиции. Специална-
та форма на горната част създава стабилност, 
така че да не се деформира. Изглежда добре, дори 
след дълга употреба. Предлага се в тапицерии за 
външна и вътрешна употреба. 
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Аngel
With an edgy and iconic design, ANGEL is a lounge chair 
that can be used as a stand-alone element in the interior 
design, but also works perfectly in combination with oth-
er styles of furniture for a personal and modern look. The 
design is soft, inviting and ultra-stylish at the same time.

Winner of Good Design Award 2012

Eмблематичен дизайн и остри форми - ANGEL 
е шезлонг, който може да се използва като са-
мостоятелен елемент в интериорния дизайн, 
но също така е перфектен в комбинация с други 
стилове мебели за персонализиран и модерен вид. 
Дизайнът е мек, привлекателен и изключително 
стилен в същото време.

Носител на наградата за добър дизайн за 2012 г 
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Nola
NOLA is a series of lounge furniture consisting of an 
armchair and a sofa perfect for private homes and public 
spaces. It’s created with comfort, simplicity and lightness 
in mind, which is emphasized by the steel frame and the 
soft and minimalistic lines of the design. The furniture 
is designed to look beautiful from all angles and can 
be placed anywhere in the room – even in small rooms 
thanks to the petite sizes.

NOLA е серия мебели за хол, състояща се от 
фотьойл и диван, идеални за частни домове и 
обществени пространства. Създаден е с мисъл 
за комфорт, простота и лекота, което се подчер-
тава от стоманената рамка и меките и минима-
листични линии на дизайна. Мебелите са проекти-
рани така, че да изглеждат красиво от всички ъгли 
и могат да бъдат поставени навсякъде в стаята 
- дори в малки стаи, благодарение на малките 
размери. 

Lives Lounge Chair
Lives Chairs bring a casual look. The lounge chair is not 
only for relaxing. It’s designed to keep the lower body 
relaxed while maintaining the spine and neck upright for 
an ideal posture for work.

Столовете Lives носят небрежен външен вид. Lives 
не е само за релакс. Той е предназначен да поддържа 
долната част на тялото отпусната, като съще-
временно поддържа гръбначния стълб и шията 
изправени за идеална поза при работа. 
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Baixa
BAIXA is a comfortable lounge chair with a unique de-
sign that captures the past as well as the future. Flowing-
ly the lumbar support turns into the armrest – round and 
soft like the upper part of the backrest.

Winner of Good Design Award 2019

BAIXA е удобно кресло с уникален дизайн, който ула-
вя както миналото, така и бъдещето. Плавно лум-
балната опора се превръща в подлакътник – кръгъл 
и мек подобно на горната част на облегалката.

Носител на наградата за добър дизайн 2019 

Кanvas Lounge
Kanvas lounge is perfect for use in a sober 
and professional places such as hotel lob-
bies, waiting and breackout areas.
It  is a comfortable seating available in vari-
ous fabrics and with a chromed  and white 
painted still frame.

Kanvas lounge е идеален за използване 
на свежи и професионални места като 
хотелски фоайета, зони за изчакване и 
почивка.
Това е удобна мебел за сядане, предла-
гана в различни тъкани и с хромирана и 
боядисана в бяло неподвижна рамка. 
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Alpi

Lotus

Barok

Mono

Manta
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Tower

Patara

Pera

Sedef

Costa

Kubik

109108

E
N

E
R

G
YE

N
E

R
G

Y



Boggie
This small and charming satellite table is extremely 
useful in any setting. The design makes it possible to 
position it over the seat of a chair or a sofa and comes 
in handy for your coffee mug, iPad or book. The table 
also works great as an organizing table in the hall or as 
a bedside table in the bedroom. The springy legs and 
energetic design creates a positive feel and a stylish look 
in any room.

Тази малка и очарователна сателитна маса е 
изключително полезна във всяка обстановка. 
Дизайнът ви позволява да го позиционирате над 
седалката на стол или диван и е удобен за вашата 
чаша за кафе, iPad или книга. Масата служи чудес-
но и като маса - оргамайзер в антрето или като 
нощно шкафче в спалнята. Енергичният дизайн на 
краката създава положително усещане и стилен 
външен вид във всяка стая.

Alma Table & Cushion
Pouf, coffee table and seat cushion in one. The multi-
functional and flexible ALMA pouf/table is perfect for 
modern living spaces. Place the seat cushion on top of 
the table, and you have a nice pouf. Or place the cushion 
on the floor when you need an extra seat and a table. The 
table comes in black, white, ash and walnut.

Пуф, масичка за кафе и възглавница за седалка в 
едно. Многофункционалната и гъвкава пуф/маса 
ALMA е идеална за модерни жилищни простран-
ства. Поставете възглавницата върху масата и 
имате хубав пуф. Или поставете възглавницата на 
пода, когато имате нужда от допълнително мяс-
то за сядане и маса. Масата се предлага в черно, 
бяло, пепел и орех. 
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Тables Coffee
The Tables Coffee is a line of the original tables, which 
thanks to a possibility of choosing a shape of the tops, 
height and a wide offer of the bases, provides the un-
precedented arrangement possibilities.
The Tables Coffee tables fit perfectly into any office space, 
public space, as well as complement the stylish interiors 
of the hotels and restaurants. Let yourself be carried away 
by your imagination and choose a model that fits your 
needs.

Tables Coffee е линия от маси, която благодарение 
на възможността за избор на форма на плотовете, 
височина и основи, предоставя разнообразие от 
възможности за подредба.
Масите се вписват идеално във всяко обществено 
и офис пространство, както и допълват стилния 
интериор на хотели и ресторанти. Оставете се 
да бъдете увлечени от вашето въображение и из-
берете модел, който отговаря на вашите нужди. 

Saturnino
Design coffee table characterized by sinuous central 
base, made of white painted aluminum. The diameter of 
the support on the ground is ∅ 27 cm and guarantees a 
minimum footprint.
The coffee table has an elegant design that emphasizes 
the purity and the minimum thickness of the surface.

Дизайнерска масичка за кафе, характеризираща се с 
извита централна основа, изработена от бояди-
сан в бяло алуминий. Диаметърът на опората на 
земята е ∅ 27 cm и гарантира минимален отпеча-
тък.
Maсичката е с елегантен дизайн, който подчерта-
ва чистотата и минималната дебелина на повърх-
ността. 
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Step
High table, co-injected metal frame with techno poly-
mer, Compactop. Suitable for outdoor purpose. 

Висока маса с тънък плот Компакт и основа от
технополимер и метал. Масата може да се ползва 
на открито и закрито.

Roller
Compactop with technopolymer bases. Available illumi-
nated and suitable for outdoor use. 

Компакт плот с технополимерни основи. Предлага 
се във вариант с осветление, подходящ за използ-
ване на открито. 
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Claro / Claro Slim
Compactop or Laminated table top, co-injected metal 
frame with techno polymer, suitable for outdoor purpose.
This is available with frame in different colours like white, 
black, grey, green and sand and tops in a large range of 
dimensions. 

Маса с Компакт или ламиниран плот, съчетан 
с рамка от технополимер, подходящ за външна 
употреба.
Предлага се в различни цветове на основата - бяло, 
черно, сиво, зелено и пясъчно и плотове в широк 
диапазон от размери. 
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Axer Reception counters
Axer reception counter makes a phenomenal first im-
pression with its simple form and fine welcome inscrip-
tions.
The strong point of Axer reception counter is its simplici-
ty. A wide selection of layouts and arrangement possibili-
ties lures back your visitors and prints in their memory.

Рецепцията Axer прави феноменално първо впе-
чатление със своята проста форма и изящни 
надписи за добре дошли.
Силната страна на Axer е простотата. Богат из-
бор от оформления и възможности за подреждане 
примамва вашите посетители и се отпечатва в 
тяхното съзнание.

Sinto Reception counters
Sinto reception counter attracts by its representativeness 
as well as universal form which fits perfectly into larger 
and smaller reception areas.
Sinto reception counter stands out thanks to its geomet-
ric shape. The front of the counter surprises not only with 
the use of high-end materials, but also by subtly back-lit 
elements.

Рецепция Sinto привлича със своята представи-
телност, както и с универсална форма, която се 
вписва идеално в по-големи и по-малки приемни.
Sinto се откроява благодарение на геометричната 
си форма. Предната част на плота изненадва не 
само с използването на материали от висок клас, 
но и с фино осветени отзад елементи. 
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Nivero Reception counters
Nivero reception counter is a piece of furniture that 
combines functionality with modern design. Thanks to 
its geometric form and high-fronted central part, the re-
ception counter is eye-catching and emphasizes interiors 
of both modern and classic architecture.
Universal shape, high-end materials combined with the 
possibility to use subtle LED illumination indicate the 
prestige and superior quality of the furniture. Compact 
dimensions of Nivero make it possible to fit perfectly into 
both spacious as well as smaller spaces. 

Рецепция Nivero съчетава функционалност с мо-
дерен дизайн. Благодарение на геометричната си 
форма и висока централната част, рецепцията 
привлича вниманието и подчертава интериори 
както на модерна, така и на класическа архитек-
тура.
Универсална форма, висок клас материали, съче-
тани с възможност за използване на фино LED 
осветление, показват престижа и превъзходното 
качество на мебелите. Компактните размери на 
Nivero позволяват да се впише перфектно както в 
просторни, така и в по-малки пространства. 

Еmel Reception counters
The first impression can be only made once. Emel com-
prises of stylish and highly functional reception count-
ers. They demonstrate your company’s hospitality and 
professionalism.
Emel is a collection of reception counters manufactured 
with the finest craftsmanship. Straight and curved mod-
ules enable to create multi-piece layouts that will well fit 
in your company’s reception area.

Първото впечатление може да се направи само 
веднъж. Emel са стилни и високофункционални 
рецепции. Те демонстрират гостоприемството и 
професионализма на вашата компания.
Emel е колекция от рецепции, произведени с 
най-добрата изработка. Правите и извити модули 
дават възможност за създаване на оформления от 
множество части, които ще се впишат добре в 
приемната на вашата компания. 
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We offer space planning and design, fully furnished offices, 
and more. We work with an exceptionally dedicated group of 
Designers who share our commitment to quality and supe-
rior service. Helen Koss has participated in some of our best 
collaborative projects for IT Companies.
Our journey may have started with ergonomic chairs, but 
we’re so much more — and we’re just getting started.

Dash Dot Design is an interior design studio founded by Ly-
uba Grigorova. The great sense of detail turns every idea into 
a work of art.
The main goal of the studio is to inspire and create significant 
change, to immerse and dedicate in every project, because 
this is how wonderful results are achieved!

Draft Kings, Sofia
photographer: Alexandar Novoselski

Newsroom, Sofia Mac Port Balkan, BurgasAcronis, Sofia
photographer: Alexandar Novoselski

Oncology center, SofiaAcronis, Sofia
photographer: Alexandar Novoselski

Предлагаме планиране и проектиране на пространство, 
напълно обзаведени офиси и др. Работим с изключително 
отдадена група от дизайнери, които споделят нашия 
ангажимент за качество и превъзходно обслужване. Хелън 
Кос е участвала в някои от най-добрите ни съвместни 
проекти за ИТ компании.
Нашето пътешествие може да е започнало с ергономични 
столове, но ние сме много повече - и тепърва започваме.

Dash Dot Design е студио за интериорен дизайн с 
основател Люба Григорова. Великолепният усет към 
детайлите превръща всяка идея в произведение на 
изкуството.
Основен стремеж на студиото е да вдъхновява и създава 
значима промяна, да се потопи и посвети във всеки 
проект, защото така се постигат прекрасни резултати!
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Projеcts with our top designers 
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Meet some of our customers
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