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LEAD 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	 интериорни	 решения.	 Серията	 „JU”	 ще	
открои	Вашата	фирмена	идентичност.

LEAD
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Gravity Gravity
Firm	and	comfortable,	 despite	 the	gravity	 –	Gravity	 takes	 the	
idea	of	 the	executive	desk	 to	a	whole	new	 level.	Minimalistic	
form,	inspired	by	modern	architecture,	has	been	integrated	with	
technology.	Large	top	situated	on	a	single	fulcrum	and	the	in-
visible	supporting	structure	brings	into	mind	a	floating	surface,	
whereas	electrically	adjustable	worktop	allows	ergonomic	work	
and	a	smooth	 transition	 from	sitting	 to	standing	position.	The	
Gravity	range	also	consists	of:	height	adjustable	conference	ta-
ble,	coffee	table,	bookstand	and	modular	storage	system.	This	
unique	desk	is	a	bold	proposal	addressed	to	modern	leaders.

Устойчиво	 и	 удобно	 въпреки	 гравитацията	 –	 „Gravi-
ty”	 променя	 изцяло	 представите	 за	 директорско	 бюро.	
Минималистичната	форма,	вдъхновена	от	съвременната	
архитектура,	 е	 интегрирана	 с	 технологиите.	 Големият	
плот,	 разположен	 върху	 само	 една	 опорна	 точка,	
прави	 носещата	 конструкция	 да	 изглежда	 невидима,	 а	
електрически	 регулируемият	 работен	 плот	 позволява	
ергономична	 работа	 и	 плавен	 преход	 от	 седнало	 в	
изправено	положение.	Серията	„Gravity“	се	състои	също	и	
от:	конферентна	маса	с	регулируема	височина,	масичка	за	
кафе,	стойка	за	книги	и	модулна	система	за	съхранение.	
Това	уникално	бюро	е	смело	предложение,	адресирано	до	
съвременните	лидери.

LEAD LEAD
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W-Table
The	exclusive	design	 language	and	premium	materials	of	 the	
Wagner	W-Table	create	a	unique	 identity	and	personality.	Ev-
erything	about	 this	 table	conveys	charm,	movement,	 individu-
ality	and	style.	The	smooth,	delicate	 lines	add	automatic	ap-
peal	in	the	office.	High-grade	aluminium	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	 идентичност	 и	
индивидуалност.	Всичко	в	тази	маса	излъчва	чар,	характер	
и	стил.	Плавните	и	деликатни	линии	ще	добавят	нотка	
атрактивност	 в	 офиса.	 Висококачественият	 алуминий	
в	 основата	 придава	 на	 W-Table	 елегантно	 излъчване,	
като	 вариантите	 са	 два	 –	 полиран	 или	 черен	 матов	
цвят,	 а	 плотът	 на	 масата	 може	 да	 бъде	 изработен	 и	
персонализиран	 от	 висококачествено	 стъкло,	 ултра	
тънък	 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.

LEAD LEAD
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Barbosa
Barbosa	has	an	innovative	approach	on	the	basis	of	a	tradition-
al	structure.	The	thin	top	and	specially	manufactured	legs	meet	
the	requirements	of	managers.	Barbosa’s	leading	features	are	
plainness	in	design	and	the	perfect	harmony	of	metal	&	timber.	
In	addition	to	the	240	cm	long	table,	the	set	contains	also	per-
sonalized	coffee	table,	trestle	and	étagère.

Мебелите	 „Barbosa”	 са	 създадени	 чрез	 иновативен	
дизайнерски	 подход,	 базиращ	 се	 на	 традиционните	
форми.	 Тънкият	 плот	 и	 специално	 проектираните	
крака	 са	 изработени	 така,	 че	 да	 могат	 да	 могат	 да	
отговорят	на	изискванията	на	мениджърите.	Основните	
характеристки	 на	 “Barbosa”	 са	 изчистеният	 дизайн	 и	
усещането	 за	 перфектна	 хармония	 от	 съчетанието	
между	метал	и	дърво.	Освен	240-см	работно	бюро,	сетът	
„Barbosa”	 съдържа	 още	 ниска	 маса,	 малък	 и	 голям	 офис	
шкаф.			

LEAD LEAD
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ARC

A	breath	of	fresh	air	in	your	officeе.	The	thinnest,	the	simplest	
and	the	most	elegant	form	of	your	table	will	change	the	ambi-
ance	of	your	office.	All	the	electrical	details	are	on	the	shelves.	
All	the	details	on	the	table	have	been	designed	for	you.	With	the	
integrated	tabletop,	feel	the	fineness	and	the	plain	material…	Air	
has	been	designed	only	for	you.

Arc	has	been	designed	on	the	basis	of	productivity	and	introduc-
es	dynamism	to	our	offices	with	its	innovative	form	and	elegant	
leg	system.	Its	style	that	is	also	suitable	for	open	office	systems	
creates	a	difference.	

Глътка	 свеж	 въздух	 в	 офисa.	 Тънката,	 изчистена	 и	
елегантна	 линия	 на	 масата	 „Air“	 ще	 промени	 изцяло	
атмосферата	във	Вашия	офис.	Всички	детайли	на	масата	
са	 изработени	 специално	 за	 Вас.	 Интегрираният	 плот	
върху	шкафа	Ви	дава	възможност	да	почувствате	финеса	
на	 масата	 и	 изчистената	 и	 визия…	 „Air”	 е	 създадена	
точно	за	Вас!

Серията	 мебели	 “Arc”	 са	 създадени,	 уповавайки	 се	 на	
продуктивността,	като	въвеждат	динамичност	в	офиса	
с	иновативната	си	форма	и	елегантни	бази.	Стилът	им,	
освен	че	е	подходящ	за	отворени	офисни	пространства,	е	
и	доста	впечатляващ.	

AIR

LEAD LEAD
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The	 office	 furniture	 set	 Lux	 has	 a	 contemporary	 and	 unique	
design	that	exudes	prestige.	All	products	in	the	series	are	made	
of	natural	materials.	The	table	top	and	the	desk	top	are	37	mm	
thick,	made	from	MDF.	The	metal	parts	are	10	mm	thick,	powder	
coated.	All	hinges	and	guides	are	Hettich	brand	and	have	a	soft	
closing.	A	chrome-plated	socket	is	built	into	the	utility	cabinet.	
The	handles	are	black,	dug	in.	The	highest	cabinet	from	the	set	
has	a	LED	lighting.

Серия	 офис	 мебели	 „Lux”	 е	 със	 съвременен	 и	 уникален	
дизайн,	 излъчващ	 престиж.	 Всички	 изделия	 от	 серията	
са	 съчетание	 от	 естествени	 материали.	 Плотовете	
на	 масата	 и	 бюрото	 са	 с	 дебелина	 37	 мм,	 сдвоени	
от	 фурнирован	 MDF	 19	 мм	 и	 боядисан	 MDF	 мат	 18	 мм.	
Металът	е	 с	 дебелина	 10	мм,	 прахово	 боядисан.	 Всички	
панти	и	водачи	са	марка	Hettich	и	са	с	плавно	затваряне.	
Върху	 помощния	 шкаф	 е	 вграден	 хромиран	 контакт.	
Дръжките	 са	 черни,	 вкопани.	 Декоративните	 кутии	 на	
високия	шкаф	са	с	LED	осветление.

LUX

LEAD LEAD
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It	is	important	to	have	furniture	in	the	office	which	reflects	the	
manager’s	character	and	spirit.	The	 luxury	office	furniture	set	
LEADER	speaks	about	individuality,	creativity	and	a	open	think-
ing.	The	lightness	and	dynamics	are	in	harmony	with	strength,	
reliability	 and	 functionality.	An	office	 furnished	by	 the	 Leader	
series	impresses	with	its	workmanship	of	some	types	of	mate-
rials	-	painted	MDF,	chipboard	with	wooden	décor	and	powder	
painted	metal	parts.	The	desk	and	the	table	tops	are	made	of	
36mm	thick	MDF.	Metal	structures	are	40x10	mm,	powder	paint-
ed.	

Важно	 е	 в	 офиса	 да	 има	 мебели,	 които	 да	 отразяват	
характера	 и	 духа	 на	 мениджъра.	 Луксозният	 комплект	
за	 офис	 мебели	 LEADER	 говори	 за	 индивидуалност,	
креативност	 и	 открито	 мислене.	 Лекотата	 и	
динамиката	 са	 в	 хармония	 със	 здравина,	 надеждност	
и	 функционалност.	 Офис,	 обзаведен	 от	 серия	 ЛИДЕР,	
впечатлява	с	изработката	си	на	някои	видове	материали	-		

боядисан	MDF,	ПДЧ	с	дървен	декор	и	прахово	боядисани	
метални	 крака	 и	 конструкции.	 Работният	 плот	 на	
бюрото	 и	 заседателната	 маса	 от	 офис	 серия	 “Лидер”	
се	изработва	с	дебелина	36мм	от	боядисан	МДФ	или	от	
ПДЧ.	 Металните	 конструкции	 са	 от	 профил	 40х10мм,	
прахово	боядисани.	

LEADER

LEAD LEAD
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WORK

WORK
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YAN	SERIES
Immensity	 of	 configurations	 and	 flexibility	 of	 solutions	 –	 Yan	
desks	are	a	good	choice	for	work	spaces	of	various	characters.	
A	wide	range	of	available	frames	and	abundant	color	schemes	
allow	creating	a	workspace	 that	will	match	visually	and	 func-
tionally.	Depending	on	one’s	needs,	it	is	possible	to	select	from	
single,	bench	or	multi-station	desks.	The	structure	of	the	desk	
creates	a	possibility	of	subsequent	re-configuration	and	exten-
sion	of	 the	setup.	Sliding	 top	and	elements	easing	 the	cable	
management	help	to	maintain	order	in	the	workspace,	boosting	
the	efficiency.	Fully	ergonomic	and	comprehensive	solution	can	
be	complemented	with	pedestals,	cabinets,	extensions,	and	a	
wide	range	of	accessories.

Worktop	–	MFC	28	mm,	ABS	edge

Огромно	разнообразие	от	гъвкави	решения	и	конфигурации	–	
бюрата	 YAN	 са	 един	 разумен	 избор	 за	 работните	
пространства	от	всякакъв	характер.	Широката	гама	форми	
и	рамки	и	многото	цветови	вариации	позволяват	създаване	
на	Вашето	стилно	и	функционално	работно	място.
В	 зависимост	 от	 потребностите,	 може	 да	 се	 избере	
между	 единично	 или	 комбинирано	 работно	 място.	
Структурата	 на	 бюрата	 позволяват	 поетапно	 прекон-
фигуриране	 и	 допълване	 на	 артикулите	 в	 работната	
среда.	Плъзгащата	се	работна	повърхност	и	елементите	
за	лесен	кабелен	мениджмънт	спомагат	да	се	въдвори	ред	
на	 работното	 място,	 което	 пък	 повлиява	 благотворно	
на	 производителността	 на	 служителите.	 Това	 изцяло	
ергономично	 и	 достъпно	 офис	 решение	 може	 да	 бъде	
допълнено	 с	 контейнери,	 шкафове	 помощни	 модули	 и	
голяма	гама	аксесоари

YAN	C

WORK WORK
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YAN	SERIES

YAN	Z	

Yan	M	-	powder	coated	steel,	profile	60	x	30	mm
Worktop	–	MFC	28	mm,	ABS	edge

Yan	Z	-	powder	coated	steel,	profile	60	x	30	mm
Worktop	–	MFC	28	mm,	ABS	edge

YAN	М

WORK WORK
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SAGOY

WORK WORK
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GAMA

WORK WORK
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A	MODERN	FUNCTIONALITY	UNDERSTANDING	

Is	it	possible	to	have	a	chic	and	comfortable	office	at	the	same	
time?	Yes	It	is	with	X-station.	With	its	innovative	design	vision,	
now	office	spaces	are	functional	and	practical	than	ever.	Also	
the	short	separator	system	has	multifunction	of	separator	hold-
er	and	creates	an	open	atmosphere.

Възможно	ли	е	офисът	да	удобен	и	шикозен	едновременно?	
Да,	 възможно	 е	 със	 сериите	 X-station.	 Със	 своята	
иновативна	 и	 дизайнерска	 концепция	 трансформират	
офис	 пространството	 с	 акцент	 върху	 практичността	
и	 функционалността.	 Също	 така,	 системата	 от	
малки	 разделители	 играе	 ролята	 и	 на	 държачи	 за	
сепараторите,	 като	 така	 създава	 атмосфера	 за	
отворено	пространство.

X-STATION

WORK WORK
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COMPACT

I-OFFICE	offers	an	excellent	opportunity	to	choose	and	arrange	
your	office	space	on	our	own.	To	this	end,	we	offer	you	a	choice	
of	5	desk	designs,	a	wide	range	of	containters,	as	well	as	stand-
alone	modules	 and	 accessories.	Desks	 are	 extremely	 sturdy,	
reliable	and	with	a	modern	look.	Their	legs	are	made	of	metal	
profile	40x40	mm	thick	and	are	high-adjustable.	There	is	a	met-
al	beam	under	the	worktop,	which	guarantees	the	strength	of	
the	desks.	The	worktops	are	from	chipboard	-	18	mm	thick	and	
can	be	made	in	a	couple	of	color	variants.

Мебелите	 от	офис	 серия	 „I-OFFICE”	 предлагат	отлична	
възможност	 сами	 да	 изберете	 и	 подредите	 вашето	
офис	пространство.	В	подкрепа	на	това	ви	предлагаме	
избор	 между	 5	 дизайна	 на	 крака	 за	 бюрата,	 широка	
гама	 от	 функционални	 и	 синхронно	 допълващи	 бюрата	
шкафове,	 както	 и	 самостоятелни	 модули	 и	 аксесоари.	
Бюрата	 са	 изключително	 здрави,	 надежни	 и	 с	 модерна	
визия.	Металните	крака	се	изработват	от	профил	40х40	
мм	 с	 регулируеми	 крачета.	 	 Под	 работния	 плот	 има	
метална	греда,	която	гарантира	здравината	на	бюрата.	
Работните	 плотове	 и	 шкафовата	 част	 се	 изработват	
от	ПДЧ	с	дебелина	18	мм	в	няколко	цветови	комбинации.

I	-OFFICE	

WORK WORK
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SIM	WORK
PRODUCTIVITY	 IN	 MULTIPLE	 WORKSPACES	 STARTS	 WITH	
SIM...	Sim	makes	life	easier	for	employees	by	creating	personal	
spaces	 in	open	plan	offices.	This	affects	 the	productivity	 in	a	
highly	positive	way.	Thanks	to	 its	modular	design,	 it	offers	ex-
clusive	solutions	suitable	for	the	needs	of	your	office.	Sim	cre-
ates	large	workspaces	with	its	6,	4,	2	set	packages	and	addon	
accessories.

ПРОДУКТИВНОСТТА	 ПРИ	 ГОЛЕМИЯТ	 БРОЙ	 РАБОТНИ	
МЕСТА	 ЗАПОЧВА	 СЪС	 SIM…Sim	 улеснява	 служителите,	
като	 има	 предоставя	 лично	 пространство	 във	 всеки	
отворен	тип	офис.	Това	до	голяма	степен	допринася	за	
повишаване	производителността	на	труда.	Благодарение	
на	 модулния	 дизайн,	 Sim	 предлага	 ексклузивно	 решение	
подходящо	 за	 Вашия	 офис.	 Големите	 отворени	 офис	
площи	могат	да	бъдат	конфигурирани	с	модули	за	6,	4	и	2	
работни	места,	както	и	допълнителни	аксесоари.

COMPACT	SOLUTIONS	FOR	YOUR	
MULTIPLE	WORKSPACES!	Everybody	
on	the	same	table,	but	in	his	private	
sphere.	In	a	both	stylish	and	spacious	
environment.

КОМПАКТНО	РЕШЕНИЕ	ЗА	ГОЛЯМ	
БРОЙ	РАБОТНИ	МЕСТА!	Всички	на	
една	маса,	но	със	собствено	лично	
пространство	в	една	стилна	и	
просторна	обстановка.

Installations	of	4	people	side	by	side	or	2	compartments	by	2	
employees	are	brought	to	you	by	Wave	world.	Wave’s	aesthetic	
forms	present	modern,	functional,	and	different	solutions	to	of-
fice	life	by	giving	value	to	the	space.	It	creates	enjoyable	work	
spaces.

Колекцията	 Wave	 предоставя	 работни	 станции	 за	 4	
човека	един	до	друг,	или	двама	на	двама	срещуположно.	
Естетичните	 форми	 на	 Wave	 представляват	 модерно,	
функционално	 и	 по-различно	 решение	 за	 офиса,	 като	
акцентират	върху	пространството	и	създават	приятни	
условия	за	работа.	

WAVE	

By	it’s	single,	double,	four	and	eight	sitting	arrangements,	Wave	
transforms	the	personal	office	space	to	departments	and	cre-
ates	the	ideal	atmosphere	for	success.	

Със	 своите	 единични,	 двойни,	 четворни	 и	 осморни	
аранжировки,	 Wave	 трансформира	 личното	 офис	
пространство	и	създава	идеалната	атмосфера	за	успех.

WORK WORK
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MEET
In	 today’s	 workplace,	 conference	 rooms	 are	 challenged	 with	
shrinking	size	as	well	as	the	need	to	adapt	to	evolving	technolo-
gies.	V	conference	table	is	a	collection	of	two	conference	tables	
defined	by	narrow	contours	that	broaden	office	space,	bringing	
people	together	beautifully.

Тенденциите	 в	 офис	 пространствата	 днес	 налагат	
свиване	 на	 размерите,	 както	 и	 необходимостта	 да	 се	
адаптират	към	развиващите	се	технологии.		V-Conference	
table	 е	 колекция	 от	 две	 конферентни	 маси	 отличаващи	
се	 с	 минималистичен	 контур,	 който	 „разширява“	 офис	
пространството,	 като	събира	хората	заедно	по	красив	
и	елегантен	начин.

V	CONFERENCE	TABLE

MEET
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W-TABLE	CONFERENCE JU-CONFERENCE

Rectangle

Triangle

Square

Round	

MEET MEET
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TB	CONF

TB	Conf	is	a	solid	table	with	a	natural,	wooden	top	that	is	pleas-
ant	 to	touch.	Durability	and	stability	A	sense	of	durability	and	
stability	 combined	 with	 an	 originally	 designed,	 asymmetrical	
base	painted	in	the	different	colours	can	introduce	an	intriguing	
accent	to	the	interior.

“TB	 Conf”	 е	 конферентна	 маса	 с	 естествен	 дървен	
плот,	 който	 е	 приятен	 на	 допир.	 Създава	 усещане	
за	 устойчивост	 и	 стабилност,	 като	 в	 комбинация	
с	 оригинално	 проектираната,	 асиметрична	 основа,	
боядисана	 в	 различните	 цветове,	 може	 да	 внесе	
интригуващ	акцент	в	интериора.

ARNO	5

A	multifunctional	space-saving	table.	Folds	when	necessary,	in	
addition	the	legs	are	equiped	with	castors,	Arno	5	is	a	stackable	
and	 versatile	 table,	 perfect	 also	 for	 your	 living	 area	 adapting	
itself	to	different	styles	and	projects.

Мултифункционална	 сгъваема	 маса,	 която	 спестява	
пространство.	 Може	 да	 се	 сгъне	 при	 необходимост,	
а	 краката	 на	 масата	 са	 снабдени	 със	 заключващи	 се	
колелца	и	позволява	голяма	мобилност.	Всичко	това	прави	
масата	 „Arno	 5”	 перфектно	 решение	 за	 разнообразни	
интериорни	пространства.

MEET MEET
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Create	your	own	systems.	The	VOO	VOO	is	an	interesting	prop-
osition	of	a	set	of	the	standard	sofas,	armchairs	and	a	system	
of	 the	 sofas	 intended	 for	 the	 reception	desk	 interiors,	 leisure	
areas,	halls,	waiting	rooms.	Through	 its	modularity,	 the	VOVO,	
offers	a	wide	range	of	the	possibilities	of	creating	the	different	
combinations	according	to	an	individual	idea.
Geometrical	shapes.	The	simple,	geometric	shapes	and	an	ad-
ditional	equipment	in	the	form	of	the	tables	make	the	designer	
set	VOO	VOO	blend	seamlessly	with	severity	and	elegance	of	
the	modern	office	and	public	interiors.

„VOO	 VOO”	 e	 една	 изключителна	 мебел.	 Предлага	 се	
във	 варианти	 под	формата	 на	 отворени	 или	 затворени	
дивани,	 както	 и	 като	 модулен	 диван,	 който	 може	 да	 се	
моделира	 по	 всевъзможни	 начини	 и	 да	 приема	 всякакви	
форми.	Може	да	се	използва	като	посетителски	диван,	да	
се	ползва	в	зали	за	отдих,	чакални	или	в	отворени	и	шумни	
помещения,	където	да	осигури	едновременно	комфорт	и	
уединение.	Може	да	се	комбинира	и	с	елегантна	метална	
маса	от	същата	серия.	

VOO	VOO ORTE

Функционалност	и	лекота.
Изключително	 лека,	 многофункционална	 маса,	 която	 се	
предлага	в	нисък	и	висок	вариант.	Леката	структура	се	
характеризира	 с	 много	 голяма	 здравина,	 доказана	 чрез	
сертификат.

Страхотни	възможности
Простота	 и	 елегантността	 на	 дизайна	 позволяват	
масата	да	се	използва	както	в	офиса,	заведения,	публични	
пространства,	така	също	и	в	дома.

Functionality	&	lightness.

The	Orte	 is	by	definition	an	economic	 form	 that	hides	 inside	
functionality	and	versatility.	The	lightness	of	the	structure	goes	
hand	in	hand	with	the	strength	confirmed	by	the	certificate.	

Great	possibilities.

A	simplicity	of	the	design	and	the	wide	possibilities	of	arranging	
the	chair	make	the	Orte	perfect	for	everyday	use	in	the	office,	
home,	restaurant,	hall,	canteen	and	public	space.

MEET MEET
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VESEL	luxury	office	furniture	series	immediately	grabs	attention	
with	 the	 reflection	 of	 polished	MDF	 fronts,	 stylish	 color	 inter-
lacing	 and	 linear	 intersecting	 contours.	 The	 functionality	 and	
aesthetics	of	the	products	will	satisfy	even	the	most	demanding	
customers.	The	furniture	in	this	series	is	made	of	chipboard	with	
melamine	coating	and	MDF.	The	worktops	of	the	desk	and	the	
meeting	table	are	36	mm	thick	and	the	edging	is	2	mm.	

Серия	 луксозни	 офис	 мебели	 „ВЕЗЕЛ“	 веднага	 грабва	
вниманието	 с	 отражението	 на	 полираните	 МДФ	
фронтове,	 стилното	 цветово	 преплитане	 и	 линейните	
пресичащи	се	контури.	Функционалността	и	естетиката	
на	 изделията	 ще	 удовлетворят	 и	 най-взискателните	
клиенти.	 Мебелите	 от	 тази	 серия	 се	 изработват	 от	
ПДЧ	с	меламиново	покритие	и	МДФ.	Работните	плотове	
на	бюрото	и	заседателната	маса	са	с	дебелина	36	мм,	а	
всички	видими	части	са	кантирани	с	2	мм	кант.

VEZEL SIM	MEET

MEET MEET
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You	are	very	close	 to	make	big	decisions	
with	Ellipse	that	offers	you	a	large	working	
space	for	yourself	and	your	colleagues.

Уникална	 конферентна	 маса,	 предла-
гаща	ефектна	комбинация	между	ПДЧ	с	
меламиново	покритие	и	еко	кожа,	която	
ще	промени	облика	на	вашия	офис.

ELIPSE

Be	prepared	for	success	 in	your	work	 life	
with	B-Shape	which	provides	the	best	con-
ditions	in	all	of	your	meeting.

Класическа	 конферентна	 маса	 със	
заоблени	 форми.	 Масивна	 и	 здрава	
конструкция.

B-SHAPE

MEET MEET
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Multimedia	station

Presentations	or	meetings	employing	digital	materials	–	multi-
media	station	 is	a	convenient	alternative	for	a	classic	confer-
ence	hall	equipped	with	projector.	It	works	in	less	spacious	of-
fices	or	open	spaces	where	it	is	difficult	to	designate	a	separate	
room	dedicated	solely	 for	meetings.	Multimedia	station	eases	
presentation	of	digital	materials.	The	base	of	the	table	is	con-
sidered	a	valuable	advantage	as	it	provides	an	almost	invisible	
storage	for	documents	and	gear.

Висока	конферентна	маса,	снабдена	с	поставка	за	екран.	
Идеално	 решение	 за	 интерактивни	 презентации	 в	 по-
малки	пространства,	заменящо	нуждата	от	ползването	
на	класически	прожектор.	Един	значителен	плюс	на	тази	
станция	 е	 възможността	 да	 складирате	 документи	 и	
други	неща	в	шкафовете	в	основата	´.

RAM

MEET MEET
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RELAX

RELAX
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Irregular	shape	inspired	by	hexagonal	form	of	stones	in	Irish	Gi-
ant’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	ar-
eas,	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	privacy.	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.

Дизайнерската	 табуретка	 „Bazalto”	 е	 вдъхновена	 от	
природната	 забележителност	 „Пътя	 на	 великаните“	 в	
Северна	Ирландия.	Нейната	шестоъгълна	форма	предлага	
уникалност	 и	 пълна	 свобода	 за	 позиционирането	 ´	 в	
различни	 помещения	 –	 чакални,	 зони	 за	 отдих,	 зали	 за	
срещи	и	т.н.		Предлага	се	в	две	височини,	като	по	този	
начин	може	да	се	образува	диван	с	облегалка.	Колекцията	
от	разноцветни	табуретки	“Bazalto”	се	допълва	от	бяла	
масичка	със	същата	шестоъгълна	форма.	

BAZALTO

RELAX RELAX
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Avantgarde	shape.

Light	sofas	with	the	different	dimensions	and	a	distinctive	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.

Авангардни	форми.

„Penta”	 е	 диван,	 който	 се	 предлага	 в	 множество	
разнообразни	форми,	които	могат	лесно	да	се	променят	
според	 конкретните	 нужди.	 Диванът	 може	 да	 се	
конфигурира	също	и	с	висока	облегалка	тип	стена,	която	
осигурява	 не	 само	 обособяване,	 но	 и	 дискретност	 и	
шумоизолиране.	

PENTA

RELAX RELAX
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„Auros”	–	дело	на	италианският	дизайнер	Стефано	Сандона	
може	да	се	изработи	в	няколко	комбинации	–	тапициран	
в	 кожа	 или	 дамаска,	 както	 и	 във	 вариант	 двуместен	
диван	 или	 едноместен	 фотьойл.	 Високото	 качество	 на	
вложените	 материали,	 както	 и	 уникалния	 му	 дизайн	 го	
правят	подходящ	за	модерните	офис	пространства.

AUROS	-	a	collection	which	has	been	designed	by	Arch.	Stefa-
no	Sandona	-	is	available	as	a	single	and	2-seater	with	leather	
or	fabric	upholstery;	the	high	level	of	finishes	can	do	that	AU-
ROS	is	suitable	to	be	used	without	compromise	into	a	contem-
porary	design	environment.

AUROS SOFAS

PURE PURE	SINGLE

CHESTER CHESTER	SINGLE

PARS PARS	SINGLE

RELAX RELAX
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PRIVACY

SOFT	 SOFT	SINGLE

SIMPLE SIMPLE	SINGLE

MILET MILET	SINGLE

SOFAS
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Support	creativity	of	your	team
It	 is	 in	 it,	 where	 your	 employees	 find	 out	 how	 important	 they	
are	 to	 the	organisation.	 	 It	 fulfils	your	needs	and	gives	you	a	
sense	 of	 security,	 brotherhood	 and	 equality.	 The	Cave	 is	 the	
perfect	place	for	a	conversation	supporting	a	creativity	of	 the	
team	and	designed	to	ensure	comfort,	convenience	and	silence	
to	everyone.

Acoustics	&	modularity
The	Cave	is	a	place,	which	will	provide	a	shelter	and	bring	your	
team	closer,	a	place		where	you	can	discuss	every,	even	the	
toughest,	subject.	The	properly	selected	components,	shapes	
and	 fabrics	 ensure	 the	 good	 acoustics,	 and	 a	 variety	 of	 the	
modules	provides	a	wide	range	of	the	arrangements	even	for	
the	most	demanding	interior.

CAVE

PRIVACY PRIVACY
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Phone	 conversation	 without	 disruptions,	 maximum	 concentration	 or	 a	
meeting	in	a	small	group

Quiet	 zones	 in	demanding,	buzzing	offices	spaces-	 the	Hana	
acoustic	booths	perform	well	even	in	the	most	dynamic	spaces.	
Thanks	to	the	compact	construction	and	ergonomic	form	of	a	
phone	booth,	Hana	will	work	in	an	even	small	room.	The	Hana	
booth	ensures	space	for	phone	conversations	and	creates	ideal	
environment	that	improves	concentration	and	guarantees	priva-
cy	in	noisy	open	space.

Акустичната	 кабинка	 „Hana”	 осигурява	 спокойствие	
и	 уединение	 дори	 и	 в	 шумните	 офис	 пространства.	
Благодарение	 на	 компактния	 си	 дизайн	 и	 ергономична	
форма,	 кабинката	 може	 да	 се	 ползва	 и	 в	 много	 тесни	
помещения.	„Hana”	осигурява	идеална	среда	за	телефонни	
разговори	 и	 е	 отлично	 решение	 за	 подобряване	 на	
концентрацията	и	осигуряване	на	конфиденциалност	на	
вашите	разговори.	

HANA

PRIVACY PRIVACY
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ACOUSTIC	PANELS

Hanging	Panels	

PRIVACY PRIVACY
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ACOUSTIC	PANELS

Wall	Panels	

PRIVACY PRIVACY

62 63 www.chairpro.bg   /   www.chairpro.design 



ACOUSTIC	WALLS

PRIVACY PRIVACY
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DESK	SEPARATORS

PRIVACY PRIVACY
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ЗАЩО ДА 
ИЗБЕРЕМ 
АКУСТИЧНИ 
МЕБЕЛИ?

Подобряват	
продуктивността	с	до	
10%

Намаляват	стреса	с	до
20%

Подобряват	сърдечния		
ритъм	с	до		
27%

Увеличават		
концентрацията	с	до		
48%

Намаляват	дискомфорта	
от	шума	в	офиса	с	до	
51%

ENERGY
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MOEMA ROLLER

Moema	is	cozy.	Cozy	thanks	to	a	simple	wrap-around	design.	
The	 technopolymer	 shell,	 suitable	 for	 indoors	 or	 out,	 or	 the	
leather	 upholstered	 version;	 wooden,	 plastic	 or	 steel	 frames	
make	Moema	suitable	for	a	multitude	of	purposes.	And	Moema	
is	always	contemporary,	renewable,	accessible,	stackable,	col-
orful	and	full	of	bright	finishes.

The	playful	shapes	created	by	the	Roller	family	of	stools	and	ta-
bles	make	indoor	and	outdoor	environments	more	fun	and	com-
plete.	The	different	heights	and	finishes	help	Interior	designers	
in	their	search	for	the	most	suitable	product.	The	development	
of	the	Roller	family	through	injected	technopolymers	makes	the	
product	smooth,	easy	to	clean,	and	suitable	for	intensive	use.

Столът	 „Moema”	 е	 удобен,	 дизайнерски	 стол,	 направен	
от	 технополимер.	 Краката	 могат	 да	 се	 изработят	 от	
дърво,	пластмаса	или	метал,	а	седалката	да	се	тапицира	
в	 кожа.	 Това	 прави	 столът	 подходящ	 за	 всякакви	
интериорни	среди.	Може	да	се	ползва	както	на	закрито,	
така	и	на	открито.

Игривите	форми	на	масите	и	столовете	от	гамата	„Roll-
er”	 правят	 обзавеждането	 по-раздвижено	 и	 по-забавно.	
Предлагат	се	в	разнообразие	и	височини	и	са	направени	от	
технополимер,	което	от	своя	страна	ги	прави	издръжливи	
и	лесни	за	поддръжка.

ENERGY ENERGY
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STEP TKITT

High	table,	co-injected	metal	frame	with	techno	polymer,	Com-
pactop.	Suitable	for	outdoor	purpose.

TKITT	is	a	table	collection,	suitable	for	outdoor	use.	Tables	are	
made	with	 techno	 polymer	 tops	 in	 different	 shapes	 and	 size,	
combined	 with	 technopolymer-	 metal	 co-injected	 bases	 and	
anodized	columns.	Techno	polymer	table	top	colors	match	per-
fectly	the	colors	of	the	Gaber	seating	collection.

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

TKITT	представлява	колекция	от	маси,	предназначени	за	
външна	или	вътрешна	употреба.	Масите	са	с	плотове	от	
технополимер,	базите	са	от	технополимер	и	метал,	и	се	
предлагат	в	различни	форми	и	размери.

ENERGY ENERGY
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CLARO W-2020	CHAIR

Compactop	or	Laminated	table	top,	co-injected	metal	frame	with	
techno	polymer,	suitable	for	outdoor	purpose.	This	is	available	
with	frame	in	different	colors	like	white,	black,	grey,	green	and	
sand	and	tops	in	a	large	range	of	dimensions.

The	W-2020	chair	is	technically	reminiscent	of	classic	wooden	
inn	chairs,	but	 further	develops	their	expression	and	function.	
The	seat	and	back	consist	of	an	innovative	plastic	shell,	forming	
the	centrepiece	of	this	series.	The	Dondola®+	joint	is	also	invis-
ibly	 integrated	into	this	construction	and	ensures	three-dimen-
sional	mobility	of	the	sitting	surface.Тънък	 елегантен	 плот	 от	 Компакт	 или	 Ламинатна	

плоскост,	 метална	 основа	 –	 подходяща	 за	 външна	 или	
вътрешна	употреба.	Предлага	се	в	множество	размери,	
цветове	и	височини.

Столът	 W-2020	 технически	 напомня	 на	 класическите	
дървени	 столове	 за	 ханове,	 но	 допълнително	 развива	
тяхната	 изява	 и	 функция.	 Седалката	 и	 облегалката	 се	
състоят	от	иновативна	пластмасова	отливка,	оформяща	
центъра	 на	 тази	 серия.	 Връзката	 Dondola®	 +	 също	 е	
невидимо	 интегрирана	 в	 тази	 конструкция	 и	 осигурява	
триизмерна	подвижност	на	седящата	повърхност.

ENERGY ENERGY
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CIAO

CIAO
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VALDE

CIAO CIAO
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LINEA

Minimalism	 supported	 by	 a	 flash	 of	 glass	 —	 Linea	 reception	
desk	proves	that	less	means	more.	A	simple	shape	is	ornament-
ed	by	the	aluminium	finishes	whereas	the	backlight	of	the	lower	
part	emphasizes	the	glass	front.	Linea	has	a	modern	charac-
ter,	but	its	universal	design	makes	the	reception	an	interesting	
accent	even	 in	more	classic	 interiors.	Thanks	 to	 the	modular	
construction,	it	is	easy	to	create	a	customized	straight	or	corner	
layout	 depending	 on	 the	 space	 and	 needs.	 The	 low	 module,	
designed	mainly	for	disabled	customers,	works	particularly	well	
in	the	places	where	the	contact	with	the	client	tends	to	be	long.	
Moreover,	the	extended	worktop	is	increasing	functionality.	On	
the	other	hand,	the	high	module	allows	working	in	a	standing	po-
sition.	A	spacious	louver	closet	or	small	lockers	on	the	worktop	
can	help	to	organize	the	documents.

Минимализъм,	 допълнен	 с	 отблясъци	 от	 стъкло.	
Рецепцията	Linea	доказва,	че	по-малко	означава	повече.	
Изчистената	рамка	е	декорирана	с	алуминиеви	елементи,	
а	скритото	осветление	в	долната	им	част	подчертава	
стъклената	 фасада.	 Linea	 има	 модерно	 илъчване,	 но	
универсалтният	и	дизайн	прави	рецепцията	интересен	
акцент,	дори	и	в	класически	оформени	интериори.	
Благодарение	 на	 модулната	 конструкция	 е	 лесно	 с	
нея	 да	 се	 оформи	 персонализиран	 прав	 или	 ъглов	 план	
в	 унисон	 с	 пространството	 и	 нуждите.	 Ниският	
модул,	 направен	 най-вече	 за	 хора	 с	 увреждания,	
работи	 добре,	 когато	 контактът	 с	 клиенти	 има	
дълга	 продължителност.	 Продълженият	 работен	 плот	
увеличава	функционалността	на	 рецепцията.	От	друга	
страна	 високият	 модул	 позволява	 работа	 в	 изправено	
положение.
Просторното	отделение	за	съхранение	и	по-малките	със	
заключване,	 разположени	 върху	 работната	 повърхност	
помагат	за	добрата	организация	на	документите.
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RECEPTION	MILE ALPA

A	form	inspired	by	the	majestic	mountain	range	–	Alpa	reception	
desk	is	catching	everyone’s	eyes.	Being	simultaneously	classi-
cal	and	 luxurious,	 it	gains	guests’	attention	and	makes	 for	an	
atmosphere	of	comfort	and	trust.	High	gloss	front	and	timeless	
colours	delight	with	their	severity,	which	is	additionally	empha-
sized	by	an	 illuminated	metal	 kick	plate.	A	glass	 reception	 is	
conjoining	aesthetics	with	functionality.	A	modular	construction	
allows	creating	various	straight	and	corner	sets.	By	employing	
a	low	module	segment	with	an	overhang	top,	the	reception	can	
ease	communication	with	disabled	customers.	Thanks	to	these	
features	Alpa	is	fulfilling	requirements	of	different	types	of	spac-
es:	from	small	receptions	to	vast	lobbies.

Форма,	вдъховена	от	магическата	планинска	верига.	Alpa	
рецепцията	хваща	окото	на	всеки.	Бидейки	едновременно	
класическа	 и	 луксозна,	 тя	 привлича	 вниманието	 на	
гостите	 и	 създава	 атмосфера	 на	 удобство	 и	 доверие.	
Силният	 блясък	 на	 фасадата	 ´	 и	 непреходните	 ´ 
цветове	създават	удоволствие	с	тяхната	откроеност.	
Допълнително	се	подчертават	от	осветената	метална	
лента-протектор	 в	 основата.	 Стъклената	 рецепция	
съчетава	 естетика	 с	 функционалност.	 Модулната	 ´ 
структура	позволява	конфигуриране	под	формата	на		ъгъл	
и	в	права	линия.	
Чрез	използване	на	сегмент	с	нисък	модул	с	надвиснала	
горна	 част,	 рецепцията	 може	 да	 улесни	 комуникацията	
с	 клиенти	с	 увреждания.	Благодарение	на	тези	функции	
Alpa	 изпълнява	 изискванията	 на	 различни	 видове	
пространства:	от	малки	входни	зони	до	огромни	фоайета.
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0700 10 750

Заповядайте	в	нашия	шоурум	на	адрес:
“Чеърпро Европа” ООД, гр. София, 1784, бул. “Цариградско шосе” 149

email:	info@chairpro.bg

КОИ	СМЕ	НИЕ

	 ChairPro	 е	 сред	 лидерите	 в	 областта	 на	 ергономичните	 изделия	 за	 сядане	 на	
българския	пазар.	Фирмата	е	създадена	през	2013-та	година	от	екип	с	многогодишен	опит	в	
офис	продуктите	и	само	в	рамките	на	няколко	години	се	утвърждава	като	водеща	марка	за	
ергономични	столове.	Продуктите,	предлагани	от	ChairPro	са	пионери	на	българския	пазар	и	
за	пръв	път	повдигат	въпроса	за	здравословен	начин	на	седене	по	време	на	работа.
	 Философията	 на	 ChairPro	 гласи,	 че	 истинският	 комфорт	 е	 възможен	 единствено,	
когато	се	създаде	хармония	между	дизайн,	движение	и	здраве.	Годините	опит	позволиха	да	
се	 създаде	 една	 отлична	 колекция	 от	 ергономични	 столове,	 които	 съчетават	 в	 себе	 си	
най-иновативните	идеи	и	разработки.	На	базата	на	вече	изградения	опит	в	работата	си	
с	корпоративни	клиенти,	през	2019-та	година	фирмата	ChairPro	се	насочи	към	цялостното	
обзавеждане	на	офиси,	а	не	само	към	продажбата	на	изделия	за	сядане.	Това	бе	подтикнато	
от	нуждата	за	по-комплексно	обслужване,	необходимо	за	да	се	осъществи	главната	цел	-	а	
именно,	изграждане	на	модерно	офис	пространство,	което	да	е	в	центъра	на	креативност,	
здравословен	 начин	 на	 живот	 и	 продуктивност.	 ChairPro	 работи	 с	 екип	 от	 талантливи	
интериорни	 дизайнери	 с	 богат	 опит	 в	 офис	 обзавеждането	 и	 съумява	 да	 предостави	 на	
своите	клиенти	топ	качество	на	предлаганите	услуги.
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