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ChairPro 1000 H
· Ергономичен офис стол, който има висока облегалка с извита 
форма, проектирана за оптимална поза в седнало положение
· Мека и проветрива мрежа на облегалката
· Височинно регулируема лумбална опора
· 3D подлакътник с височинно и дълбочинно регулиране, както и с 
възможност за настройка на ъгъла на пада
· Наклон на облегалката, с автоматично настройващ се механизъм, 
който може да се заключва в избрана позиция
· Подглавник с регулираща се височина
· Регулируема на дълбочина седалка (+/- 5 cm)
• Висока износоустойчивост на текстила и мрежата - 100 000 цикъла
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ChairPro 1000 HL
· Ергономичен офис стол с регулираща се във височина 
облегалка в мрежа
· Регулираща се във височина лумбална опора
· 4D подлакътник с височинно и дълбочинно регулиране, 
а така също и настройка на ъгъл на пада
· Механизъм със заключване в избрана позиция на наклона на 
облегалката
· Регулируем на височина подглавник
· Удобна голяма седалка, тапицирана в дамаска.
· Регулируема на дълбочина седалка (+/- 5 cm)
· Настройка на обратен наклон на седалката
• Текстилна седалка с висока износоустойчивост – 100 000 цикъла
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ChairPro 1000
· Ергономичен офис стол с висока облегалка с уникално извита 
форма, проектирана за оптимална поза в седнало положение
· Мека и проветрива мрежа на облегалката
· Удобна голяма седалка, тапицирана в дамаска
· Автоматично настройващ се механизъм със заключване в избрана 
позиция на наклонa на облегалката
· Регулираща се във височина лумбална опора
· 3D подлакътник с височинно и дълбочинно регулиране, а така също 
и настройка на ъгъла на пада
• Висока износоустойчивост на текстила и мрежата - 100 000 цикъла
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ErgoPro
• Ергономичен офис стол с висока облегалка и седалка в мрежа.
• Подходящ за хора с височина от 170 до 210 см.
• Синхронен механизъм с възможност за заключване в 6 положения 
на наклон и ъгъл до 35 градуса за релакс. Механизмът се управлява 
с три удобно разположени бутона.
• Регулируем на височина и дълбочина подглавник.
• Регулируема в дълбочина седалка.
• Облегалка, регулируема във височина с винт за настройка на 
силата на натиск.
• Автоматична лумбална опора.
• Регулируеми във височина, дълбочина и ъгъл по хоризонтала 
подлакътници с меки падове от полиуретан.
• Масивна рамка на облегалката и седалката, изработена от 
изключително здрава полирана алуминиева сплав.
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• Ергономичен офис стол с облегалка в мрежа и седалка в кожа или 
дамаска
• Подходящ за хора с височина от 170 до 210 см.
• Синхронен механизъм с възможност за заключване в 6 положения на 
наклон и ъгъл до 35 градуса за релакс. Механизмът се управлява с три 
удобно разположени бутона.
• Регулируем на височина и дълбочина подглавник.
• Регулируема в дълбочина седалка.
• Облегалка, регулируема във височина с винт за настройка на силата 
на натиск.
• Автоматична лумбална опора.
• Регулируеми във височина, дълбочина и ъгъл по хоризонтала 
подлакътници с меки падове от полиуретан.
• Масивна рамка на облегалката и седалката, изработена от 
изключително здрава полирана алуминиева сплав.

ErgoPro кожа/дамаска
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ErgoPro SE
• Ергономичен офис стол с облегалка и седалка в мрежа
• Уникален и иновативен механизъм, който позволява да регулирате 
височината на стола и наклона на облегалката чрез бутони, внедрени в 
подлакътниците. Това премахва нуждата от навеждане при регулиране 
на стола
• Изключително регулируем подглавник - можете да променяте 
неговата височина, наклон, както и дълбочина
• Възможност за промяна на височината на облегалката в 4 позиции с 
общо до 40 мм ход (590-630 мм)
• Възможност за промяна на дълбочината на седалката (+/- 4см)
• Силата на натиск на облегалката може да се регулира посредством 
манивела
• Лумбална опора, регулираща се във височина
• Регулируеми във височина и ъгъл по хоризонтала подлакътници
• Масивна рамка на седалката, изработена от изключително здрава 
полирана алуминиева сплав
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Ergo Joy
• Ергономичен офис стол с облегалка и седалка в мрежа.
• Уникален и иновативен механизъм, който позволява да регулирате 
височината на стола и наклона на облегалката чрез бутони, внедрени 
в подлакътниците. Това премахва нуждата от навеждане за да се 
регулира стола.
• Възможност за промяна на височината на облегалката в 4 позиции с 
общо до 40 мм ход (590-630 мм)
• Възможност за промяна на дълбочината на седалката (+/- 4см) .
• Изключително регулируем подглавник - можете да променяте 
неговата височина, наклон, както и дълбочина.
• Силата на натиск на облегалката може да се регулира посредством 
манивела.
• Лумбална опора, регулираща се във височина.
• Регулируеми във височина и ъгъл по хоризонтала подлакътници.



9

Ergo Lux
• Ергономичен офис стол с облегалка и седалка в мрежа.
• Уникален и иновативен механизъм, който позволява да регулирате 
височината на стола и наклона на облегалката чрез бутони, внедрени 
в подлакътниците. Това премахва нуждата от навеждане за да се 
регулира стола.
• Изключително регулируем подглавник - можете да променяте 
неговата височина, наклон, както и дълбочина.
• Седалка, която се движи заедно с вас при накланяне назад. 
Възможност за изключване на тази функция.
• Силата на натиск на облегалката може да се регулира посредством 
манивела.
• Лумбална опора, регулираща се във височина.
• Регулируеми във височина и ъгъл по хоризонтала подлакътници.
• Масивна рамка на облегалката и седалката, изработена от 
изключително здрав хромиран метал
• Уникални дизайнерски колелца с диаметър 75 мм подходящи за 
всички видове настилки.

56о
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Ergo Air
• Ергономичен офис стол с облегалка и седалка в мрежа.
• Уникален и иновативен механизъм, който позволява да регулирате 
височината на стола и наклона на облегалката чрез бутони, внедрени в 
подлакътниците. Това премахва нуждата от навеждане при регулиране 
на стола.
• Изключително регулируем подглавник - можете да променяте 
неговата височина, наклон, както и дълбочина.
• Възможност за промяна на дълбочината на седалката (+/- 4см) .
• Силата на натиск на облегалката може да се регулира посредством 
манивела.
• Лумбална опора, регулираща се в дълбочина и височина.
• Регулируеми във височина и ъгъл по хоризонтала подлакътници.
• Масивна рамка на облегалката и седалката, изработена от 
изключително здрав хромиран метал
• Уникални дизайнерски колелца с диаметър 75 мм подходящи за 
всички видове настилки.
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Ergo Max
• Ергономичен офис стол с висока облегалка и седалка в мрежа или 
естествена кожа
• Голям и масивен стол, подходящ за едри хора
• Подсилена конструкция, изработена от полирана алуминиева сплав
• Синхронен механизъм с възможност за заключване в 6 положения на 
наклон. Механизмът се управлява с три удобно разположени бутона и 
винт за настройка на силата на натиск
• Регулируем във височина голям подглавник
• Възможност да промяна на дълбочината на седалката
• Лумбална опора, внедрена в облегалката
• Регулируеми във височина, дълбочина и ъгъл по хоризонтала големи 
подлакътници (3D) с меки падове от полиуретан
• Подсилена алуминиева 5-лъчева кръстачка
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ChairPro 10 / 10 H
• Икономичен вариант eргономичен офис стол с висока 
облегалка в мрежа
• Височинно регулируема опора за глава с текстилна дамаска 
(само за модел ChairPro 10 H)
• Височинно регулируема лумбална опора
• 2D подлакътник с височинно регулиране
• Опростен механизъм със заключване във вертикална 
позиция и настройка на силата на натиск
• Текстилна седалка с висока износоустойчивост – 100 000 
цикъла.
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ChairPro 1000 V
• Посетителски офис стол с висока облегалка в мека мрежа
• Масивна рамка на облегалката с вградена лумбална опора
• Солидна хромирана стоманена рамка с дебелина на профила 
2 мм
• Текстилна седалка с висока износоустойчивост – 100 000 
цикъла.
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ChairPro Art White
• Елегантен офис стол със средно висока облегалка в мрежа 
• Изпълнен в бели пластмасови компоненти на рамка, основа 
и подлакътници
• 2D подлакътник с височинно регулиране
• Опростен механизъм със заключване във вертикална 
позиция и настройка на силата на натиск
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ChairPro 2
• Структура за електрическо регулируемо бюро
• Стабилна метална база с елегантен дизайн
• Два повдигащи мотора, вградени в краката
• Телескопична хоризонтална греда с кабелен канал, прикриващ
окабеляването на структурата.
• Изключително тих механизъм - под 50 децибела
• Подходяща за плотове с дължина 1200-2000 mm и ширина 600-800 mm
• Диапазон на височина - от 625 mm в най-ниско положение до 1275 mm в
максимално горно положение, регулиращо се чрез бутони
• LED дисплей с бутони
• Възможност за запаметяване на височината в 3 позиции (Memory function)
• Функция за автоматично спиране при контакт с други повърхности, за 
избягване на сблъсък при движение (Anti-collision sensor)
• Безупречен софтуеър за защита със система за автоматично
откриване на грешки
•Функция аларма за напомняне за смяна на позата
• Скорост на движение - 38 mm/sec.
• Праховобоядисан метал, с възможност за избор на цвят – черен, бял и сив
• Лесен монтаж
• Сертификат за безопасност: IEC: CB

ChairPro 1
• Структура за електрическо регулируемо бюро
• Праховобоядисан метал, с възможност за избор на цвят – 
черен, бял и сив.
• Красив и изчистен дизайн
• LED дисплей с бутони
• Подходяща за плотове с ширина 500-800 mm и дължина 1000-
1600 mm
• Диапазон на височина на плота - от 710 - 1210 mm
• Диапазон на хоризонтална настройка: 850 - 1290 mm
• Скорост на повдигане - 25 mm/sec
• Изключително тих механизъм - под 50 децибела
• Лесен монтаж
• Сертификат за безопасност: IEC: CB
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ChairPro 6500

ChairPro 1500 LH

ChairPro 9500

Динамична стойка, позволяваща лесно да се използват два монитора – сдвоени 
или независими един от друг

• Регулаторът на рамото гарантира, че сдвоените монитори са идеално 
подравнени
• Промяна ъгъла на мониторите във вертикал от 45° до 85°
•360° на движение на монитора – позволява използването на пейзажен и 
портретен режим на работа
• Максимална височина на стойката от работната повърхност – 43 cm
• Минимална височина на стойката от работната повърхност – 12 cm
• Максимално разстояние на двете рамена едно от друго в хоризонтално 
положение – 1 m
• Съвместимост с монитори с размери от 10” до 30”
• Интегрирана система за кабели
• Материал - алуминиева сплав

Динамична стойка за монитор или лаптоп с газов амортисьор за лесна 
регулация.

• Размер на екрана до 27 инча
• Ход на повдигане - 305 мм
• Минимално отстояние от средата на захващата повърхност до плота 
на бюрото - 175 мм.
• Максимално отстояние от средата на захващата повърхност до плота 
на бюрото - 480 мм.
• Максимална дължина на стойката от остта на захващаща система до 
поставката за лаптоп/монитор - 535 мм. (работна дълбочина)
• Наклон по вертикала от 120° до -45°
• Хоризонтално въртене на лаптопа/монитора +90°/-90°

Динамична стойка за лаптоп с газов амортисьор за лесна 
регулация

• Размер на екрана до 30 инча
• Ход на повдигане - 305 мм
• Минимално отстояние от средата на захващата повърхност до 
плота на бюрото - 175 мм.
• Максимално отстояние от средата на захващата повърхност до 
плота на бюрото - 480 мм.
• Максимална дължина на стойката от остта на захващаща система 
до поставката за лаптоп/ монитор - 535 мм. (работна дълбочина)
• Наклон по вертикала от 120° до -45°
• Хоризонтално въртене на лаптопа/монитора +90°/-90°
• Тегло на стойката - 2 кг.
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www.ChairPro.bg
www.ChairPro.design

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. Столовете от сериите ChairPro и ErgoPro са 
сред най-добрите ергономични решения на българския пазар.  
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