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Уважаеми клиенти,

Antares International Group е създадена преди 24 години. 
От самото начало постоянно и прогресивно расте. 
Благодарение на непрекъснатото усвояване на нова 
информация, придобиване на опит, разширяване на 
производствения капацитет и човешките ресурси, се 
стреми към задоволяване на потребностите на клиентите, 
с възможно най-добрия продукт и услуга. Продължителното 
прилагане на опита ни, доведе до получаването на 
сертификати ISO 9001 и ISO 14001, което потвърждава 
първокласното изпълнение по отношение на качеството 
на продукта, организацията на компанията, грижата за 
клиента и щадящото отношение към околната среда. 
Нашият каталог разполага с разнообразие от продукти, 
които благодарение на модерен дизайн и високо качество, 
заемат водеща позиция на пазара.
Благодарим Ви, че избрахте Antares International Group.

Франческо Козми
Президент

Офиси и производствени бази на
AntAreS InternAtIOnAl GrOup

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

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

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

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

My a  životní prostředí
Jsme hrdi na to, že přispíváme k  lepšímu a bezpečnějšímu 
životnímu prostředí pro nás a  budoucí generace.  
Denně se snažíme překračovat hranice možností, jak udržet  
a podporovat vznik výrobku, který je šetrný k  přírodě. 

Výzkum a  vývoj
Největší pozornost věnujeme zdraví a  pohodlí uživatelů našich 
židlí. Každé nové řešení a  design výrobku jsou harmonicky 
propojeny s  konkrétním prostředím, které jsme pozorně 
prostudovali, to vše ve spojení s  nejlepšími ergonomickými 
vlastnostmi. 

Řízení kvality a  služeb
Certifikace ISO 9001 a  ISO 14001 potvrzuje naše prvotřídní 
výkony v oblasti kvality výrobků, organizace společnosti, péče 
o klienty a šetrného přístupu k  životnímu prostředí.

Chcete lepší pracovní prostředí?
Antares promění vaše přání ve skutečnost - svými výrobky  
a řešeními, které propojí lidi s  pracovním prostředím 
tak, že zvýší výkon a  efektivitu, to vše v  perfektním stylu. 
Naše přitažlivá kolekce výrobků a  potahů zaručuje plnou 
spokojenost zákazníků.

Vážený zákazníku,

společnosti Antares International Group je nyní 24 let. Od úplného 
začátku trvale a  progresivně rosteme. Díky neustálému vstřebává-

  ticapak hcínčkudorp íneříšzor ,ítsonešukz uksiz ,ícamrofni hcývon ín
a lidských zdrojů usilujeme o  uspokojení zákazníka nejlepším mož-
ným výrobkem a  s lužbou. Souvislé využívání zkušeností nás doved-
lo k získání certifikace ISO 9001 a  ISO 14001, která potvrzuje pr-
votřídní výkony v oblasti kvality výrobků, organizace společnosti, 
péče o  klienty a šetrného přístupu k  životnímu prostředí. Náš kata-
log se pyšní řadou produktů, které díky svému modernímu designu  
a vysoké kvalitě zaujaly vedoucí pozici na trhu. Děkuji, že jste si vybrali 
Antares International Group.

Francesco Cosmi
President

správná volba

Antares International Group

Правилният избор



прогресивни – качествени – индивидуални

Studio Plus е колекция от продукти, разработени за потребители, 
които предпочитат най-високото качество, ергономичност и 
функционалност. Тя предлага избор на продукти, който не е свързан 
с компромис – италиански дизайн, удължена гаранция, първокласни 
материали, модели, произведени главно според желанията на 
клиентите.
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shinyshiny

shiny executive
• мениджърски стол с висока или ниска 

облегалка, изработени от инжектирана 
полиуретанова пяна

• тапициран с вълна, естествена или 
изкуствена кожа в цвят по избор

• MULTIBLOCK механизъм с пет позиции на 
заключване, изнесена ос 160 мм за по-голям 
комфорт, релакс функция и настройване 
според тежестта на потребителя

• колелца за всички видове настилки
• кръстачка и подлакътници от полиран 

алуминий
• максимално натоварване до 130 кг
• гаранция 36 месеца гаранция
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

shiny conference
• конферентен стол с ниска облегалка
• изработен от инжектирана 

полиуретанова пяна 
• тапициран с вълна, естествена или 

изкуствена кожа в цвят по избор
• статична кръстачка и подлакътници от 

полиран алуминий
• максимално натоварване до 130 кг
• гаранция 36 месеца гаранция
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

7600 ShIny exeCUTIve 7650 ShIny exeCUTIve 7650 ShIny COnferenCe
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sophia

sophia executive
• стилен мениджърски стол с висока облегалка
• тапициран с естествена или изкуствена кожа  

в цвят по избор
• хромиран газов амортисьор
• кръстачка и подлакътници от полиран алуминий
• колела с хромирано покритие
• максимално натоварване до 130 кг
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарти  

за качество и издръжливост

9040 SOPhIA exeCUTIve 9045 SOPhIA COnferenCe

sophia conference
• стилен конферентен стол с ниска облегалка
• тапициран с естествена или изкуствена кожа  

в цвят по избор
• хромиран газов амортисьор
• статична кръстачка и подлакътници  

от полиран алуминий
• максимално натоварване до 130 кг
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарти  

за качество и издръжливост



1110

kase ribbed
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kase
mesh

kase

kase
• стилен мениджърски стол с висока или ниска облегалка
• конструкция от хромирана стомана
• кръстачка и подлакътници от полиран алуминий
• TILT механизъм с релакс функция за люлеене или 

застопоряване в изправена позиция и настройване според 
тежестта на потребителя

• опция за MULTIBLOCK механизъм

8800 KASe MeSh hIgh BACK

варианти:
• rIBBeD – елегантни седалка и облегалка, тапицирани с изкуствена 

или естествена кожа в цвят по избор
• SOfT – стилни седалка и облегалка, тапицирани с изкуствена или 

естествена кожа в цвят по избор
• MeSh – мрежести седалка и облегалка в черен или бял цвят
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 36 месеца     • произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

8850 KASe MeSh LOw BACK

8800 KASe SOfT hIgh BACK 8850 KASe SOfT LOw BACK 8800 KASe rIBBeD hIgh BACK 8850 KASe rIBBeD LOw BACK
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genidia

genidia

genidia
• ново поколение мениджърски стол с високо ниво на 

динамика и комфорт
• изработен от качествена мрежа в елегантен стил
• технология 3-D honeycomb Matrix, гарантираща 

равномерно разпределение на теглото на седящия
• регулиране височината на облегалката чрез up & 

down механизъм
• регулируема лумбална опора, осигуряваща 

непрекъснат контакт и комфорт
• регулируема 3-D опора за глава
• механизъм за регулиране дълбочината и ъгъла на 

седалката
• MULTIBLOCK механизъм с релакс функция и възможност 

за заключване  в четири позиции, антишоков механизъм 
за регулиране силата на люлеене и оказв   аното 
съпротивление в гръбначната област

• 4-D регулируеми подлакътници, променящи ъгъла, 
дълбочина, височина и ширина си

• елегантна кръстачка, изработена от полиран 
алуминий с колелца за всички видове повърхности

• genidia e първият ергономичен стол, оборудван със 
сензорно устройство, предупреждаващо чрез звуков 
сигнал при седене в неправилна позиция на тялото 
повече от 60 секунди. Сигналът се изключва след 
като възстановим правилната поза на седене. Тази 
функция може да бъде деактивирана.

• максимално натоварване до 130 кг
• гаранция 36 месеца

genIDIA
BB BLACK MeSh

genIDIA
ww whITe MeSh

genIDIA
AB BLACK MeSh
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ergohuman enjoy

ergohuman
• мениджърски стол с модерен дизайн 
• седалка и облегалка в черна мрежа
• регулируема на височина облегалка за глава
•	синхронен	механизъм	с	три	позиции	на	заключване,	

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

• регулиране посредством жило (Bowden cable control)
• регулируема на дълбочина седалка
• регулируема на височина облегалка
• гъвкава лумбална опора, следваща извивките на гърба
• регулируеми 3-D подлакътници
• кръстачка от полиран алуминий с колелца с диаметър 

65 мм за всички видове настилки
• максимално натоварване до 130 кг
• гаранция 36 месеца
• европейски сертификат TÜv по стандарти за 

качество и издръжливост 

enjoy
• мениджърски стол с модерен дизайн 
• седалка и облегалка в черна мрежа
• регулируема на височина облегалка за глава
• синхронен механизъм с три позиции на заключване, 

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

• регулиране посредством жило (Bowden cable control)
• регулируема на дълбочина седалка
• регулируема на височина облегалка
• регулируеми 3-D подлакътници
• кръстачка от полиран алуминий с колелца с диаметър 

60 мм за всички видове настилки
• максимално натоварване до 130 кг
• гаранция 36 месеца
• европейски сертификат TÜv по стандарти за 

качество и издръжливост
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vertika

8150 verTIKA PDh

8150 vertika
• работен стол с модерен дизайн
• средно висока ергономична облегалка
• Syn – синхронен механизъм с пет позиции на 

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

• тапициран с дамаска, вълна, естествена или 
изкуствена кожа в цвят по избор

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

• 3-D регулируеми подлакътници 
• вариант с облегалка за глава PDh
• максимално натоварване до 160 кг
• гаранция 60 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

8150 verTIKA PDh 8150 verTIKA 8150 verTIKA PDh 8100 verTIKA 8100 verTIKA

8100 vertika
• работен стол с модерен дизайн
• висока ергономична облегалка
• Syn – синхронен механизъм с пет позиции на заключване, даващи възможност 

за непрекъснати промени в ъгъла на седалката и облегалката, релакс функция 
и настройване според тежестта на потребителя

• тапициран с дамаска, вълна, естествена или изкуствена кожа в цвят по избор
• алуминиева кръстачка с колелца с диаметър 65 мм за всички видове настилки 
• 3-D регулируеми подлакътници 
• максимално натоварване до 160 кг
• гаранция 60 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
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lei

lei

1800 LeI

lei
• мениджърски стол със средно висока или висока облегалка  

с облегалка за глава 
• модерен дизайн, седалка и облегалка изработени от инжектирана 

полиуретанова пяна
• Syn – синхронен механизъм с пет позиции на заключване, даващи 

възможност за непрекъснати промени в ъгъла на седалката и 
облегалката, релакс функция и настройване според тежестта  
на потребителя 

• тапициран с дамаска, вълна, естествена или изкуствена кожа  
в цвят по избор

• регулируеми подлакътници с мека повърхност
• кръстачка от полиран алуминий с гумени колелца за всички  

видове настилки
• максимално натоварване до 160 кг
• гаранция 60 месеца         • произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарти за ергономичност, 

качество и издръжливост 

lei/s
• конферентен стол с хромирана S-образна 

стоманена рамка 
• седалка и облегалка от инжектирана  

полиуретанова пяна
• тапициран с дамаска, вълна, естествена  

или изкуствена кожа в цвят по избор
• подлакътници с мека повърхност
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 60 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарти  

за качество, размери и безопасност

1800 LeI 1820 LeI 1810/S LeI
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ewe

ewe

ewe
• мениджърски стол с висока или ниска облегалка
• MULTIBLOCK механизъм с пет позиции на заключване, изнесена ос 160 мм 

за по-голям комфорт,релакс функция и настройване според тежестта на 
потребителя

• тапициран с естествена или изкуствена кожа в цвят по избор
• стоманени хромирани подлакътници
• кръстачка от полиран алуминий с колелца за всички видове настилки
• максимално натоварване до 130 кг
• гаранция 36 месеца          • произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

7900 ewe

ewe/s
• конферентен стол с хромирани 

S-образна стоманена рамка и подлакътници
• тапициран с естествена или изкуствена  

кожа в цвят по избор
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

7950 ewe 7950/S ewe
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cosmos orga

cosmos
• мениджърски стол с висока или ниска 

облегалката
• MULTIBLOCK механизъм с пет позиции 

на заключване, изнесена ос 160 мм за 
по-голям комфорт, релакс функция и 
настройване според тежестта на 
потребителя

• тапициран с вълна, естествена или 
изкуствена кожа в цвят по избор

• варианти със стоманени хромирани  
подлакътници и кръстачка от 
полиран алуминий или кръстачка и 
подлакътници от букова дървесина 
цвят орех 

• колелца за всички видове настилки
• максимално натоварване до 130 кг
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

7700 COSMOS

cosmos/s
• конферентен стол с S-образна рамка  

и подлакътници
• тапициран с вълна, естествена или 

изкуствена кожа в цвят по избор
• изработени от хромирана стомана  

или букова дървесина цвят орех
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

7750 COSMOS 7750/S COSMOS

7700 COSMOS wOOD 7750 COSMOS wOOD 7750/S COSMOS wOOD

orga
• мениджърски стол с висока  

или ниска облегалка
• MULTIBLOCK механизъм с пет позиции 

на заключване, изнесена ос 160 мм за 
по-голям комфорт, релакс функция и 
настройване според тежестта на 
потребителя

• тапициран с вълна, естествена или 
изкуствена кожа в цвят по избор

• тапицирани хромирани подлакътници 
• алуминиева кръстачка с гумени 

колелца за всички видове настилки
• максимално натоварване до 130 кг
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv 

по стандарти за качество и 
издръжливост

orga/s
• конферентен стол,  хромирана  

S-образна стоманена рамка
• тапициран с вълна, естествена или 

изкуствена кожа в цвят по избор
• тапицирани хромирани подлакътници
• максимално натоварване до 130 кг
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

6900 OrgA 6950 OrgA 6950/S OrgA
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genesis blitz

blitz executive
• мениджърски стол с  висока облегалка  

и плътни тапицирани подлакътници
• изработен от инжектирана полиуретанова 

пяна 
• синхронен механизъм с възможност за 

застопоряване в пет позиции и настройване 
според тежестта на потребителя

• кръстачка от полиран алуминий с колелца с 
диаметър 65мм за всички видове настилки 

• тапициран с вълна, естествена или 
изкуствена кожа в цвят по избор

• максимално натоварване до 130 кг
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

7800 geneSIS exeCUTIve

blitz conference
• конферентен стол с 

S-образна хромирана рамка 
и плътни тапицирани 
подлакътници

• изработен от инжектирана 
полиуретанова пяна 

• тапициран с вълна, 
естествена или изкуствена 
кожа в цвят по избор

• максимално натоварване  
до 120 кг

• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ 

СЪЮЗ

8600 BLITz 8650/S BLITz

genesis executive
• мениджърски стол с висока облегалката
• MULTIBLOCK механизъм  с пет позиции на 

заключване, изнесена ос 160 мм за по-голям 
комфорт, релакс функция и настройване 
според тежестта на потребителя

• тапициран с вълна, естествена или 
изкуствена кожа в цвят по избор

• стоманени хромирани подлакътници
• кръстачка от полиран алуминий
• максимално натоварване до 130 кг
• гаранция 36 месеца 
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

genesis conference
• конферентен стол с 

хромирани S-образна 
стоманена рамка и 
подлакътници

• тапициран с вълна, 
естествена или изкуствена 
кожа в цвят по избор

• максимално натоварване  
до 120 кг

• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ 

СЪЮЗ

7850/S geneSIS COnferenCe
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missouri boss

MISSOUrI

missouri
• стилен мениджърски стол с висока облегалка
• изработен от висококачествена мрежа 
• MULTIBLOCK механизъм с пет позиции на 

заключване, изнесена ос 160 мм за по-голям 
комфорт, релакс функция и настройване според 
тежестта на потребителя

• тапицирани хромирани подлакътници 
• алуминиева  кръстачка 
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 36 месеца
• европейски сертификат TÜv по стандарти за 

качество и издръжливост

missouri/s
• стилен конферентен стол със средно висока 

облегалка 
• хромирана S-образна стоманена рамка
• изработен от висококачествена мрежа
• тапицирани хромирани подлакътници 
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 36 месеца
• европейски сертификат TÜv по стандарти 

за качество, размери и безопасност

MISSOUrI/S

boss
• мениджърски стол с висока облегалка
• Syn – синхронен механизъм с пет позиции на заключване, 

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

• кръстачка от полиран алуминий с колелца за всички  
видове настилки

• регулируеми подлакътници с хромирани детайли
• тапициран с дамаска, вълна, естествена или изкуствена 

кожа в цвят по избор
• максимално натоварване до 160 кг
• гаранция 60 месеца          • произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарти за качество и 

издръжливост

boss/s
• конферентен стол със  средно висока 

облегалка
• хромирана S-образна стоманена рамка
• подлакътници с мека повърхност 
• тапициран с дамаска, вълна, естествена или 

изкуствена кожа в цвят по избор
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 60 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарти 

за качество, размери и безопасност

8200 BOSS 8250/S BOSS



3130

infinity



3332

infinity

1890 Syn InfInITy

infinity
• модерен работен стол с ергономична форма, 

изработен от инжектирана полиуретанова пяна
• синхронен механизъм с три позиции на заключване, 

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

• тапицирана, мрежеста или пластмасова облегалка 
и тапицирана седалка 

• SL – механизъм за регулиране дълбочината  
на седалката

• регулируеми подлакътници с меко покритие
• регулируема лумбална опора
• варианти с черна или бяла рамка и основа
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 60 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

1890 Syn InfInITy whITe

1890 Syn InfInITy PDh 1890 Syn InfInITy PDh whITe

1890 Syn InfInITy neT 1890 Syn InfInITy neT whITe

1890 Syn InfInITy Perf 1890 Syn InfInITy Perf whITe

1890 Syn InfInITy Perf UPh 1890 Syn InfInITy Perf UPh whITe
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motion

motion1870 Syn MOTIOn PDh ALU +Ar 40

motion
• модерен работен стол с ергономична облегалка и лумбална опора
• изработен от  инжектирана полиуретанова пяна висок клас h4050
• Syn – синхронен механизъм с четири позиции на заключване, даващи възможност  

за непрекъснати промени в ъгъла на седалката и облегалката, релакс функция и 
настройване според тежестта на потребителя

• SL – механизъм за регулиране дълбочината на седалката
• пластмасова или алуминиева кръстачка с колелца с диаметър 65 мм за всички  

видове настилки
• тапициран с дамаска, вълна, или изкуствена кожа в цвят по избор
• опция за регулируеми подлакътници 
• опция за регулируема облегалка за глава PDh
• максимално натоварване до 130 кг
• гаранция 60 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарт за ергономичност

motion/s
• модерен конферентен стол с 

хромирана S-образна рамка
• изработен от инжектирана 

полиуретанова пяна висок клас h4050
• ергономична облегалка с лумбална 

опора 
• подлакътници с мека повърхност
• тапициран с дамаска, вълна, или 

изкуствена кожа в цвят по избор
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 60 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

1870 Syn MOTIOn PDh +Ar 40

1870 Syn MOTIOn ALU +Ar 40 1870 Syn MOTIOn +Ar 40

1875/S MOTIOn
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omnia

omnia white

omnia
• модерен работен стол с мрежеста облегалка  

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

с механично заключване
• седалка от инжектирана полиуретанова пяна
• Syn – синхронен механизъм с пет позиции на 

заключване, даващи възможност за непрекъснати 
промени в ъгъла на седалката и облегалката, с 
цел премахване на уврежданията, причинени от 
повтарящи се движения rSI (repetition Strain Injury), 
релакс функция и настройване според тежестта на 
потребителя

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

• тапициран с дамаска, вълна, или изкуствена кожа  
в цвят по избор

• опция за SL – механизъм за регулиране дълбочината 
на седалката

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

• опция за закачалка за дрехи rAM
• опция за регулируеми подлакътници 
• опция за регулируема облегалка за глава PDh
• максимално натоварване до 130 кг
• гаранция 60 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарт  

за ергономичност

1850 Syn OMnIA PDh ALU rAM +Ar 40 1850 Syn OMnIA +Ar 40

1850 Syn OMnIA PDh rAM+Ar 40

1850/S OMnIA

1850 Syn OMnIA PDh rAM 
whITe +Br

1850 Syn OMnIA whITe 
ALU +Br whITe
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fusion nella

fusion
• работен стол с елегантна форма
• облегалка, изработена от перфорирана пластмаса
• Syn – синхронен механизъм с четири позиции на 

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

• седалка от инжектирана полиуретанова пяна,
 тапициранa с дамаска, вълна, или изкуствена кожа 

в цвят по избор
• кръстачка от пластмаса или полиран алуминий  

с колелца за всички видове настилки
• опция за регулируеми подлакътници
• максимално натоварване до 130 кг
• гаранция 60 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

1840 Syn fUSIOn
ALU Perf +Ar 08 C

5030 neLLA PDh +Ar 08 C

nella
• модерен мениджърски стол с облегалка  

за глава
• Syn – синхронен механизъм с пет позиции 

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

• кръстачка от пластмаса или полиран 
алуминий с колелца за всички видове 
настилки

• регулируеми  подлакътници
• максимално натоварване до 130 кг
• гаранция 60 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



4342

LA
S

 –
 L

um
b

ar
 A

ir 
S

up
po

rt

gala

1580 Syn gALA
neT ALU +Ar 08 C

gala
• модерен работен стол с облегалка и седалка от инжектирана 

полиуретанова пяна
• up & down механизъм за регулиране височината на облегалката
• Syn – синхронен механизъм с пет позиции на заключване, 

даващи възможност за непрекъснати промени в ъгъла на 
седалката и облегалката, с цел премахване на уврежданията, 
причинени от повтарящи се движения rSI (repetition Strain 
Injury), релакс функция и настройване според тежестта на 
потребителя

• тапициран с дамаска, вълна, или изкуствена кожа в цвят по избор
• пластмасова или алуминиева кръстачка с колелца с диаметър 

65 мм за всички видове настилки 
• опция за SL – механизъм за регулиране дълбочината на 

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

на седалката 
• опция за регулируеми подлакътници 
• опция за регулируема облегалка за глава PDh
• максимално натоварване до 130 кг
• гаранция 60 месеца          • произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарти за ергономичност, 

качество и издръжливост

gala net
• модерен работен стол с облегалка от черна мрежа
• седалка от инжектирана полиуретанова пяна, тапицирана в 

дамаска, вълна, или изкуствена кожа в цвят по избор
• Syn – синхронен механизъм с пет позиции на заключване, 

даващи възможност за непрекъснати промени в ъгъла на 
седалката и облегалката,  релакс функция и настройване според 
тежестта на потребителя.

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

• опция за SL – механизъм за регулиране дълбочината на седалката
• опция за TL – механизъм  за регулиране на ъгъла и дълбочината 

на седалката 
• опция за регулируеми подлакътници 
• опция за регулируема облегалка за глава PDh
• максимално натоварване до 130 кг            • гаранция 60 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарти за качество и 

издръжливост

gala/s 
• модерен конферентен стол с хромирана S-образна стоманена рамка
• седалка и облегалка от инжектирана полиуретанова пяна 
• подлакътници с мека повърхност
• тапициран с дамаска, вълна, или изкуствена кожа в цвят по избор
• максимално натоварване до 120 кг         • гаранция 60 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарти за качество, 

размери и безопасност

1580 Syn gALA
neT ALU +Ar 08 C

1580 Syn gALA
neT PLUS +Ar 08 C

1580/S gALA 1580/S gALA

1580 Syn gALA PDh
ALU TL +Ar 08 C

1580 Syn gALA
PLUS TL +Ar 08 C

1580 Syn gALA PDh
ALU TL +Ar 08 C
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armin flute

armin
• модерен работен стол с облегалка и седалка от инжектирана полиуретанова пяна
• облегалка, регулируема на височина посредством бутон в долната част
• Syn – синхронен механизъм с пет позиции на заключване, даващи възможност за 

непрекъснати промени в ъгъла на седалката и облегалката, с цел премахване на 
уврежданията, причинени от повтарящи се движения rSI (repetition Strain Injury), 
релакс функция и настройване според тежестта на потребителя

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

• тапициран с дамаска, вълна, или изкуствена кожа в цвят по избор
• опция за SL – механизъм за регулиране дълбочината на седалката
• опция за TL – механизъм  за регулиране на ъгъла и дълбочината на седалката 
• опция за регулируеми подлакътници 
• опция за регулируема облегалка за глава PDh
• максимално натоварване до 130 кг
• гаранция 60 месеца         • произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарт за ергономичност

1880 Syn ArMIn
PDh ALU +Ar 10

1880 Syn ArMIn
 ALU +Ar 08

flute
• модерен работен стол с висока облегалка
• up & down механизъм за регулиране 

височината на облегалката
• Syn – синхронен механизъм с пет позиции 

на заключване, даващи възможност за 
непрекъснати промени в ъгъла на седалката 
и облегалката, с цел премахване на 
уврежданията, причинени от повтарящи се 
движения rSI (repetition Strain Injury), релакс 
функция и настройване според тежестта на 
потребителя или

• ASyn – асинхронен механизъм за независимо 
регулиране на ъгъла на седалката и 
облегалката с възможност за заключване в 
избрана позиция

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

• тапициран с дамаска, вълна, или изкуствена 
кожа в цвят по избор

• oпция за подлакътници
• опция за SL – механизъм за регулиране 

дълбочината на седалката
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарти 

за ергономичност, качество и издръжливост

1880 Syn ArMIn +Ar 08

1380 Syn fLUTe +Br 29

1380 ASyn fLUTe 1380 Syn fLUTe +Br 06 1380 ASyn fLUTe +Br 06
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marilyn

1975 syn marilyn
• елегантен мениджърски стол със средно висока облегалка
• модерен и изключително фукционален дизайн
• специално разработена мрежа ergO fLex за максимална 

ергономичност и комфорт
• Syn – синхронен механизъм с пет позиции на заключване, 

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

• SL – механизъм за регулиране дълбочината на седалката 
• тапицирана седалка с дамаска, вълна, естествена или 

изкуствена кожа в цвят по избор
• регулируеми подлакътници 
• алуминиева кръстачка с колелца с диаметър 65 мм за всички 

видове настилки 
• максимално натоварване до 130 кг
• гаранция 60 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарти за качество 
и издръжливост

1975 Syn MArILyn

1975/s marilyn
• елегантен конферентен стол с хромирана S-образна 

стоманена рамка
• модерен и изключително фукционален дизайн
• специално разработена мрежа ergO fLex за максимална 

ергономичност и комфорт
• тапицирана седалка с дамаска, вълна, естествена или 

изкуствена кожа в цвят по избор
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 60 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарти за качество, 

размери и безопасност

1970 syn narilyn
• елегантен мениджърски стол с висока облегалка
• модерен и изключително фукционален дизайн
• специално разработена мрежа ergO fLex за 

максимална ергономичност и комфорт
• Syn – синхронен механизъм с пет позиции 

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

• SL – механизъм за регулиране дълбочината на 
седалката

• тапицирана седалка с дамаска, вълна, 
естествена или изкуствена кожа в цвят по избор

• регулируеми подлакътници 
• алуминиева кръстачка с колелца с диаметър  

65 мм за всички видове настилки 
• максимално натоварване до 130 кг
• гаранция 60 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарти  

за качество и издръжливост

1975/S MArILyn

1970 Syn MArILyn
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ergosit

ergosit

ergoist
• най-доброто от конферентните столове на колелца 
• сгъваема седалка за лесно стифиране в редица
• полиуретанови подлакътници
• хромирана стоманена рамка
• облегалка от елегантна висококачествена мрежа
• DAS технология(dynamic active support technology) 

– ергономична облегалка с плавно спускане назад 
посредством пружини

• тапицирана седалка с дамаска, вълна, или изкуствена 
кожа в цвят по избор

• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарти за 

качество, размери и безопасност
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ayla

ayla
• посетителски стол с иновативен дизайн и изчистена визия
• подходящ за конферентни зали, центрове за обучение, чакални, кафенета
• патентована система за захващане без винтове 
• мрежеста облегалка в черен или бял цвят
• пластмасова седалка в черен, бял или сив цвят
• хромирана или прахово боядисана основа в черен, сив или бял цвят
• предлага се в шест различни вида основи
• възможност за стифиране (с изключение на варианти STyLe и ALU) 
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 36 месеца 
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

AyLA T STyLe neT AyLA T ALU neT AyLA/SC T neT +Br AyLA/SC T neT +Br TAv

AyLA 104 C neT

AyLA/Sn neT AyLA/Sw neT AyLA/Sg neT AyLA w neT AyLA n neT AyLA g neT
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aoki

aoki
• посетителски стол с изключителен дизайн, подходящ за конферентни 

зали, центрове за обучение, чакални, кафенета
• гъвкава облегалка с вградени подлакътници, осигуряващи оптимална 

опора и комфорт
• предлага се в 8 цвята на пластмаса и 5 различни основи
• варианти с тапицирана седалка, тапицирана седалка и облегалка  

и изцяло тапицирани седалка и облегалка
• възможност за стифиране (с изключение на варианти STyLe и ALU) 
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 36 месеца 
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

2160 PC AOKI 2160/S TC AOKI 2160 PC AOKI STyLe 2160/SB PC AOKI 2160 TC AOKI ALU

PLAST SeAT UPh frOnT UPh ALL UPh

2160 PC AOKI 2160 TC AOKI frOnT UPh

2160/S TC AOKI ALL UPh 2160/S TC AOKI SeAT UPh

2160 PC AOKI STyLe
SeAT UPh

2160/SB PC AOKI2160 PC AOKI STyLe
frOnT UPh

основи

седалки

примерни конфигурации
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rave

rave

rave
• модерен посетителски стол в различни варианти
• подходящ за конферентни зали, центрове за 

обучение и чакални
• пластмасова седалка и облегалка 
• хромирана или прахово боядисана основа в черен 

цвят
• патентована система за свързване в редица

• вариант с тапицирани панели на седалката и 
облегалката

• вариант с подлакътници
• предлага се в 6 цвята на пластмасата
• максимално натоварване до 130 кг
• гаранция 36 месеца 
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

2200 TC rAve PL. BIL¡ 2200 PC rAve 03 2200 TC rAve + BrAve 03

2240 T ALU rAve PL. BIL¡
2230 T ALU rAve 

PL. BIL¡ + BrAve 03
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rocky

rocky
• модерен посетителски стол в различни варианти
• мрежеста или тапицирана облегалка и тапицирана седалка
• черна или хромирана рамка
• варианти със и без подлакътници
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарти за качество, 

размери и безопасност

2170 n rOCKy

2170 n rOCKy neT 2171 n rOCKy 2170/S C rOCKy

2174 rOCKy+Br

ПОдлаКЪТНИцИ СЪС СгЪВаЕма маСИчКа rOCKy
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strike

strike

2130/S TC STrIKe

СВЪЗКа

strike
• посетителски стол с форма на мида, в различни варианти
• хромирана рамка, със или без подлакътници
• опция за тапициран панел на седалката
• предлага се в следните цветове на пластмасата: син P 71, 

сив P 72, оранжев P73, черен P 74,  червен P 75, пясъчен P 76, 
зелен P 77, бял P 78, бежов P 79 

• възможност за стифиране
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

2130 PC STrIKe 2130 TC STrIKe +Br 2130/S PC STrIKe 2130/SB PC STrIKe
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alex

alex

1920 alex alu
• модерен мениджърски стол, тапицирани седалка 

и облегалка в дамаска, вълна, естествена или 
изкуствена кожа в цвят по избор 

• тапицирани подлакътници
• TILT механизъм с релакс функция за люлеене или  

застопоряване в изправена позиция и настройване 
според тежестта на потребителя

• стоманена конструкция, кръстачка от полиран 
алуминий с колелца с диаметър 65 мм за всички 
видове настилки

• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарти за 

качество и издръжливост

1920 alex
• модерен конферентен стол с 

конструкция от хромирана стомана
• тапицирани седалка и облегалка 

в дамаска, вълна, естествена или 
изкуствена кожа в цвят по избор 

• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по 

стандарти за качество, размери и 
безопасност

1920/s alex
• модерен конферентен стол с S-образна 

хромирана рамка
• тапицирани седалка и облегалка 

в дамаска, вълна, естествена или 
изкуствена кожа в цвят по избор 

• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по 

стандарти за качество, размери и 
безопасност
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fire

fire

fire
• посетителски стол с плътни 

подлакътници
• четири варианта на основата
• облегалка и седалка от високоустойчива 

инжектирана полиуретанова пяна 
• тапициран с дамаска, вълна, естествена 

или изкуствена кожа в цвят по избор
• максимално натоварване 120 кг
• гаранция 60 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

fIre wOOD fIre STyLe

fIre vISITOr fIre CrOSS
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belen wind

belen
• посетителски стол с плътни подлакътници
• четири варианта на основа
• облегалка и седалка от високоустойчива 

инжектирана полиуретанова пяна 

BeLen vISITOr

• тапициран с дамаска, вълна, естествена 
или изкуствена кожа в цвят по избор

• максимално натоварване 120 кг
• гаранция 60 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

wind
• посетителски стол с плътни подлакътници
• четири варианта на основа
• облегалка и седалка от високоустойчива 

инжектирана полиуретанова пяна 

• тапициран с дамаска, вълна, естествена 
или изкуствена кожа в цвят по избор

• максимално натоварване 120 кг
• гаранция 60 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

BeLen CrOSS BeLen STyLe BeLen wOOD wInD vISITOr wInD CrOSS wInD STyLe wInD wOOD
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soft

soft
• посетителски стол за релаксация 
• облегалка и седалка от високоустойчива инжектирана 

полиуретанова пяна
• тапициран с дамаска, вълна, естествена или 

изкуствена кожа в цвят по избор
• хромирана рамка 
• максимално натоварване 120 кг
• гаранция 60 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

SOfT CrOSS SOfT SLeD SOfT CrOSS

SOfT CrOSS

soft pdh
• посетителски стол за релаксация с облегалка за глава 
• облегалка и седалка от високоустойчива инжектирана 

полиуретанова пяна
• тапициран с дамаска, вълна, естествена или изкуствена 

кожа в цвят по избор
• хромирана рамка или статична хромирана кръстачка
• максимално натоварване 120 кг
• гаранция 60 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

SOfT SLeD PDh
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elsi

istra

elsi
• посетителски стол от слоеста 

дървесина
• конструкция от хромирана стомана  

с диаметър на рамката 16 мм  
и дебелина 2.2мм

• повърхността на седалката е  
в цвят естествен бук

• опция за тапицирана седалка
• вариант с кръстачка и колелца
• удобен отвор за лесно пренасяне
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по 

стандарти за качество, размери  
и безопасност

eLSI TC

eLSI 102 Ln

eLSI LC eLSI LC KOL. eLSI LC

elsi ln
• пейка с две или четири места
• твърда слоеста дървесина
• черна или сива стоманена конструкция
• повърхността на седалката e в цвят 

естествен бук
• опция за масичка
• максимално натоварване до 120 кг  

на 1 място
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по 

стандарти за качество, размери и 
безопасност

istra
• маса, подходяща за конферентни зали, трапезарии, офиси и др.
• стоманена основа, боядисана в два нюанса – rAL 7035 светлосиво 

и rAL 7016 антрацит
• профил на краката 40 х 40 мм и дебелина 1.4 мм
• профил на рамката под плота 40 х 20 мм и дебелина 1.2 мм 
• плот с дебелина 25 мм и 2 мм ABS кант
• цветове естествен бук или светло сиво
• основни размери: 80x80, 120x60 см, 120x80 см, 160x80 см, вис. 75 см
• гаранция 36 месеца          • произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



традиционни – доказани – на достъпни цени

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

ABOve

above
• модерен мениджърски стол с мрежеста облегалка  

в черен, син или червен цвят
• седалка, тапицирана в черна дамаска меш
• регулируема лумбална опора
• регулируема  облегалка за глава
• синхронен механизъм с четири позиции на заключване, 

релакс функция и настройване силата на люлеене 
според теглото на седящия

• газов механизъм за регулиране височината на 
седалката

• подлакътници с меко покритие
• стилна пластмасова кръстачка с колелца за всички 

видове настилки 
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 24 месеца

ABOve/S

OKLAhOMA PDh OKLAhOMA

oklahoma
• мениджърски стол с мрежеста облегалка  

и седалка в меш
• Syn – синхронен механизъм с пет позиции на 

заключване, релакс функция и настройване силата  
на  люлеене според теглото на седящия

• газов механизъм за регулиране височината на 
седалката

• регулируема лумбална опора
• регулируеми подлакътници 

• вариант с регулируема облегалка за глава PDh 
• кръстачка от полиран алуминий с колелца за всички 

видове настилки
• максимално натоварване до 130 кг 
• гаранция 36 месеца
• европейски сертификат TÜv по стандарти за 

качество и издръжливост
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paul hawaii

denver

4200 PAUL MULTI

paul
• мениджърски стол с висока или ниска облегалка 

с тапицирани подлакътници
• TILT механизъм с релакс функция за люлеене или 

застопоряване в изправена позиция и настройване 
според тежестта на потребителя 

• газов механизъм за регулиране височината на 
седалката

• тапициран с дамаска или еко кожа в цвят по избор
• пластмасови тапицирани подлакътници
• стилна пластмасова кръстачка 

• опция за MULTIBLOCK механизъм
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 36 месеца          • произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

paul/s
• конферентен стол с S-образна черна рамка
• тапициран с дамаска или еко кожа в цвят по избор
• пластмасови тапицирани подлакътници
• максимално натоварване до 120 кг
•	гаранция	36	месеца									•	произход	–	ЕВРОПЕЙСКИ	СЪЮЗ

4250 PAUL 4250/S PAUL

hawaii
• мениджърски стол с лицева част тапицирана  

във висококачествена черна телешка кожа с 
контрастни бели шевове

• TILT механизъм с релакс функция за люлеене или 
застопоряване в изправена позиция и настройване 
според тежестта на потребителя 

• газов механизъм за регулиране височината  
на седалката

• пластмасови, тапицирани подлакътници 
• пластмасова кръстачка
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 36 месеца
• европейски сертификат TÜv по стандарти  

за качество и издръжливост

denver
• мениджърски стол с висока облегалка,  

тапициран в черна еко кожа
• TILT механизъм с релакс функция за люлеене  

или  застопоряване в изправена позиция  
и настройване според тежестта на потребителя 

• газов механизъм за регулиране височината  
на седалката

• пластмасова или хромирана кръстачка 
• пластмасови подлакътници 
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 24 месеца
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1540 asyn 1140 asyn

texas multiathea

1540 ASyn +Br

мЕхаНИЗЪм ASyn 

1540 asyn
• работен стол с много висока 

облегалка и широка седалка
• тапициран с дамаска или еко кожа  

в цвят по избор
• ASyn – асинхронен механизъм за 

независимо регулиране на ъгъла 
на седалката и облегалката с 
възможност за заключване в избрана 
позиция

• up & down механизъм за регулиране 
височината на облегалката 

• газов механизъм за регулиране височината 
на седалката

• пластмасова или хромирана кръстачка 
• опция за  регулируеми подлакътници 
• максимално натоварване до 130 кг за 

хромирана и до 120 кг за пластмасова 
кръстачка

• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по 

стандарти за качество и издръжливост

1540 ASyn C +Br 1540 ASyn +Br

1640 ASyn +Br 06 1640 ASyn C ATheA 
+Br 07

1640 ASyn +Br 06

athea
• работен стол с висока облегалка
• ASyn – асинхронен механизъм за независимо регулиране на ъгъла на 

седалката и облегалката с възможност за заключване в избрана позиция
• up & down механизъм за регулиране височината на облегалката 
• газов механизъм за регулиране височината на седалката
• тапицирани седалка и облегалка с дамаска или еко кожа в цвят по избор
• пластмасова или хромирана кръстачка 
• опция за регулируеми подлакътници 
• максимално натоварване до 130 кг за хромирана и до 120 кг за 

пластмасова кръстачка
• гаранция 36 месеца          • произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарти за качество и издръжливост

1140 ASyn +Br 25 1140 ASyn C +Br 1140 ASyn

1140 asyn
• работен стол със средно висока 

облегалка
• ASyn – асинхронен механизъм за 

независимо регулиране на ъгъла 
на седалката и облегалката с 
възможност за заключване в избрана 
позиция

• up & down механизъм за регулиране  
на височината на облегалката

• газов механизъм за регулиране 
височината на седалката

• тапицирани седалка и облегалка с дамаска 
или еко кожа в цвят по избор

• пластмасова или хромирана кръстачка
• опция за подлакътници
• максимално натоварване до 130 кг за 

хромирана и до 120 кг за пластмасова 
кръстачка

• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по 

стандарти за качество и издръжливост

texas multi
• работен стол с висока облегалка
• MULTIBLOCK механизъм  с пет позиции на заключване, 

изнесена ос 160 мм за по-голям комфорт, релакс функция и 
настройване според тежестта на потребителя

• газов механизъм за регулиране височината на седалката
• пластмасови подлакътници
• хромирана кръстачка
• тапициран в черна, синя, сива или червена дамаска
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 24 месеца
• европейски сертификат TÜv по стандарти за качество и 

издръжливост
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miami panther

1080 mektennessee

PAnTher ASyn

PAnTher +Br 25

miami
• мениджърски стол с висока облегалка 
• TILT механизъм с релакс функция за люлеене или 

застопоряване в изправена позиция и настройване 
според тежестта на потребителя 

• газов механизъм за регулиране височината на 
седалката

• хромирана кръстачка и тапицирани хромирани 
подлакътници

• седалка и облегалка, тапицирани с дамаска меш с 
цветни компоненти – сив, син или червен цвят

• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 24 месеца
• европейски сертификат TÜv по стандарти за 

качество и издръжливост

tennessee
• работен стол с висока облегалка в мрежа и седалка  

в черна изкуствена кожа или дамаска меш
• хромирани кръстачка и амортисьор
• подлакътници – комбинация от хром и пластмаса
• TILT механизъм с релакс функция за люлеене или 

застопоряване в изправена позиция и настройване 
според тежестта на потребителя 

• газов механизъм за регулиране височината на 
седалката

• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 24 месеца
• европейски сертификат TÜv по стандарти за 

качество и издръжливост

panther ASyn
• височината на облегалката и дълбочината  

на седалката
• газов механизъм за регулиране височината  

на седалката
• пластмасова или хромирана кръстачка
• тапицирани седалка и облегалка с дамаска  

или еко кожа в цвят по избор
• опция за подлакътници
• максимално натоварване до 130 кг  

за хромирана и до 120 кг за пластмасова кръстачка
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарти  

за качество и издръжливост

panther asyn
• работен стол с висока облегалка
• ASyn – асинхронен механизъм за независимо 

регулиране на ъгъла на седалката и облегалката  
с възможност за заключване в избрана позиция

• газов механизъм за регулиране височината на 
седалката

• тапицирани седалка и облегалка с дамаска 
или еко кожа в цвят по избор

• опция за подлакътници
• пластмасова или хромирана кръстачка
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарти  

за качество и издръжливост

1080 mek
• работен стол с висока облегалка
• мЕК – механизъм за регулиране ъгъла и височината 

на облегалката и дълбочината на седалката
• газов механизъм за регулиране височината на 

седалката
• пластмасова или хромирана кръстачка
• тапицирани седалка и облегалка с дамаска  

или еко кожа в цвят по избор
• опция за подлакътници
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарти  

за качество и издръжливост

1080 MeK
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обща ширина 48 cm

isy 45 isy stretta

isy stretta
• посетителски стол със забележителен дизайн
• тапицирани седалка и облегалка с дамаска  

или еко кожа в цвят по избор
• общата широчина (48 см) е оптимизирана за 

максимално използване на пространството
• профил на рамката 30 x 15 мм 
• формата на пластмасовия капак позволява  

лесно хващане
• максимално натоварване до 130 кг
• възможност за стифиране до 3 бр
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарти  

за качество, размери и безопасност

isy 45
• посетителски стол със забележителен дизайн
• тапицирани седалка и облегалка с дамаска  

или еко кожа в цвят по избор
• разнообразие от цветове на пластмасата  

на облегалката и металната рамка
• извивка на рамката под 45°
• профил на рамката 30 x 15 мм 
• формата на пластмасовия капак позволява 

лесно хващане
• възможност за стифиране до 3 бр
• максимално натоварване до 130 кг
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарти  

за качество, размери и безопасност
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черен сив хром

magix lara

signo

magix
• посетителски стол с S-образна 

хромирана рамка
• пластмасови подлакътници
• тапицирани седалка и облегалка с 

дамаска или еко кожа в цвят по избор
• възможност за стифиране до 3 бр
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по 

стандарти за качество, размери и 
безопасност

signo
• посетителски стол с метална 

черна или хромирана рамка и черни 
пластмасови подлакътници

• тапицирани седалка и облегалка с 
дамаска или еко кожа в цвят по избор

• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 60 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по 

стандарти за качество, размери  
и безопасност

lara
• сгъваем стол с тапицирани седалка  

и облегалка с дамаска или еко кожа  
в цвят по избор

• черна, сива или хромирана конструкция 
с диаметър 20-25 мм 

• лесен за съхранение, заемащ малко 
пространство

• максимално натоварване до 130 кг
• гаранция 36 месеца
• Произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

2180/S MAgIx

2040 n SIgnO 2040 C SIgnO
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червен черен бял

черен сив хром

бял

laura alina

spider

dama

maria

laura
• посетителски стол с хромирана 

конструкция
• пластмасови седалка и облегалка в бял цвят
• възможност за стифиране до 10 бр
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 24 месеца
• европейски сертификат TÜv по стандарти 

за качество, размери и безопасност

2090 n ALInA 2091 n ALInA

dama
• посетителски стол с правоъгълна форма  

на облегалката
• седалка и облегалка от полиуретанова  

пяна, тапицирани с дамаска или еко кожа  
в цвят по избор

• тапицирани подлакътници 
• черна рамка с профил 30 x 15 mm
• възможност за стифиране до 5 бр
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарти 

за качество, размери и безопасност

maria
• посетителски стол с хромирана 

конструкция
• пластмасови седалка, облегалка и 

подлакътници в бял, черен или червен цвят
• възможност за стифиране до 10 бр
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 24 месеца
• европейски сертификат TÜv по стандарти 

за качество, размери и безопасност

alina
• посетителски стол с правоъгълна форма  

на облегалката
• седалка и облегалка от полиуретанова пяна, 

тапицирани с дамаска или еко кожа в цвят 
по избор

• черна или сива рамка с кръгъл профил
• възможност за стифиране до 5 бр
• вариант с подлакътници 
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарти 

за качество, размери и безопасност

spider
• посетителски стол с черна, хромирана  

или сива рамка
• пластмасови подлакътници
• черна мрежеста облегалка и тапицирана 

седалка в дамаска или еко кожа в цвят  
по избор

• възможност за стифиране до 5 бр
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 24 месеца
• европейски сертификат TÜv по стандарти 

за качество, размери и безопасност
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taurus

TAUrUS Tn +Br 15

дВОЙНа СВРЪЗКаПОдлаКЪТНИцИ СЪС СгЪВаЕма маСИчКа Br 15

taurus
• посетителски стол с черна, сива  

или хромирана рамка
• овален профил 15x30 мм с дебелина 1.2 мм
• протектори на краката за защита  

на всички видове настилки 
• декоративни пластмасови капаци  

на седалката и облегалката
• тапицирана, мрежеста, пластмасова  

или дървена облегалка
• тапицирана, пластмасова или дървена 

седалка
• дамаска или еко кожа в цвят по избор
• опция за подлакътници и масичка
• възможност за стифиране 
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по 

стандарти за качество, размери и 
безопасност

1120 LC TAUrUS TC TAUrUS Tn

TAUrUS Pn ISO TAUrUS PC LAyer TAUrUS Tn neT

1124 Tn



удобство – дизайн – многообразие

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

soprano

SOPrAnO 102 SOPrAnO 101

SOPrAnO 103
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trio

TrIO 100 TrIO – Tr1 TrIO – Tr2
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notre dame



97
96

notre dame

notre dame lounge

nOTre DAMe 103 nOTre DAMe 102 nOTre DAMe 100

nOTre DAMe – nD 3 nOTre DAMe – nD 4 nOTre DAMe – nD 1 nOTre DAMe – nD 2

nOTre DAMe LOUnge 102 nOTre DAMe LOUnge 103

notre dame lounge
• луксозен диван с акустични панели, 

предназначен за отворени офиси  
и търговски площи

• стилни хромирани крака
• максимално натоварване до 120 кг  

за 1 място
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по 

стандарти за качество, издръжливост, 
размери и безопасност
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montmartre

montmartre

MOnTMArTre 102 MOnTMArTre 100
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ako

ako
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mok

mok
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morfeo mister

MOrfeO 100 MOrfeO 102

MOrfeO 103

mister
• посетителски стол за релаксация 
• облегалка и седалка от високоустойчива 

инжектирана полиуретанова пяна
• статична кръстачка от полиран алуминий
• максимално натоварване 120 кг
• гаранция 60 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

mister tab
• табуретка, изработена от високоустойчива 

инжектирана полиуретанова пяна
• статична кръстачка от полиран алуминий
• максимално натоварване 120 кг
• гаранция 60 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



технология – функционалност – устойчивост

Столовете от колекцията workshop са предназначени за специфични 
цехови и лабораторни среди, с изисквания за висока механична 
здравина, надеждност и лесна поддръжка. Колекцията включва също 
така антистатични столове за използване в ЕРа пространство 
(electrostatic Protective Area).
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1290

1290 PU ASyn 1290 PU ASyn C exT 1290 PU ASyn

1290 PU MeK +Br 1290 PU MeK C +Br 1290 PU MeK +Br 1290 L nOr 1290 L MeK C exT 1290 L TABUreT exT KL

1290 PU nOr +Br 25 1290 PU nOr +Br 25 exT KL 1290 PU nOr +Br 25
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1290 1380

1040

eSD

eSD

1290 PU TABUreT 1290 PU TABUreT exT 1290 TABUreT C

1290 PU SeLLA 1290 TC SeLLA 1040 ergO + exTenD v.n.+ KL

1380 syn antistatic
• специализиран работен стол, предназначен 

да отклони статичното електричество от 
работното място при наличието на електронни 
компоненти и летливи химикали

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

• измерено съпротивление – 0.1 MΩ
• стандартен цвят – тъмно сив (антрацит)
• хромирана кръстачка
• Syn – синхронен механизъм с пет позиции на 

заключване, даващи възможност за непрекъснати 
промени в ъгъла на седалката и облегалката, 
релакс функция и настройване силата силата  
на люлеене според теглото на седящия

• up & down механизъм за регулиране височината  
на облегалката

• газов механизъм за регулиране височината на 
седалката

• опция за подлакътници Br 04/55
• гаранция 24 месеца
• максимално натоварване до 130 кг
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

1380 Syn C AnTISTATIC +Br 04

1040 ergO AnTISTATIC 

1040 ergo antistatic
• специализиран работен стол с ергономични 

седалка и облегалка, предназначен да отклони 
статично електричество от работното място 
при наличието на електронни компоненти и 
летливи химикали

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

• проведен тест CATAS 13/95, протокол 35904/1, 
измерено съпротивление – 0.1 MΩ

• стандартен цвят – тъмно сив (антрацит) 
• мЕК – механизъм за регулиране ъгъла и 

височината на облегалката и дълбочината  
на седалката

• газов механизъм за регулиране височината  
на седалката

• опция за подлакътници Br04/55
• максимално натоварване до 120 кг
• гаранция 24 месеца



markus

24hr интензивна употреба

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

concorde
• мениджърски стол за интензивна употреба, 

предназначен за най-взискателните среди 
• висока облегалка и седалка, изработени от 

инжектирана полиуретанова пяна
• подходящ за използване при непрекъснат  

24 часов цикъл на работа
• синхронен механизъм, застопоряващ се  

в 5 позиции, настройване според 
тежестта на потребителя 

• механизъм за регулиране на седалката  
в дълбочина

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

• регулируеми подлакътници с меко 
полиуретаново покритие

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

• дамаска с устойчивост на износване  
500 000 цикъла

• максимално натоварване до 159 кг
• гаранция 60 месеца
• произход – КаНада

maxima
• мениджърски стол за интензивна употреба, 

предназначен за най-взискателните среди 
• висока облегалка и седалка изработени от 

инжектирана полиуретанова пяна
• подходящ за използване при непрекъснат  

24 часов цикъл на работа
• синхронен механизъм, застопоряващ се  

в 5 позиции, настройване според 
тежестта на потребителя 

• механизъм за регулиране на седалката  
в дълбочина

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

• регулируеми подлакътници с меко 
полиуретаново покритие

• дамаска с устойчивост на износване  
500 000 цикъла

• максимално натоварване до 159 кг
• гаранция 60 месеца
• произход – КаНада

2424 COnCOrDe 2438-16 MAxIMA
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1824 lei markus

1824 lei
• мениджърски стол за интензивна 24-часова 

употребас много висока облегалка 
• облегалка и седалка,изработени от 

инжектирана полиуретанова пяна
• Syn – синхронен механизъм с 5 позиции 

на заключване, даващи възможност 
за непрекъснати промени в ъгъла на 
седалката и облегалката, релакс функция 
и настройванесилата на люлеене според 
теглото на седящия в диапазон 60-130 кг 

• дълбочина на седалката регулируема в две 
позиции

• регулируеми подлакътници с меко покритие 
• дамаска x-treme с  устойчивост на износване 

100 000 цикъла, лесна поддръжка на плата 
• алуминиева кръстачка
• опаковката включва грес и ключ за 

профилактична поддръжка
• максимално натоварване до 130 кг
• гаранция 36 месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
• европейски сертификат TÜv по стандарт  

за ергономичност

1824 LeI

markus
• мениджърски стол за интензивна 24 часова 

употреба
• висока облегалка с регулируема облегалка за 

главата
• MULTIBLOCK механизъм с възможност за 

заключване в 5 позиции, изнесена ос 160 мм за 
по-голям комфорт, релакс функцияи регулиране 
силата на  люлеене според теглото на седящия 
в диапазон 60-130 кг

• тапицирани подлакътници с възможност за 
регулиране по вертикала

• кръстачка от полиран алуминий

• опаковката включва грес и ключ за 
профилактична поддръжка

• максимално натоварване до 130 кг
•	гаранция	36	месеца
• произход – ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

MArKUS



 
 

релаксация – стил – тенденция

Колекция el Sakc отговаря на необходимостта от алтернативни 
варианти за сядане със стил и гъвкавост, предоставяйки нови, 
модерни възможности за отдих, както в жилищни, така и в 
обществени пространства
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clown

wave

bless venus

dandy holiday

molly
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flower

euro ball

ali baba

kubo

pony

potzie
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подлакътници  
и аксесоари

дамаски и материали

гУмЕНО КОлЕлцЕ
гУмЕНО КОлЕлцЕ

СЪС СТОПЕР

ОПОРа За КРаКа

Br 06Ar 08 Ar 08 C

Br 13/55

ТаПа За СТаТИчНОСТ

Br 07Br 29 Br 04/55

Br 05 Br 15 exTenD rIngBr 25

СВРЪЗКа 
TAUrUS

Br 15 + Таv

Ar 40Ar 12

exTenD v. n.

MOnTe 1 DALLAS OrIOne eLIx

C 29 / C* 29 C 31 C 34 C 88C 73 /C* 73

C 01  C 02/ C* 02 C 03  C 04 / C* 04 C 06 /C* 06 C 07 C 13 / C* 13C 11 / C* 11 C 14 /C* 14 C 16 C 22

CAgLI – C / CAgLI eCO– C*

D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9

DOrA – D

B 3 B 13 B 52 B 300 B 303 B 305 B 600 B 840

BALI – B

SK 1 SK 2 SK 3 SK 4 SK 5 SK 6 SK 7 SK 8 SK 10 SK 11 SK 12

SKAI – SK

SK 13MK 100 MK 200 MK 302 MK 400 MK 401 MK 405 MK 421 MK 501 MK 800

MIKO – MK

nK 01 nK 02 nK 03 nK 06 nK 07 nK 08 nK 19 nK 20 nK 59 nK 63 nK 64

KOrTexIn – nK

BOnDAI – Bn

Bn 1 Bn 2 Bn 3 Bn 4 Bn 5 Bn 6 Bn 7 Bn 8 Bn 12 Bn 13 Bn 14

Bn 15 Bn 16 Bn 17 Bn 18 Bn 19 Bn 1005 Bn 2036 Bn 4017 Bn 5004 Bn 5096 Bn 6015

Bn 6098 Bn 7021
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P03 P04 P05 P06 P07 P08

LeATher – P

wOOL – w

wO/01 wO/02 wO/03 wO/04 wO/05 wO/06 wO/07 wO/08 wO/09 wO/10 wO/11

wO/12 wM/101 wM/102 wM/103 wM/104 wM/105 wM/106 wM/108 wM/111 wM/112 wM/120

wM/131wM/130wM/129wM/128wM/127wM/126wM/125wM/124wM/123wM/122 wM/132

wM/133 wM/134 wM/135 wM/136 wM/137 wM/138 wM/139 wM/140 wM/141 wM/142 wM/143

PhOenIx – Ph

yP 005 yP 009 yP 011 yP 016 yP 019 yP 021 yP 024 yP 026 yP 027 yP 030 yP 045

yP 046 yP 047 yP 051 yP 076 yP 081 yP 082 yP 084 yP 097 yP 100 yP 105 yP 106

yP 107 yP 108 yP 109 yP 110 yP 111 yP 112 yP 113 yP 114

UrBAn – U

yn 205 yn 206 yn 207 yn 208 yn 209 yn 210 yn 211 yn 212

yn 009 yn 027 yn 076 yn 079 yn 082 yn 083 yn 086 yn 091 yn 094 yn 097 yn 108

yn 145 yn 148 yn 158 yn 159 yn 160 yn 190 yn 200 yn 201 yn 202 yn 203 yn 204

ew 105 ew 112 ew 130 ew 142

eCOwOOL – ew

xTreMe – x

IrIS – Ir

Ir 804 Ir 805 Ir 806 Ir 900

Ir 01 Ir 05 Ir 20 Ir 101 Ir 201 Ir 314 Ir 315 Ir 321 Ir 405 Ir 423 Ir 424

Ir 427 Ir 503 Ir 504 Ir 605 Ir 606 Ir 607 Ir 700 Ir 702 Ir 709 Ir 710 Ir 711

TOAreg – T

T 002 T 101 T 200 T 301 T 305 T 308 T 401 T 405 T 411 T 425 T 500

T 600 T 601 T 604 T 700 T 704 T 705 T 801 T 804 T 900

L 200 L 240 L 520 L 680

LLUvIA – L

yS 004 yS 005 yS 009 yS 011 yS 016 yS 021 yS 024 yS 026 yS 027 yS 030 yS 035

yS 045 yS 046 yS 047 yS 069 yS 071 yS 072 yS 073 yS 074 yS 076 yS 077 yS 079

yS 081 yS 082 yS 083 yS 084 yS 086 yS 091 yS 094 yS 095 yS 096 yS 097 yS 100

yS 101 yS 102 yS 105 yS 106 yS 108 yS 136 yS 141 yS 144 yS 145 yS 156 yS 157

yS 158 159 yS 160 yS 161 yS 162 yS 164 yS 165 yS 166 yS 167 yS 168 yS 169

yS 170 yS 171 yS 172 yS 173 yS 174
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механизъм MULTIBLOCK – мултиблокиращ механизъм за регулиране наклона на облегалката и седалката с релакс 
функция и възможност за заключване в няколко позиции, при преминаване от една поцизия в друга се активира функция 
антишок, задвижва газовия амортисьор за регулиране височината на стола и настройва силата на люлеене според 
тежестта на потребителя. Задвижва се посредством два лоста и ръкохватка.

механизъм Syn – Синхронен механизъм за регулиране наклона на облегалката и седалката с релакс функция и 
възможност за заключване в няколко позиции, задвижва газовия амортисьор за регулиране височината на стола.
Задвижва се посредством два лоста и ръкохватка.

механизъм аSyn – асинхронен механизъм за независимо регулиране наклона на облегалката и седалката с възможност 
за заключване в избрана позиция, задвижва газовия амортисьор за регулиране височината на стола. Задвижва се 
посредством два или три лоста и ръкохватка.

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

механизъм мЕК – механизъм за регулиране наклона и височината на облегалката и дълбочината на седалката 
свъзможност за фиксиране в желана позиция, посредством ръкохватки, задвижва газовия, амортисьор за регулиране 
височината на стола.

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

механизъм SL – Слайд механизъм за регулиране дълбочината на седалката.

механизъм TL – механизъм за регулиране на дълбочината и ъгъла на седалката.

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

* антарес българия си запазва правото за промяна в цените и моделите без 
предизвестие и не носи отговорност за допуснати печатни грешки и цветови 

разлики. Размерите са информативни с толеранс от ± 3 cm.
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код 
дамаска

име описание gr/m2 издържливост

A Amicra 100% полиестер 320 60 000 цикъла

AnC Ancroma 100% полипропилен - 20 000 цикъла

AJ AnJOU 8 % памук, 16 % полиестер, 21 % полиамид, 55 % акрил 430 ± 15% 90 000 цикъла

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

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

350 ± 5% 100 000 цикъла

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

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

270 ± 5% 40 000 цикъла

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

- 30 000 цикъла

f fiesta 100% полиестер 300 105 000 цикъла

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

nK Kortexin 100% водоустойчив полиестер 420 50 000 цикъла

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

MK Miko "50% полиуретан, 32.5% полиестер, 17.5 % памук" 450 ± 5% 50 000 цикъла

P-r Pelle-r 100 % естествена кожа - -

P Pelle 100 % естествена кожа - -

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

280 ± 5% 100 000 цикъла

SK-B Skai B 15% полиетилен, 48% PvC, 37% Plastification 300 18 000 цикъла

SK Skai 15% полиетилен, 48% PvC, 37% Plastification 320 20 000 цикъла

Т Тouareg 100 % полиестер 320 ± 4% 100 000 цикъла

U Urban

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

320 ± 5% 100 000 цикъла

ew eco wool 100 % полипропилен 50 000 цикъла

w wool
100 % чиста вълна, негорима по стандарти en 1021-1:2006 ,en 1021-2:2006,1 IM UnI 9175, 
устойчива на светлина по стандарт en ISO 105-B02, устойчива на триене по стандарт 
en ISO 105-x12аранция – 10 години, за нормална 8 часова употреба

410 ±15% 50 000 цикъла

x xtreme

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

285 ± 5% 100 000 цикъла

характеристики 
на дамаските

сертификати

функции 
и механизми

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

гаранция
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ИНФОРмацИя

AnTAreS InTernATIOnAL
11 000 m2 – производствена база и складови помещения

съдържание

Clown 120
Bless   120
wave   121
Dandy   121
holiday   121

Molly   121
venus   121
flower   122
euro ball  122
Ali baba   122

Pony   123
Potzie   123
Kubo   123

шоурум

производствена база
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