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Канцелариски столици 

и мебел



Изборот на квалитетни ергономски канцелариски 
столици е многу важен затоа што правилната положба 
на седење спречува непријантности во пределот на 
вратот и грбот. Клевер-Мк располага со голем број на 
столици за во канцеларија, вртливи столици, столици 
на тркалца како и ергономски канцелариски столици 
со различен дизајн и цена. Од класичен канцелариски 
стол кој допринесува за одличен стил на канцеларијата 
до напреден ергономски канцелариски стол на кој се 
подесува висината, положбата на седиштето, подпирачот 
за раце и грб како би се овозможило совршена удобност.

Традиционалните канцелариски столици се број еден 
причина зошто луѓето имаат неправилно држење 
на телото. Ергономските канцелариски столови го 
подобруваат држењето на телото. Ергономскиот стол за 
во канцеларија ги има сите потребни функции да го држи 
грбот и главата во удобна положба додека седите.

Ергономскиот канцелариски стол го прави работењето 
полесно. Целата примена на ергономските  столици за 
во канцеларија е да овозможат различни активности кои 
може да ги правиш за време на работа. Исто така вртливите 
столици и столици со тркалца му овозможуваат на 
корисникот да се ротира побрзо или движи без потреба 
за станување или истегање.
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Канцелариски столици 

POFIT e новиот ергономски стол со интерактивни функции 
за комуникација со корисниците преку ComfortSmart+ 
апликацијата. Pofit e високо прилагодлив и погоден за 
корисници со различна висина, тежина и форма на телото. 
Развиен од истажувачи кои фи испитале и анализирале 
податоците за навиките на седење кај луѓето, POFIT го 
озбезбедува најдоброто.

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУКЦИИ
Унапредувајќи се во својата мисија да ја елиминира болката 
и непријатноста предизвикана од долготрајно неправилно 
седење, POFIT е ергономски стол кој преку Bluetooth се поврзува 
со ComfotSmart+ апликација која ве насочува кон правилно 
седење и препорачува оптимални прилагодувања на столот кои 
ви одговараат на Вас.
Потпирачот и седалката се опремени со сензори напојувани со 
батерии, кои комуницираат со апликацијата. Според податоците 
од сензорите, апликацијата ги покажува  вашите прилагодувања 
и ви дава препораки врз основа на вашиот профил.

Некои од функциите вклучуваат:
- Водич за седење во правилна и здрава позиција
- Подесување за лумбалната потпора
- Предупредување при седење во неправилна положба
- Оценка за позицијата на седење и водење статистика.

Multiblock Механизам 

Ергономска конструкција 

Уникатен дизајн 

до 130 кг. 

ТÜV сертификат 

3 години гаранција 

Столица POFIT
гр.       шифра           е.м.

B             K718                пар.             60.750ден. 

цена  
со ддв

Executive collection

13810
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5D ПОТПИРАЧ ЗА ГЛАВА

PROFIT e проектиран со 5D потпирач за глава, прилагодлив е по висина, наклон, агол, и длабочина за заштита на вратот и намалена 
тензија на рамената. Потпирачот за глава е проектиран така што обезбедува комфорт и поддршка за различни форми на главата 
преку иновативна флексибилна структура. 

3 ВО 1 РЕВОЛУЦИОНЕРНА ПОТПОРА ЗА РБЕТОТ

Потпирачот на PROFIT е систем проектиран да ги следи облините на телото преку бионички 
рбетен столб со ребра во 2 реда. Потпирачот ги има следните функции за подобро движење и 
поддршка за минизирање на болките во грбот:
1.Динамичен бионички столб
2. Двоен ред повеќенасочни ребра за поддршка
3.Движење за намалување/ублажување на напнатоста 

9 НИВОА НА ПОТПОРА

Додека обичните офис столици имаат само 3 точки за потпора на лумбалната 
област (средниот дел од грбот), рбетниот столб на PROFIT има 5 точки за поддршка во 
лумбалната област и дополнителни 3 зглобови во висина на градниот кош (горен дел 
од грбот), како и една точка кај пршлените од долниот дел од грбот. Со таква комплетна 
поддршка на 9 нивоа на грбот можете да работите седејќи удобно долго без болка во телото.

BIONIC СИСТЕМ

Функцијата за регулирање на BIONIC-столбот е комплетен систем за поддршка на рбетот, 
која е пректирана така да го имитира самиот рбет и неговите движења. Бидејќи секој има 
различен облик на телото и различна висина, BIONIC-столбот лесно се прилагодува во 7 
различни позиции, за да одговара на Вашиот обилк на грбот. Системот е прилагодлив така 
што обезбедува правилна поддршка за корисници од 150 до 190 см.

3D ПОТПИРАЧИ ЗА РАЦЕ

Потпирачите за раце можат да се прилагодуваат по висина, агол и
длабочина во положба која највеќе ви одговара.

PROFIT располага со различни пози за седење, што осигурува неутрално позиционирање на 
телото. Механизмот на седалката дозволува подлабоко отклонување со прилагодување на 
затегнатоста и заклучување на положбите. Прилагодувањето на предниот раб на седалката ги 
поддржува колковите со што создава удобна поддршка за подолго седење без болка.
1. Управување на позицијата-Висината на седалката и наклонот на грбот со заклучување во 4 
различни позиции.
2. Два режими на наклон-Олабавена позиција за природна и релаксирачка потпора и 
затегната позиција за постабилна поддршка.
3. Регулирање на длабочината на седалката без промена на позицијата на седалката и 
потпирачката.
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- Менаџерски стол си мрежазста потпирачка и седалка
- Потпирач за глава прилагодлив по висина и агол(1)
- Синхрон механизам со можност за прилагодување на 
аголот на седалката и потпирачката (2)
- Прилагодување според тежината на корисникот
- Регулирање преку сајла (Bowden Cable Control)

-Регулирање на длабочината на седалката
- Регулирање на потпирачката по висина(3)
-Флексибилна лумбална потпора (4)
- Потпирачи за раце прилагодливи по висина и агол (5)
- Полирано алуминиумско постоље (6)
- Тркалца со дијаметар 65мм за сите видови подови (7)

Multiblock Механизам 

Ергономска конструкција 

Уникатен дизајн 

до 130 кг. 

ТÜV сертификат 

3 години гаранција 

9431

Столица ERGOHUMAN
гр.       шифра           е.м.

B             K720                пар.             47.880ден. 

цена  
со ддв

Executive collection
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SYNC Механизам 

до 130 кг. 

1 години гаранција 

Потпирачи за раце 

Лумбална потпора 

Потпирач за глава 

13791

-Менаџерскиот стол BRUNO импресионира на прв поглед со 
футуристички дизајн и ергономични функции. Посебен акцент во 
дизајнот е полипропиленската потпирачка со изглед на метален 
оклоп на робот.

- Освен импресивниот дизајн, карактеристичен за столот е 
ергономскиот облик на седалката и потпирачката кои обезбедуваат 
правилно држење за вашето тело и посебно удбоно седење.

-Сè на овој стол од лумбалната потпора до позицијата и аголот на 
подклактиците како и висината на седалката и потпирачката може 
да се регулираат така што ќе одговараат на големината и облините 
на вашето тело. Дополнително и потпирачот за глава се регулира по 
висина со што се обезбедува максимален комфорт.

- Столот е изработен од првокласни материјали без компромис на 
квалитетот. Седалката, попирачот за грб и потпирачот за глава се 
изработени од висококвалитетен текстил со голема издржливост 
и еластичност. Основата е алуминиумска со што се гарантира 
долготрајна издржливост и стабилност.

Достапен само по 
нарачка. 

Столица BRUNO
гр.       шифра           е.м.

B             K930                пар.             34.320ден. 

цена  
со ддв

Executive collection
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Multiblock Механизам 

Ергономска конструкција 

Уникатен дизајн 

до 130 кг. 

ТÜV сертификат 

Алуминиумска конструкција 

2 години гаранција 

13788

-Столот Ambra се карактеризира со иновативен дизајн и сет од 
функции за бескомпромисно чувство на удобност. ПРоектиран 
е така што може да се приспособи на вашето тело, а не обратно. 
Седалката и потпирачката се карактеризираат со ергономична 
3D форма за исклучителен комфорт. Потпирачот за грб е 
прилагодлив по висина. Со едноставно притискање со двата 
палци нанапред го придвижувате нагоре и надолу.

-Потпирачите за раце можете да ги прилагодите на висината 
која ви одговара како и да го подесите нивниот агол. Исто така и 
потпирачот за глава можете за неколку секунди да го подесите 
според вашите потреби, со притискање на двата палци и 
поместување нагоре или надолу. Освен ергономичната форма, 
потпирачката за грб е опремена и со прилагодлива лумбална 
потпора која обезбедува правилна позиција на рбетот.

- За секој елемент на столот почнувајќи од алуминиумската 
основа до потпирачот за глава се користени само првокласни 
материјали што е гаранцција за долготрајна употреба. Удобната 
ергономична седалка е изработена од висококвалитетен 
текстил кој се одликува со исклучителна мекост и издржливост.

- За лицето на потпирачката и потпирачот за грб е употребена 
густа, еластична и исклучително квалитетна мрежа која 
обезбедува циркулација на воздухот и го спречува потењето 
дури и при долго седење.

Столица AMBRA
гр.       шифра           е.м.

B             K912                пар.             33.000ден. 

цена  
со ддв

  Manager collection



klever.com.mk

SL  Механизам 

Ергономска конструкција 

Уникатен дизајн 

до 120 кг. 

1 години гаранција 

-Ергономски стол со мрежаста потпирачка и полиуретанова 
седалка тапацирана со високо-квалитетно платно
-Синхрон механизам со 4 позиции на заклучување според 
тежината на корисникот.
-Лумбална потпора со прилагодување
-Потпирачи за раце со прилагодување на позицијата
-Светло сива рамка и подлактици
-Стилска светло сива основа со тркалца за секаква подлога

Столица DARIO
гр.       шифра           е.м.

B             14748              пар.               26160ден. 

цена  
со ддв

  Manager collection
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Multiblock Механизам 

Ергономска конструкција 

Уникатен дизајн 

до 130 кг. 

ТÜV сертификат 

1 години гаранција 

-Менаџерски стол со мрежаста потпирачка и меш седалка
-Синхрон механизам со неколку позиции на заклучување 
според тежината на корисникот.
-Лумбална потпора со прилагодување
-Потпирачи за раце со прилагодување на позицијата
-Потпирач на глава PDH (достапен за модел Oklahoma PDH)
-Постоље од полиран алуминиум со тркалца за сите видови 
подови

Столица
OKLAHOMA PDH

гр.       шифра           е.м.

B             K917                пар.             24.600ден. 

цена  
со ддв

  Manager collection
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Multiblock Механизам 

Ергономска конструкција 

Уникатен дизајн 

до 130 кг. 

ТÜV сертификат 

1 години гаранција 

Столица
OKLAHOMA 

гр.       шифра           е.м.

B             K916                пар.             21.840ден. 

цена  
со ддв

  Manager collection

5083
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SYNC Механизам 

до 130 кг. 

2 години гаранција 

13806-црна седалка

13807-сива седалка

- Модерен работен стол со мрежаста потпирачка во 
сива боја
-Седалка од полиуретанова пена, тапацирана со 
висококвалитетно црно платно
-Прилагодлива лумбална потпора
- Прилаголдив потпирач за глава
- Синхрон механизам со три позиции на заклучување, 
релакс функција и прилагодување на силата на лулање
според тежината на корисникот
-Гасен механизам/амортизер за регулирање на висината 
на седење
-Прилагодливи потпирачи за раце со мека облога
-Стилска хромирана основа со 65мм тркалца за сите 
видови подови

Потпирачи за раце 

Лумбална потпора 

Потпирач за глава 

Столица NEXT PDH
гр.       шифра           е.м.

B             K009                пар.             19.980ден. 

цена  
со ддв

  Manager collection
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Multiblock Механизам 

Хромирани елементи 

Уникатен дизајн 

до 120 кг. 

до 120 кг. 

ТÜV сертификат 

ТÜV сертификат 

1 години гаранција 

1 години гаранција 

Хромирани елементи 

5667

5668
- Анатомска седалка и потпирачка, тапацирани 
во висококвалитетна кожа класа V
-Регулирање на височината на столот 
-Мултиблок механизам
-Регулирање на силата на лулање според 
тежината на корисникот
-Фиксни хромирани рачки со меки тапацирани 
делови
-Метална основа од полиран алуминиум

- Седалка и потпирачка, тапацирани во 
висококвалитетна кожа класа V
-Фиксни хромирани рачки со меки тапацирани 
делови
-Метална основа од полиран алуминиум

 

Столица SIRIO
гр.       шифра           е.м.

B             K840                пар.             16.980ден. 

цена  
со ддв

  Manager collection

Столица SIRIO S
гр.       шифра           е.м.

B             K888                пар.               9.840ден. 

цена  
со ддв

  Manager collection
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TILT Механизам 

Уникатен дизајн 

до 120 кг. 

2 години гаранција 

- Работен стол со висока мрежаста потпирачка 
во црна боја
-Седалка и потпирач за глава тапацирани со 
висококвалитетно платно
-Прилагодлива лумбална потпора
-TILT механизам со релакс функција за лулање 
или фиксирање ви исправена положба 
и прилагодување според тежината на 
корисникот
-Хромиран мат механизам/амортизер
-Бела рамка, основа и подлактици

Потпирачи за раце 

Лумбална потпора 

Потпирач за глава 

Столица ECLIPSE
гр.       шифра           е.м.

B             K793                пар.             13.440ден. 

цена  
со ддв

  Manager collection
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TILT Механизам 

до 120 кг. 

2 години гаранција 

- Работен стол со висока мрежаста потпирачка
-Статичен потпирач за глава
-Седалка тапацирана со висококвалитетен 
материјал
-TILT механизам со релакс функција за лулање 
или фиксирање во исправена позиција 
и прилагодување според тежината на 
корисникот
-Статични потпирачи за раце
-Полипропиленова основа

Ергономска конструкција 

Потпирачи за раце 

13802 Cayman ЦРН  

13803 Cayman СИВ

13804 Cayman ПЛАВ

Столица CAYMAN
гр.       шифра           е.м.

B             K140                пар.              10.560ден. 

цена  
со ддв

  Manager collection
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TILT Механизам 

до 100 кг. 

1 години гаранција 

- Луксузен стол со широка седалка  и висока потпирачка
-Авангарден модел со ергономски дизајн и перфектна 
фукнционалност
-Префинет дизајн со црно и жoлто платно и бела и црна 
полипропиленска конструкција
-Стабилна и цврста полипропиленкса основа со 
силиконски тркалца
-Регулирање на височината на столот
-Механизам за лулање

Ергономска конструкција 

013767

Столица LEA
гр.       шифра           е.м.

B             K704                пар.             11.110ден. 

цена  
со ддв

  Manager collection
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TILT Механизам 

до 120 кг. 

2 години гаранција 

Ергономска конструкција 

Потпирачи за раце 

Механизам за лулање и заклучување во
неколку позиции и прилагодување на отпорот
на лулање
Современ и функционален дизајн кој
совршено се вклопува во модерни
канцеларии. Скоро секој дел од столот може
да се регулира и прилагодува.
Прилагодување на висината на седење,
висината на подлактиците и потпирачот за
глава.
Потпирачот за грбот и главата се изработени
од висококвалитетна еластична мрежа
а дополнително е додадена и лумбална
потпора за грбот.

ДИМЕНЗИИ
Комплетна Висина: 96 - 104 cm
Ширина: 65 cm
Длабочина: 60 cm
Длабочина на седалката: 46 cm
Висина на седалката (од земја): 44-52 cm
Должина на потирачот: 52 cm
Tilt Механизам
до 100кг.
1 Година Гаранција

Столица ZEUS
гр.       шифра           е.м.

B             K920                пар.             11.640ден. 

цена  
со ддв

  Manager collection

013798  



офис ризница

TILT Механизам 

до 120 кг. 

2 години гаранција 

 

Потпирачи за раце 

Лумбална потпора 

Модерен работен стол со црна конструкција и
мрежаста потпирачка во светло сива боја
Седалка од полиуретанова пена, тапацирана со црно
платно
Статична лумбална потпора
статична лумбална опора
TILT механизам со релакс функција за лулање или
заклучување во исправена позиција и прилагодување
според тежината на корисникот
Механизам за регулирање на висината на седалката
Статични потпирачи за раце
Стилска црна пластинча основа со тркалца погодни за
сите видови подови
Максимална тежина на корисникот до 120кг.

Столица ALISTER
гр.       шифра           е.м.

B            14566                пар.             12.840ден. 

цена  
со ддв

  Work collection

014566 
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TILT Механизам 

до 130 кг. 

1 години гаранција 

 

Потпирачи за раце 

Лумбална потпора 

ДИМЕНЗИИ
Комплетна Висина: 110 - 117 см
Ширина: 61 cm
Длабочина: 60 cm
Длабочина на седалката: 49 cm
Висина на седалката (од земја): 43-50 
cm
Должина на потирачот: 67 cm

-Механизам за лулање и заклучување во неколку
позиции и прилагодување на отпорот на лулање
-Неговите голема седалка и заоблен потпирач за грб со
лубална потпора и потпирач за глава ќе ви обезбедат
удобно седење преку текот на целиот ден.
-Основата е направена од хромиран метал а
подлактиците од полипропилен, а потпирачите за грб и
глава од квалитетна мрежа која обезбедува циркулација
на воздухот.
-Потпирачот за глава како и потпирачите за раце се
прилагодливи по висина
-Лумбалната потпора која обезбедува правилно држење
на рбетот исто така се прилагодува по висина.

Потпирач за глава 

Столица HERMAN
гр.       шифра           е.м.

B             K921                пар.             12.300ден. 

цена  
со ддв

  Manager collection



офис ризница

TILT Механизам 

до 120 кг. 

3 години гаранција 

 

Потпирачи за раце 

Лумбална потпора 

Потпирач за глава 

-Канцелариски стол со механизам за навалување
-Потпирач за глава тапациран со мрежаста 
ткаенина.
-Стабилна основа.
-Седиште изработено ов високо квалитетна пена, 
тапацирано со текстилна такенина
-Потпирачот за грб има лумбална форма, 
тапациран со мрежаста такенина.
-Фиксни полиуретански потпирачи за раце.

Столица SMART HB
гр.       шифра           е.м.

B              S207               пар.               10.580ден. 

цена  
со ддв

  Manager collection
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TILT Механизам 

до 120 кг. 

3 години гаранција 

Ергономска конструкција 

-Комфорна висока подршка
на грбот која е изработена
од мрежа.
-Стабилна хромирана основа со
5 тркалца

Столица MONTY HB
гр.       шифра           е.м.

B              S200               пар.               7.175ден. 

цена  
со ддв

  Manager collection



офис ризница

TILT Механизам 

до 120 кг. 

3 години гаранција 

Ергономска конструкција 

-Канцелариската столица Berry  има лумпална поддршка 
и механизам за навалување
-Потпирач за глава, тапациран со мека еко-кожа, 
а седиштето е изработено од висококвалитетна 
полиуретанска пена, тапацирано со текстилна ткаенина
-Позади тапациран со еко-кожа
- Дополнителните квалитети како што се фиксни 
потпирачи за раце со меки полиуретански влошки и 
стабилна основа, обезбедуваат максимална удобност 
при седење.

  Столица BERRY HB
гр.       шифра           е.м.

B              S210               пар.               10.215ден. 

цена  
со ддв

  Manager collection
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Multi-function Механизам 

до 120 кг. 

3 години гаранција 

Ергономска конструкција 

Столот има елегантна рамка во снежно-бела боја и 
стабилна основа
- Поддршката на лумбалниот дел служи за 
поддршка на грбот за време на долго седење.
- 3D потпирачите за раце имаат меки 
полиуретански влошки за одмор на рамената 
додека работите.
- Прилагодлива длабочина на седење 
- Прилагодлив наслон за глава тапациран со мека 
еко-кожа.
- Можност за заклучување во три работни позиции, 
за удобност во текот на целиот работен ден.
- Неговиот чист дизајн, меки форми и модерен 
изглед го прават софистицираниот изглед и стил.

  Столица SNOW HB
гр.       шифра           е.м.

B              S213               пар.              18.705ден. 

цена  
со ддв

  Manager collection

Relax Механизам 

до 130 кг. 

5 години гаранција 

Уникатен дизајн 

  Столица NEXT HB
гр.       шифра           е.м.

B              S209               пар.             37.100ден. 

цена  
со ддв

  Manager collection

Ергономскиот стол Next во себе содржи квалитет, 
практичност и удобност.
-Бескомпромисно решение за удобно седење , кое 
целосно го заслужува своето име-следно ниво на седење!
-Современиот дизајн е комбиниран со удобно седиште 
и анатомски потпирач за грб, кои се изработени од 
висококвалитетна мрежаста ткаенина.



офис ризница

          Информативен приказ
на достапните материјали и бои

TILT Механизам 

до 120 кг. 

2 години гаранција 

 

Потпирачи за раце 

Лумбална потпора 

Потпирач за глава 

-Работен стол со висока потпирачка
-Тапацирана седалка и потпирачка во комбинација 
од мрежа и платно
-Статичен потпирач за глава
-TILT механизам со релакс функција за лулање 
или фиксирање во исправена позиција и 
прилагодување според тежината на корисникот
-Вградена лумбална потпора
-Метални потпирачи за раце и основа
-Максимална тежина на корисникот 120 кг

13808

13809

  Столица MONTANA
гр.       шифра           е.м.

B              K922               пар.              10.260ден. 

цена  
со ддв

  Manager collection
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-Анатомска седалка и потпирачка, 
тапацирани во високо квалитетна 
кожа
-Регулирање на височината на 
столот
-Релакс механизам со можност за 
фиксирање во работна позиција
-Регулирање на силата на лулање 
според тежината на корисникот
-Фиксни полиуретанови рачки
-Полипропиленова основа
-Хромирана основа (опционално)

-Работен стол со висока потпирачка
-Регулирање на височината на столот
-Мултиблок механизам со повеќе позиции за 
заклучување
-Регулирање на силата на лулање на тежината 
според тежината на корисникот

TILT Механизам 

до 120 кг. 

1години гаранција 

Ергономска конструкција 

Хромирани елементи 

Multiblock Механизам 

до 120 кг. 

1години гаранција 

Хромирани елементи 

ТÜV сертификат 
8911

8912

8910

8909

4321

  Столица M68A CR
гр.       шифра           е.м.

B              K741               пар.                9.180ден. 

цена  
со ддв

    Work collection

  Столица TEXAS Multi
гр.       шифра           е.м.

B              K857               пар.               13.080ден. 

цена  
со ддв

    Work collection



офис ризница

TILT Механизам 

до 100 кг. 

6 месеци гаранција 

Хромирани елементи 

Уникатен дизајн 

TILT Механизам 

до 100 кг. 

6 месеци гаранција 

Хромирани елементи 

Уникатен дизајн 

-Софистициран и елегантен директорски стол со 
висока потпирачка
-Дополнителен потпирач за глава (само за модел 
ХХХХ)
-Изработен од стилска ткаенина со две 
контрастни бои
-Хромирана основа (за модел ХХХХ)
-Полипропиленова основа (за модел ХХХХ)
-Полипропиленски потпирачи за раце
-TILT механизам со функција за лулање и 
фиксирање во исправена позиција

-Хромирана основа (за модел ХХХХ)
-Полипропиленова основа (за модел ХХХХ)
-Полипропиленски потпирачи за раце
-TILT механизам со функција за лулање и 
фиксирање во исправена позиција

14649

14648

  Столица Eric PDH 6005
гр.       шифра           е.м.

B            14649               пар.              10.680ден. 

цена  
со ддв

    Work collection

  Столица Eric 6004
гр.       шифра           е.м.

B            14648               пар.              9.060ден. 

цена  
со ддв

    Work collection
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TILT Механизам 

до 120 кг. 

1 година гаранција 

Хромирани елементи 

-Анатомска седалка и потпирачка изработени од 
мрежа тип mesh во комбинација со кожа.
-Регулирање на височината на столот
-Релакс механизам со можност за фиксирање во 
работна позиција
-Регулирање на силата на лулање според 
тежината на корисникот
-Фиксни полиуретанови рачки
-Полипропиленова основа

6808

  Столица CARINA CR
гр.       шифра           е.м.

B              K795               пар.              8.340ден. 

цена  
со ддв

    Work collection
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TILT Механизам 

до 120 кг. 

1 година гаранција 

TILT Механизам 

до 120 кг. 

6 месеци гаранција 

-Анатомска седалка и потпирачка 
тапацирани во висококвалитетна кожа
-Регулирање на височината на столот
-Релакс механизам со можност за 
фиксирање во работна позиција
-Регулирање на силата на лулање според 
тежината на корисникот
-Фиксни полиуретанови рачки
-Полипропиленова основа 

-Анатомска седалка и потпирачка 
тапацирани во висококвалитетна кожа
-Регулирање на височината на столот
-Релакс механизам со можност за 
фиксирање во работна позиција
-Регулирање на силата на лулање според 
тежината на корисникот
-Фиксни алуминиумски рачки со 
тапацирани делови
-Алуминиумска основа

8291  

9737  

     Столица DENVER
гр.       шифра           е.м.

B              K744               пар.             10.140ден. 

цена  
со ддв

    Work collection

     Столица HUNTER
гр.       шифра           е.м.

B              K746               пар.             9.600ден. 

цена  
со ддв

    Work collection
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-Менаџерски стол со висока потпирачка
-TILT механизам со релакс функција за 
лулање или фиксирање во исправена 
позиција и прилагодување според 
тежината на корисникот
-Тапациран со црна еко кожа
-Хромирана основа
-Тапацирани хромирани потпирачи за 
раце 

-Исклучително комфорен менаџерски стол  со 
софистициран дизајн, квалитетен материјал
-Изработен од висококвалитетна еко кожа
-Multiblock механизам со можност за лулање и 
заклучување во повеќе позиции
-Седалка и потпирачки со двојни перничиња од мек 
сунѓер за поголема удобност
-Меки потпирачи за раце обложени со еко кожа
-Стабилна и црвста хромирана основа со силиконски 
тркалца 
-Елегантен, комфорен и практичен 

12741 

TILT Механизам 

до 130 кг. 

2 години гаранција 

Потпирачи за раце 

Хромирани елементи 

11781  

Multiblock Механизам 

до 120 кг. 

6 месеци гаранција 

Ергономска конструкција 

Столица MONTGOMERY
гр.       шифра           е.м.

B              K887               пар.            10.440ден. 

цена  
со ддв

   Manager collection

     Столица MARVIN
гр.       шифра           е.м.

B              K911               пар.            14.400ден. 

цена  
со ддв

    Manager collection
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TILT Механизам 

до 120 кг. 

6 месеци гаранција 

TILT Механизам 

до 120 кг. 

6 месеци гаранција 

-Анатомска седалка и потпирачка тапацирани во 
висококвалитетна кожа
-Регулирање на височината на столот
-Релакс механизам со можност за фиксирање во 
работна позиција
-Регулирање на силата на лулање според тежината на 
корисникот
-Фиксни алуминиумски рачки со тапацирани делови
-Алуминиумска основа

-Ергономска канцелариска столица со лумбална 
поддршка
-Седиште тапацирано со висококвалитетна ткаенина и 
потпирач за грб со висококвалитетна мрежа
-Фиксирани потпирачи за раце и стабилна основа со 
пет зраци од хром
-Максимална удобност при седење
-Цврсти тркалца со цврста површина

7646

7645

7644

Ергономска конструкција 

 Столица 
PETERSBURG
гр.       шифра           е.м.

B              K711               пар.            8.640ден. 

цена  
со ддв

    Manager collection

Столица 
PARMA Black W
гр.       шифра           е.м.

B              S212               пар.             8.600ден. 

цена  
со ддв

      Work collection
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TILT Механизам 

до 120 кг. 

6 месеци гаранција 

-Канцелариски стол со мрежаста потпирачка
-Регулирање на височината на столот
-TILT механизам со лулање
-Регулирање на силата на лулање според тежината на 
корисникот
-Пластични потпирачи за раце
-Хромиран амортизер и постоље

8906

8906

Хромирани елементи 

Уникатен дизајн 

ТÜV сертификат 

8908 8907 8905

     Столица NEBRASKA
гр.       шифра           е.м.

B              K839               пар.              6.960ден. 

цена  
со ддв

      Work collection



офис ризница

-Практичен и современ модел со модерна верзија
-Здрава текстилна мрежа со висока отпорност чија 
еластичност и способност да пропушта воздух 
осигуруваат максимален комфорт
-TILT механизам со функција за лулање и фиксирање 
во исправена позиција
-Хромирана основа
-Пластични потпирачи за раце
-Лумбална потпора за грбот

TILT Механизам 

до 100 кг. 

6 месеци гаранција 

Хромирани елементи 

Уникатен дизајн 

ТÜV сертификат 

 

Потпирачи за раце 

Лумбална потпора 

14650

14651

         Столица REX7040
гр.       шифра           е.м.

B              K941               пар.              7.080ден. 

цена  
со ддв

      Work collection
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-Канцелариски стол со висока потпирачка
-Регулирање на височината на столот
-Регулирање на височината на потпирачката
-Полиуретанови рачки
-Регулирање на длабочината на седење
-Полиуретанова основа
-Достапен и со хромирана основа

-Работен стол со средновисока потпирачка
-ASYN- асинхрон механизам за независно регулирање 
на аголот на седалката и потпирачката со можност за 
заклучување во избраната позиција
-Up & Down механизам за регулирање на висината на 
седалката
-Гасен амортизер за регулирање на висината на 
седалката
-Седалка и потпирачка тапацирани со 
висококвалитетен материјал, волна или еко кожа 
достапна во повеќе бои
-Полипропиленова или Хромирана основа
-Потпирачи за раце (опционално)

TILT Механизам 

TILT Механизам 

до 120кг. 

до 120кг. 

1 година гаранција 

1 година гаранција 

ТÜV сертификат 

ТÜV сертификат 

Потпирачи за раце 

Потпирачи за раце 

13812

          Информативен приказ
на достапните материјали и бои

13811

13811 13813 13812 13814

         Столица MEGANE lx
гр.       шифра           е.м.

B              K712               пар.              5.400ден. 

цена  
со ддв

      Work collection

     Столица 1149 ASYN
гр.       шифра           е.м.

B              K928               пар.              8.280ден. 

цена  
со ддв

    Work collection



офис ризница

CPT Механизам 

CPT Механизам 

до 120кг. 

до 120кг. 

1 година гаранција 

6 месеци гаранција 

-Канцелариски стол со висока 
потпирачка
-Регулирање на височината на 
столот
-Регулирање на висината на 
потпирачката
-Регулирање на длабочината на 
седење (растојанието помеѓу 
потпирачката и седалката)

-Стол со висока потпирачка
-Регулирање на височината на столот
-Регулирање на височината на 
потпирачката
-Регулирање на длабочината на седење  
(растојанието помеѓу потпирачката и 
седалката)
-Полиуретанови рачки

ТÜV сертификат 

     Столица GOLF lx c
гр.       шифра           е.м.

B              K719               пар.              5.040ден. 

цена  
со ддв

    Work collection

        Столица DELUX 22
гр.       шифра           е.м.

B              K722               пар.              5.390ден. 

цена  
со ддв

    Work collection
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МОДЕРНА, ЗАБАВНА иФУНКЦИОНАЛНА

-ОТО 3 е удобна и функционална табуретка, погодна за модерна 
канцеларија како и за рекреативни простории, кафулиња и 
други јавни места.

-Нејзиниот иновативен дизајн е инспириран од движењата на 
морските суштества.
-Проектирана е да обезбеди комфорт и слобода на движење.
-Формата на седалката овозможува брзо менување на 
позицијата,  а основата на табуретката дава можност да се 
наведнете во било која насока додека сте седнати. 

Уникатен дизајн 

Ширина: 30см
Длабочина на седалката: 30см
Висина на седалката: 60-85см

Ширина: 35см
Длабочина на седалката: 35см
Висина на седалката: 65-90см

Уникатен дизајн 

14653

14652

14720

         Столица OTO
гр.       шифра           е.м.

B            14653               пар.              9.470ден. 

цена  
со ддв

    Visitor collection

         Столица OTO 1
гр.       шифра           е.м.

B            14652               пар.              9.060ден. 

цена  
со ддв

    Visitor collection



офис ризница

CPT Механизам 

CPT Механизам 

CPT Механизам 

до 120кг. 

до 120кг. 

до 120кг. 

1 година гаранција 

1 година гаранција 

1 година гаранција 

-Високо квалитетна полиуретанова 
седалка и потпирачка
-Полипропиленова основа
-Гасен механизам/амортизер
-Дополнителна опција Extend+Ring

-Табуретка во црна кожа
-Гасен механизам/амортизер
-Полипропиленова основа 

-Табуретка во црна кожа
-Гасен механизам/амортизер
-Полипропиленова основа 

5088

ТÜV сертификат 

ТÜV сертификат 

5089

6309

         Столица NOR1290
гр.       шифра           е.м.

B            K886/1             пар.              8.340ден. 

цена  
со ддв

    Work collection

          Столица HOCKER
гр.       шифра           е.м.

B              K860             пар.              3.900ден. 

цена  
со ддв

    Work collection

Столица LABOR
гр.       шифра           е.м.

B              K747              пар.              3.600ден. 

цена  
со ддв

      Work collection
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TILT Механизам 

до 120кг. 

1 година гаранција 

-Атрактивен дизајн 
инспириран од 
спортските автомобили
-Изработен од 
висококвалитетна еко 
кожа
-Стабилна и црвста 
полипропиленска основа 
со силиконски тркалаца
-Удобни потпирачи за 
раце
-Елегантен, комфорен и 
практичен
-Регулирање на 
височината на столот
-Механизам за лулање

Потпирачи за раце 

Столица FORM
гр.       шифра           е.м.

B              K903             пар.               12.720ден. 

цена  
со ддв

      Work collection

8043

8042



офис ризница

TILT Механизам 

до 120кг. 

1 година гаранција 

Столица PRESTIGE
гр.       шифра           е.м.

B              K748             пар.              4.260ден. 

цена  
со ддв

      Work collection
11787

11786

11785

11784

11789

11788
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Eргономски сет за деца Ergo Tech
масичка + столче 

гр.       шифра           е.м.

B              B202             пар.              10.300ден. 

цена  
со ддв



офис ризница

TILT Механизам 

до 120кг. 

1 година гаранција 

Столица RONY STEEL
гр.       шифра           е.м.

B              K926             пар.              6.720ден. 

цена  
со ддв

      Work collection

Уникатен дизајн 

Хромирани елементи 

Ергономска конструкција 

-Широка и удобна седалка тапацирана со 
висококвалитетна црна еко кожа класа S
-Анатомска мрежеста потпирачка во различни бои 
со пластична декорација
-Регулирање на височината на столот
-Релакс механизам со можност за заклучување во 
работна позиција
-Фиксни рачки
-Црвста хромирана основа

7410

7407

7408
7409

7411
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до 100кг. 

до 100кг. 

2 година гаранција 

2 година гаранција 

Столица 
FLORENCE 7036

Столица 
ERIC S 6003

гр.       шифра           е.м.

B             14646             пар.              6.960ден. 

гр.       шифра           е.м.

B             14647             пар.              9.060ден. 

цена  
со ддв

цена  
со ддв

    Visitor collection

    Visitor collection

Хромирани елементи 

Хромирани елементи 

ТÜV сертификат 

ТÜV сертификат 

-Елегантна метална хромирана основа
-Потпирачка д еластична мрежа
-Широка седалка тапацирана со висококвалитетно 
платно
-Пластични потпирачи за раце
-Заштитници на ногарките за заптита на подот
-Лумбална потпора за грбот

Димензии: (ВхШхД): 90х60х56
Длабочина на седалката: 47 см
Висина на седалката од земја: 46 см
Должина на потпирачката: 50 см

-Елегантна метална хромирана основа
-Потпирачка д еластична мрежа
-Широка седалка тапацирана со 
висококвалитетно платно
-Пластични потпирачи за раце
-Заштитници на ногарките за заптита на подот

Димензии: (ВхШхД): 91х58х60
Длабочина на седалката: 46 см
Висина на седалката од земја: 46 см
Должина на потпирачката: 50 см

14646

14647



офис ризница

до 120кг. 

2 година гаранција 

Столица MONRA
гр.       шифра           е.м.

B             14600             пар.              5.880ден. 

    Visitor collection

Хромирани елементи 

-Модерен конференциски стол со хромирана 
основа
-Мрежаста потпирачка за грб со лумбална 
потпора
-Подлактици обложени со црна пластика
-Седалка тапацирана со црно платно

a) Височина: 98,5 см
б) Длабочина на седалката: 52 см
в) Висина на седалката: 44 см
г) Ширина: 48,5-53 см

14600
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до 120кг. 

6 година гаранција 

Столица NEBRASKA S
гр.       шифра           е.м.

B              K835             пар.              5.580ден. 

    Visitor collection

Хромирани елементи 

-Посетителски сто со мрежаста потпирачка
-Пластични потпирачи за раце
-Хромирана основа

ТÜV сертификат 

14276

14277

14278 14275

цена  
со ддв



офис ризница

до 100кг. 

2 година гаранција 

гр.       шифра           е.м.

B              K925             пар.              2.400ден. 

Столот Prizma Lux е практично решение 
за канцеларии, конференциски сали, 
училишта и секаде каде е потребно 
столиците да се компактини, лесни и 
издржливи. Столот е опремен со меки 
пенасти подлошки на седалката и 
потпирачката, тапацирани со квалитетен 
текстил во разни бои. Со ова се обезбедува 
поголем комфорт и подобар изглед.

13800

13801

13799

Столица PRIZMA LUX     Visitor collection
цена  

со ддв
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до 120кг. 

2 години гаранција 

Столица FELICIA
гр.       шифра           е.м.

B              K703             пар.              2.270ден. 

    Visitor collection

ТÜV сертификат 

-Стабилна метална црна рамка
-Седалка и потпирачка од повеќеслоен 
шпер, тапацирано со висококвалитетно 
платно класа C
-Пластични капаци на седалката и 
потпирачката
-Заштитиници на ногарките за заштита на 
подот
-Можност за поставување на рачки или 
конференциски комплет со масичка за 
пишување (види страна 23)

4945

4943 4947 4944

7182 4946
2499

цена  
со ддв



офис ризница

до 120кг. 

до 120кг. 

2 години гаранција 

2 години гаранција 

Столица TAURUS NR S

Столица TAURUS CR C

гр.       шифра           е.м.

B              K738             пар.              2.820ден. 

гр.       шифра           е.м.

B              K705             пар.              2.990ден. 

    Visitor collection

    Visitor collection

ТÜV сертификат 

ТÜV сертификат 

-Стабилна метална црна рамка
-Седалка и потпирачка од повеќеслоен 
шпер, тапацирани со еко кожа класа S
-Пластични капаци на седалка и 
потпирачка
-Заштитници на ногарките за заштита на 
подот
-Можност за поставување на рачки или 
конференциски комплет со масичка за 
пишување
-Можност за редење до 10 броја

-Стабилна метална хромирана рамка
-Седалка и потпирачка од повеќеслоен 
шпер, тапацирани со еко кожа класа S
-Пластични капаци на седалка и 
потпирачка
-Заштитници на ногарките за заштита на 
подот
-Можност за поставување на рачки или 
конференциски комплет со масичка за 
пишување
-Можност за редење до 10 броја

Хромирани елементи 

5595

5599 3808 5598 5596

3249

5602

5600 5603 5601

цена  
со ддв

цена  
со ддв
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до 120кг. 

2 години гаранција 

Столица TAURUS  nr layer

гр.       шифра           е.м.

B              K878               пар.              2.630ден. 

    Visitor collection

ТÜV сертификат 

-Стабилна метална црна рамка
-Седалка и потпирачка изработени од 
висококвалитетна пластика
-Заштитници на ногарките за заштита на 
подот
-Можност за поставување на рачки или 
конференциски комплет со масичка за 
пишување
-Можност за редење до 10 броја

4313

5589

5587

6108
5588

цена  
со ддв



офис ризница

1.140ден. 

Рачки за посетителски стол Врска за посетителски стол Масичка за прес столицаBR05

ACCESSORIES

4311 4312 M-93360180ден. 1.620ден. 

2.580ден. 

1.070ден. 

950ден. 

1.070ден. 

156ден. 

90ден. 

65ден. 

Extend + Ring

Амортизер хром

Рачки BR02

Амортизер црн

Постоље метал/PVC

Тапи за статичност

Тркалце за цврст под

Тркалце за мек под

4766

9749

5073

6820

9752

8294

9751

6819
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до 120кг. 

10 години гаранција 

Столица UPis 1

гр.       шифра           е.м.

B       4010200024         пар.            12.500ден. 

цена  
со ддв

    Work collection

ТÜV сертификат 

-Upis 1 обезбедува движење во секојдневниот живот. 
Интелигентно мултифункционално столче што ве следи 
во сите спонтани разговори, семинари и состаноци. 
Ве одржува активни и флексибилни во зафатеното 
секојдневие. UPis 1 е активна алтернатива на стол што 
носи здрава промена на работното место.
-Прилагодување на висината преку црвен текстилен 
ремен
-Меко сиво седиште од базалт
-Анти-лизгачка основа

Време на достава:
до 60 дена



офис ризница

Во нашата економија има индустрии кои вршат специфична активност за која е потребен посебен третман и пристап до секој детал. 
Вниманието на производите што ги произведуваат бара специфичен однос кон средината во која ги извршуваат своите активности. 
Индустрии како што се економијата, електротехниката, лаборатоии, чисти простории и работа во исправена положба се области во кои 
работната средина е радикално различна од наата добро позната канцеларија. Заедничко за нашите познати канцелариски простории и 
индустриски простории е столот. Сепак, тој има друга цел според околината во која се користи. Погледнете ги главните разлики подолу:

ИНДУСТРИСКИ СТОЛИЦИИНДУСТРИСКИ СТОЛИЦИ
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до 120кг. 

до 100кг. 

5 години гаранција 

Столица ERGO COSY 
2 ВО 1

Топка за седење 
ERGO COSY

гр.       шифра           е.м.

B            L-6518             пар.            17.320ден. 

цена  
со ддв

гр.       шифра           е.м.

B            L-5279             пар.           5.080ден. 

цена  
со ддв

  Industrial collection

  Industrial collection

ТÜV сертификат 

-ERGO COSY овозможува движење помеќу седењето и стоењето додека 
работите, поттикнувајќи го движењето на мускулите, го подобрува држењето 
на телото и ја го зголемува новото на енергија.
- Столчето е 2 во 1 бидејќи има прилагодлива висина како онаа на 
кнацелариска столица, но исто така има и совршена висина да служи како 
потпора при стоење со значително поглем опсег од другите стандардни 
столчиња.
- Има заоблена основа за поттикнување движење со вртење и лулање додека 
работите на зајакнување на грбот.
-Висината лесно се прилагодува од 46 -79 мм.
-Има воздушно седиште, покриено со 3Д воздушна мрежа од пена и 
нелизгачка основа.

-Топката за седење ERGO COZY  го поттикнува движењето на 
грбот и мускулите и ја ублажува болката во грбот.
-Идеална за употреба како столче за биро која ќе ве држи 
активни додека работите, може да се користи и како топка за 
јога  или за истегнување на грбот, физиотерапија и теретана.
-Брзо и лесно се надувува, доаѓа со рачна пумпа, 2 приклучоци 
и има издржлива рачка за полесно преместување од просторија 
во просторија.



офис ризница

до 120кг. 

10 години гаранција 

Столица NEON 9573
гр.       шифра           е.м.

B        4010200134        пар.            61.115ден. 

цена  
со ддв

  Industrial collection

ТÜV сертификат 

-Тапацирот на седиштето и потпирачот за грб може да се менува само со еден клик 
благодарение на иновативниот систем Клик.
-Тапацир Supertec - отпорен на посекотини, анти-лизгав и лесен за чистење. 
Удобен, мек, дише и е отпорен на надворешни влијанија.
-Synchro механизам кој автоматски го прилагодува наклонот на седиштето и 
потпирачот за грб.
-Седиштето има вградена поддршка на карлицата и заоблен преден дел за да не се 
попречува циркулацијата на крв во бутовите.
-Прилагодлива длабочина на седиштето до 60 мм.
-Наклон на седиште, рпилагодливо до 9 степени.
-Прилагодување на висината на потпирачот за грб до 60 мм, гарантира најдобра 
можна поддршка на грбот - особено во лумбалниот дел, правејќи го столот удобен 
за луѓе со различна фигура.

Време на достава:
до 60 дена
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до 120кг. 

10 години гаранција 

Столица NEXXIT 9033

гр.       шифра           е.м.

B        4010220005        пар.            35.870ден. 

цена  
со ддв

  Industrial collection

ТÜV сертификат 

Време на достава:
до 60 дена

Уникатен дизајн 

- Со својата уникатна ергономија како и со едноставното и 
интуитивно прилагодување на соодветниот корисник,  NEXX-
IT обезбедува правилно држење на телото при седење. 
Импресионира со високо ниво на удобност и исклучителна 
отпорност на употреба во индрустриски средини.
- Ергономски дизајниран потпирач за грб што ја ублажува 
напнатоста на р’бетот и мускулите. Овозможува силна и стабилна 
поддршка на грбот и во областа околу лумбалните пршлени.
- Прилагодување на наклонот на седиштето: до 4 степени
-Ергономско засечено седиште интегрирано во работ на 
седиштето, автоматски прави положбата на седењето да биде 
точна. Прилагодувањето на височината на седиштето е до 50 мм.
- Седиштето е тапацирано со интегрирана PU пена што е 
исклучително силно, издржливо, може да се пере, отпорно на 
средства за дезинфекција, без PVC, отпорно на крв и со заштита 
од пожар според EN 1021, дел 1 +2.
- Самозаклучувачки меки, двојни тркала што го заштитуваат 
подот.

Ергономска конструкција 



офис ризница

10 години гаранција 

Столица LABSIT 9125

гр.       шифра           е.м.

B        4010220010        пар.            29.100ден. 

цена  
со ддв

  Industrial collection

ТÜV сертификат 

Уникатен дизајн 

-Отпорен на чистење со средства за дезинфекција, 
погоден за употреба во лаборатории со класификација 
на безбедноста од S1 до S3. Погоден за лаборатории и 
простории со хигиенски средства, особено во областа 
на здравството, универзитети, биотехнологија, хемија и 
фармација.
-Синтетички потпирач за грб со функција 3D-Flex што се 
прилагодува кон движењата на корисникот и го следи 
горниот дел од телото кога се наведнувате назад или се 
вртите на страна.
-Седиште тапацирано со интегрална PU пена. Исклучително 
силен, издржлив, може да се пере, отпорен на средства за 
дезинфекција, без PVC ,  заштита против пожар според EN 
1-21, дел 1+2
-Регулирање на височината  во опсег од 450 до 650мм
- Меки двојни тркала со самозаклучување, кои го штитат 
подот и спречуваат  несакано придвижување на столот кога 
не се користи, овозможувајќи минимален ризик од несреќи.

Време на достава:
до 60 дена
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-Ергономски дизајниран потпирач за грб што ја намалува 
напнатоста во р’бетот и мускулите со помош на лумбална 
поддршка.
-Permanent Contact механизам кој гарантира постојан 
контакт на грбот со потпирачот за грб, следејќи ги сите 
движења на горниот дел на телото. На овој начин, грбот 
останува одржуван во текот на целиот период.
-Седиште дизајнирано со заоблен и мек преден дел за да не 
ја попречува циркулацијата на крвта во бутовите
-Седиштето и грбот се тапацирани со воздушна, екстремно 
мека еко-кожа, кое има можност и истовремено да 
абсорбира и ослободува влага. 
-Прилагодлива висина на седиштето во опсег од 580 до 
880мм
-Основата е дизајнирана да обезбедува високи нивоа на 
стабилност, издржливост и безбедност при седење
-Направена со целосно рециклирани материјали и одговара 
на германски стандарди.

10 години гаранција 

Столица UNITEC 9651

гр.       шифра           е.м.

B        4010200133        пар.            26.050ден. 

цена  
со ддв

  Industrial collection

ТÜV сертификат 

Ергономска конструкција 

Време на достава:
до 60 дена



офис ризница

5 години гаранција 

5 години гаранција 

Столица HERO

Столица SOLIUM
EXECUTIVE

гр.       шифра           е.м.

B       4010200089        пар.            29.500ден. 

цена  
со ддв

гр.       шифра           е.м.

B          40102000           пар.            26.430ден. 

цена  
со ддв

  Ergonomic collection

  Ergonomic collection

Ергономска конструкција 

Ергономска конструкција 

до 130кг. 

до 120кг. 

-Лумбална поддршка, има посебен дизајн за 
постојан контакт со половината.
-ПРилагодлив потпирач за глава
-Прилагодлива длабочина на седиштето
-Прилагодлива висина на потпирачот за грб
-3D потпирачи за раце
-Knee-Tilt механизам кој овозможува заклучување 
на столчето во 5 работни позиции.
-Седиштето и потпирачот за грб се направени од 
мрежеста воздушна ткаенина. 
Стабилна хромирана основа со пет краци.

-Ергономски потпирач за грб тапациран со високо 
квалитетна 3D ткаенина што дише.
-Моноблок потпирач за глава и седиште 
тапацирани со висококвалитетна ткаенина.
-Фиксирани потпирачи за раце.

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена

Хромирани елементи 
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5 години гаранција 

5 години гаранција 

Столица 
TECH@GAMES

Столица 
TECH@PRO

гр.       шифра           е.м.

B       4010200160        пар.            30.200ден. 

цена  
со ддв

гр.       шифра           е.м.

B       4010200097        пар.            32.100ден. 

цена  
со ддв

  Ergonomic collection

  Ergonomic collection

Ергономска конструкција 

Ергономска конструкција 

до 250кг. 

до 250кг. 

-Лумбална поддршка
-Потпирач за глава
-Прилагодлива длабочина на седење.
-Прилагодлива висина на потпирачот на грб
- 3D потпирачи за раце
-Мулти-функционален механизам,
дозволува столот да биде заклучен во различни 
работни позиции
-Седиште тапацирано со текстил дамаск.
-Потпирач за грб направен од мрежаста ткаенина
-Стабилна хромирана основа со пет краци.

-Лумбална поддршка
-Потпирач за глава
-Прилагодлива длабочина на седење.
-Прилагодлива висина на потпирачот на грб
- 3D потпирачи за раце
-Мулти-функционален механизам,
дозволува столот да биде заклучен во различни 
работни позиции
-Седиште тапацирано со текстил дамаск.
-Потпирач за грб направен од мрежаста 
ткаенина
-Стабилна хромирана основа со пет краци.

Multi-function Механизам 

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена
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5 години гаранција 

5 години гаранција 

Столица 
TECH@MAX

Столица 
TECH@LINE

гр.       шифра           е.м.

B              S230               пар.            30.485ден. 
       

цена  
со ддв

гр.       шифра           е.м.

B              S229               пар.            28.820ден. 
       

цена  
со ддв

  Ergonomic collection

  Ergonomic collection

Ергономска конструкција 

Ергономска конструкција 

до 250кг. 

до 250кг. 

-Лумбална поддршка
-Потпирач за глава
-Прилагодлива длабочина на седење
-Прилаголдива висина на потпирачот за грб
-3D потпирачи за раце
-Multi-Function механизам што дозолува 
заклучување на столчето во работна позиција
-Седиште и потпирач за грб направени од 
мрежеста ткаенина
-Стабилна хромирана основа со пет краци

-Лумбална поддршка
-Потпирач за глава
-Прилагодлива длабочина на седење
-Прилаголдива висина на потпирачот за грб
-3D потпирачи за раце
-Multi-Function механизам што дозолува 
заклучување на столчето во работна позиција
-Седиште и потпирач за грб направени од 
мрежеста ткаенина
-Стабилна хромирана основа со пет краци

Multi-function Механизам 

Multi-function Механизам 

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена
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5 години гаранција 

5 години гаранција 

Столица 
TECH@STYLE

Столица 
TECH@SМАРТ

гр.       шифра           е.м.

B              S218               пар.            33.580ден. 
       

цена  
со ддв

гр.       шифра           е.м.

B       4010200096         пар.            24.625ден. 
       

цена  
со ддв

  Ergonomic collection

  Ergonomic collection

Ергономска конструкција 

Ергономска конструкција 

до 250кг. 

до 250кг. 

-Лумбална поддршка
-Потпирач за глава
-Прилагодлива длабочина на седење
-Прилаголдива висина на потпирачот за грб
-3D потпирачи за раце
-Multi-Function механизам што дозолува 
заклучување на столчето во работна позиција
-Седиште и потпирач за грб направени од 
мрежеста ткаенина
-Стабилна хромирана основа со пет краци

-Лумбална поддршка
-Потпирач за глава
-Прилагодлива длабочина на седење
-Прилаголдива висина на потпирачот за грб
-3D потпирачи за раце
-Multi-Function механизам што дозолува 
заклучување на столчето во работна позиција
-Седиште и потпирач за грб направени од 
мрежеста ткаенина
-Стабилна хромирана основа со пет краци

Multi-function Механизам 

Multi-function Механизам 

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена
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3 години гаранција 

3 години гаранција 

Столица GROVE

Столица ALCANTO W

гр.       шифра           е.м.

B           4010200         пар.            23.410ден. 
       

цена  
со ддв

гр.       шифра           е.м.

B           40101202        пар.            21.150ден. 
       

цена  
со ддв

  Ergonomic collection

     Work collection

до 120кг. 

до 130кг. 

-Анатомски потпирач за грб, направен целосно 
од висококвалитетен матерјал што дише.
-3D прилагодливи потпирачи за раце
-Прилагодлива висина на седиштето
-Лумбална поддршка
-Weight Sensitive механизмот овозможува 
заклучување во 4 работни позиции и автоматско 
прилагодување на силата лулката според 
тежината на лицето што седи

-Weight-Sensitive механизам за автоматско 
прилагодување на силата на лулката според 
тежината на седење.
-Прилагодлива поддршка на лумбалниот дел
-Прилагодлива длабочина на седиште
-3D потпирачи за раце со меки влошки од 
полиуретан
-Седиште направено од висококвалитетна пена, 
тапацирано со текстил дамаск
-Потпирач за грб изработен од мрежаста 
ткаенина
-Стабилна хромирана основа се пет краци

Weight-Sensitive Механизам 

Weight-Sensitive Механизам 

Ергономска конструкција 

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена
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3 години гаранција 

Столица 
LUXE CHROME HB

гр.       шифра           е.м.

B              S232               пар.            18.955ден. 
       

цена  
со ддв

  Executive collection

до 120кг. 

-Прилагодлива лумбална поддршка
-Прилагодлив потпирач за глава, тапациран со 
мека еко-кожа
-Прилагодлива длабочина на седење
-3D потпирачи за раце
-Multi-Function механизамот овозможува 
заклучува на столот во 3 работни позиции
-Седиште со анатомски криви, тапацирано со 
текстил дамаск
-Потпирач за грб изработен од мрежаста 
ткаенина
-Стабилна хромирана основа со пет краци

Weight-Sensitive Механизам 

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена

3 години гаранција 

Столица FEDO HB

гр.       шифра           е.м.

B         40101403           пар.            11.900ден. 
       

цена  
со ддв

  Executive collection

до 120кг. 

Weight-Sensitive Механизам 

-Прилагодлива лумбална поддршка
-Непречено прилагодување на висина на 
седиште
-Прилагодлива сила на лулање
-Тапациран наслон на глава
-Седиште од полутеранска пена и текстил
-Потпирач за грб изработен од мрежеста 
ткаенина



офис ризница

3 години гаранција 

3 години гаранција 

Столица SNOW M

Столица SNOW W

гр.       шифра           е.м.

B         40101003          пар.            12.650ден. 
       

цена  
со ддв

гр.       шифра           е.м.

B               S211           пар.            14.800ден. 
       

цена  
со ддв

    Visitor collection

     Work collection

до 120кг. 

до 120кг. 

-Прилаголдива лумбална поддршка
-Хромирана рамка од типот -санка-и извонреден 
потпирач за грб со бела пластична рамка

-Квалитетот и удобноста  наоѓаат раскрсница цо 
регономскиот работен стол Snow W.
-Стабилен и сигурен столот има елегантна рамка 
во снежно-бела боја и стабилна основа
-Лумбалната поддршка служи за поддршка на 
грбот за време на продолженото седење
-Потпирачите за раце се подесиви по висина и 
имаат меки полиутерански влошки
- Прилагодлива длабочина на седење за да се 
чувствувате пријатно и да седите здраво во која 
било положба
-Опција за заклучување во три работни позиции

Ергономска конструкција 

Хромирани елементи 

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена
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3 години гаранција 

Столица BRIXEN HB

гр.         шифра           е.м.

B      brixen40101403     пар.            15.510ден. 
      

цена  
со ддв

  Executive collection

до 120кг. 

-Прилагодлива лумбална поддршка
-2Д потпирачи за раце со меки полиуретански 
влошки
-Тапациран наслон за глава со мека еко-кожа
-Прилагодување на силата на лулање
-Непречено прилагодување на висината на 
седиштето
-Седиште изработено од полиуретанска пена, 
тапацирано со текстилна ткаенина
-Потпирач за грб изработен од мрежаста 
ткаенина 

TILT Механизам 

Ергономска конструкција 

3 години гаранција 

Столица BRIXEN W

гр.         шифра              е.м.

B      brixen4010120332     пар.       13.310ден. 
       

цена  
со ддв

      Work collection

до 120кг. 

TILT Механизам 

Ергономска конструкција 

-Прилагодлива лумбална поддршка
-2Д потпирачи за раце со меки полиуретански 
влошки
-Тапациран наслон за глава со мека еко-кожа
-Прилагодување на силата на лулање
-Непречено прилагодување на висината на 
седиштето
-Седиште изработено од полиуретанска пена, 
тапацирано со текстилна ткаенина
-Потпирач за грб изработен од мрежаста 
ткаенина 

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена
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3 години гаранција 

Столица LUCCAS HB

Столица LUCCAS W

гр.         шифра              е.м.

B                S235                    пар.       17.400ден. 
       

цена  
со ддв

гр.         шифра              е.м.

B        luccas40101203       пар.       10.200ден. 
       

цена  
со ддв

  Executive collection

Столица LUCCA M

гр.         шифра              е.м.

B         lucca40101002        пар.          9.100ден. 
       

цена  
со ддв

    Visitor collection      Work collection

до 120кг. 

TILT Механизам 

Ергономска конструкција 

-Прилаголдива лумбална поддршка
-Прилагодлив потпирач за глава
-Седиште тапацирано со текстил дамаск
-Потпирачот за грб е со високо квалитетна 
мрежеста ткаенина
-Хромирани потпирачи за раце со влошки
-Стабилна хромирана основа со пет краци

-Прилаголдива лумбална поддршка
-Прилагодлив потпирач за глава
-Седиште тапацирано со текстил дамаск
-Потпирачот за грб е со високо квалитетна 
мрежеста ткаенина
-Хромирани потпирачи за раце со влошки
-Стабилна хромирана основа со пет краци

-Прилаголдива лумбална поддршка
-Прилагодлив потпирач за глава
-Седиште тапацирано со текстил дамаск
-Потпирачот за грб е со високо квалитетна 
мрежеста ткаенина
-Хромирани потпирачи за раце со влошки
-Стабилна хромирана основа со пет краци
-Хромирана метална рамка од типот-санка-.

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена
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3 години гаранција 

Столица SMART W

гр.         шифра                 е.м.

B      smartw4010120275      пар.       8.310ден. 
       

цена  
со ддв

      Work collection

до 120кг. 

TILT Механизам 

-Прилаголдива лумбална поддршка
-фиксни потпирачи за раце
-Прилагодување на силата на лулање
-Непречено прилагодување на висината на 
седиштето
-Седиште изработено од полиуретанска пена , 
тапацирано со текстил дамаск
-Потпирач за грб изработен од мрежаста 
ткаенина Време на достава:

до 60 дена

3 години гаранција 

Столица SMART M

гр.         шифра                 е.м.

B         smartm4010100         пар.       7.550ден. 
       

цена  
со ддв

     Visitor collection

до 120кг. 

-Седиште изработено од полиуретанска пена , 
тапацирано со текстил дамаск
-Потпирач за грб изработен од мрежаста 
ткаенина
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3 години гаранција 

Столица ROMA HB

Столица ROMA W Столица ROMA M

гр.             шифра             е.м.

B                   S208                    пар.      11.350ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B         romaw40101202        пар.       9.820ден. 
       

цена  
со ддв гр.             шифра             е.м.

B         romam40101002        пар.       8.310ден. 
       

цена  
со ддв

  Executive collection

     Work collection     Visitor collection

до 120кг. 

TILT Механизам 

-Прилаголдива лумбална поддршка
-Прилагодлив потпирач за глава
-Седиште тапацирано со текстил дамаск
-Потпирачот за грб е со високо квалитетна 
мрежеста ткаенина
-Хромирани потпирачи за раце со влошки
-Стабилна хромирана основа со пет краци

-Прилаголдива лумбална поддршка
-Прилагодлив потпирач за глава
-Седиште тапацирано со текстил дамаск
-Потпирачот за грб е со високо квалитетна 
мрежеста ткаенина
-Хромирани потпирачи за раце со влошки
-Стабилна хромирана основа со пет краци

-Прилаголдива лумбална поддршка
-Прилагодлив потпирач за глава
-Седиште тапацирано со текстил дамаск
-Потпирачот за грб е со високо квалитетна 
мрежеста ткаенина
-Хромирани потпирачи за раце со влошки
-Стабилна хромирана основа со пет краци

Хромирани елементи 

Време на достава:
до 60 дена
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-Ергономско седиште и потпирач за грб
-Висококвалитетна еко-кожа во комбинација со 
мрежеста ткаенина
-Фиксни потпирачи за раце со тапацирана 
подлога

-Ергономско седиште и потпирач за грб
-Висококвалитетна еко-кожа во комбинација со 
мрежеста ткаенина
-Пластични потпирачи за раце што се 
прилагодуваат

2 години гаранција 

2 години гаранција 

Столица KRES

Столица BRIT

гр.             шифра             е.м.

B              4010140131            пар.      12.460ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B              4010140158            пар.      17.750ден. 
       

цена  
со ддв

  Executive collection

  Executive collection

до 120кг. 

до 120кг. 

TILT Механизам 

Synchro Механизам 

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена

Ергономска конструкција 

Ергономска конструкција 
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2 години гаранција 

2 години гаранција 

Столица MISTIK

Столица VINSE

гр.             шифра             е.м.

B              4010120134            пар.      11.350ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B              4010140261            пар.      14.350ден. 
       

цена  
со ддв

  Executive collection

  Executive collection

до 120кг. 

до 120кг. 

TILT Механизам 

TILT Механизам 

Ергономска конструкција 

-Прилаголдива лумбална поддршка
-Седиште тапацирано со текстил дамаск
-Потпирачот за грб е со високо квалитетна 
мрежеста ткаенина

-Ергономско седиште и потпирач за грб
-Седиште тапацирано со високо квалитетен 
дамаск однапред
- Позадината е тапацирана со високо квалитетна 
еко-кожа

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена
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5 години гаранција 

Столица MAX GAME

гр.             шифра             е.м.

B              4010200083            пар.      17.000ден. 
       

цена  
со ддв

    Gaming collection

до 150кг. 

Multi-function Механизам 

-Прилагодлива лумбална поддршка и потпирач 
за глава
-Multi-function механизам што овозможува 
заклучување во работната позиција
-Потпирач за нозе
-Анатомско седиште и потпирач за грб, 
изработени од полиутеранска пена, тапацирани 
со виско квалитетна еко-кожа

Време на достава:
до 60 дена
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3 години гаранција 

Столица SIENA W

гр.             шифра             е.м.

B               S227                  пар.       8.995ден. 
       

цена  
со ддв

      Work collection

до 120кг. 

TILT Механизам 

-Фиксни потпирачи за раце
-Прилагодување на силата на лулање
-Седиште направено од полиуретанска пена, 
тапацирано со текстил дамаск
-Потпирач за грб направен од мрежаста 
ткаенина

Време на достава:
до 60 дена
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3 години гаранција 

3 години гаранција 

Столица NORTON

Столица BRISTOL

гр.             шифра             е.м.

B         norton40101202         пар.       9.850ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B         bristol40101202         пар.       11.700ден. 
       

цена  
со ддв

      Work collection

      Work collection

до 120кг. 

до 120кг. 

Ergon 2L Механизам 

Ergon 2L Механизам 

-Ергономско седиште и потпирач за грб 
тапациран со висококвалитетен дамаск
-Прилагодување на наклон на потпирачот 
за грб во однос на седиштето со можност за 
заклучување во посакуваната позиција
-Непречено прилагодување на висината на 
седиштето
-Прилагодливи потпирачи за раце со 
ергономски закривен горен дел
-Потпирач за грб со опција за прилагодување на 
висината со помош на рачката
-Стабилна основа со пет краци

-Ергономско седиште и потпирач за грб 
тапациран со висококвалитетен дамаск
-Прилагодување на наклон на потпирачот 
за грб во однос на седиштето со можност за 
заклучување во посакуваната позиција
-Непречено прилагодување на висината на 
седиштето
-Прилагодливи потпирачи за раце со 
ергономски закривен горен дел
-Потпирач за грб со опција за прилагодување на 
висината со помош на рачката
-Стабилна основа со пет краци

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена

Ергономска конструкција 

Ергономска конструкција 
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2 години гаранција 

2 години гаранција 

Столица EDDY

Столица MEGA

гр.             шифра             е.м.

B                       S233                пар.       6.435ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B            4010140156             пар.       7.900ден. 
       

цена  
со ддв

      Work collection

 Executive collection

до 100кг. 

до 120кг. 

TILT Механизам 

TILT Механизам 

-Ергономско седиште и потпирач за грб, 
тапациран со текстил дамаск
-Фиксни пластични потпирачи за раце

-Ергономско седиште и потпирач за грб, 
тапациран со еко-кожа
-Фиксни пластични потпирачи за раце

Ергономска конструкција 

Ергономска конструкција 

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена
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2 години гаранција 

2 години гаранција 

Столица CREDO

Столица DEKO

гр.             шифра             е.м.

B            4010140228             пар.       11.350ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B                     S242                  пар.      10.395ден. 
       

цена  
со ддв

 Executive collection

 Executive collection

до 120кг. 

до 100кг. 

TILT Механизам 

TILT Механизам 

-Ергономско седиште и потпирач за грб, 
тапацирано со еко-кожа
-Фиксни метални потпирачи за раце со 
тапацирана подлога

-Ергономско седиште и потпирач за грб, 
тапацирано со еко-кожа
-Фиксни метални потпирачи за раце со 
тапацирана подлога

Ергономска конструкција 

Ергономска конструкција 

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена
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2 години гаранција 

2 години гаранција 

Столица OSCAR

Столица AIDA

гр.             шифра             е.м.

B                     S231                  пар.      12.330ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B               40101401               пар.      12.500ден. 
       

цена  
со ддв

 Executive collection

 Executive collection

до 120кг. 

до 120кг. 

TILT Механизам 

TILT Механизам 

-Тапацирани со висококвалитетна еко-
кожа
-Фиксни потпирачи за раце со 
тапацирана подлога

-Ергономско седиште и потпирач за грб, 
тапацирано со еко-кожа
-Фиксни метални потпирачи за раце со 
тапацирана подлога

Ергономска конструкција 

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена
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2 години гаранција 

2 години гаранција 

Столица HUGO

Столица MIDAS

Столица HUGO-еко кожа

Столица HUGO-природна кожа

гр.             шифра             е.м.

B               4010120176           пар.      11.000ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B               4010140157           пар.       9.820ден. 
       

цена  
со ддв

B                      S248                  пар.      26.650ден. 
       

 Executive collection

 Executive collection

до 120кг. 

до 120кг. 

TILT Механизам 

TILT Механизам 

-Ергономско седиште и потпирач за грб, 
тапацирано со еко-кожа
-Фиксни метални потпирачи за раце со 
тапацирана подлога

-Ергономско седиште и потпирач за грб, 
тапацирано со еко-кожа
-Фиксни потпирачи за раце со 
тапацирана подлога

-Ергономско седиште и потпирач за грб, 
тапацирано со природна кожа
-Фиксни метални потпирачи за раце со 
тапацирана подлога

Ергономска конструкција 

Ергономска конструкција 

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена
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3 години гаранција 

3 години гаранција 

Столица LIDER HB

Столица HAVEN W

гр.             шифра             е.м.

B               4010140342           пар.      35.080ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B               4010120265           пар.      30.210ден. 
       

цена  
со ддв

 Executive collection

     Work collection

до 120кг. 

до 120кг. 

Synchro Механизам 

TILT Механизам 

Ергономска конструкција 

Ергономска конструкција 

Хромирани елементи 

Хромирани елементи 

-Ергономско седиште и потпирач за 
грб изработени од висококвалитетна 
полиуретанкса пена тапацирани со 
висококвалитетна еко-кожа
-Фиксни хромирани потпирачи за раце
-Непречено прилагодување на висината 
на седиштето
-Стабилна хромирана основа со пет 
краци

-Ергономско седиште и потпирач за грб  
тапацирани со висококвалитетна еко-
кожа
-Фиксни хромирани потпирачи за раце
-Непречено прилагодување на висината 
на седиштето
-Стабилна хромирана основа со пет 
краци

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена
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2 години гаранција 

2 години гаранција 

Столица STORM

Столица FUEGO

гр.             шифра             е.м.

B                    S225                   пар.      13.640ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B                    S243                    пар.      24.325ден. 
       

цена  
со ддв

 Executive collection

 Executive collection

до 120кг. 

до 120кг. 

TILT Механизам 

TILT Механизам 

Ергономска конструкција 

Ергономска конструкција 

Хромирани елементи 

-Ергономско седиште и потпирач за грб 
тапацирани со висококвалитетна еко-
кожа
-Фиксни метални потпирачи за раце
-Стабилна хромирана основа со пет 
краци

-Ергономско седиште и потпирач за грб 
тапацирани со висококвалитетна кожа
-Фиксни потпирачи за раце со мека 
тапацирана подлога

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена
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3 години гаранција 

3 години гаранција 

Столица ELL HB

Столица ELL W

гр.             шифра             е.м.

B              4010140343           пар.      23.800ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B              4010120263           пар.      21.520ден. 
       

цена  
со ддв

 Executive collection

      Work collection

до 120кг. 

до 120кг. 

Multi-block Механизам 

Multi-block Механизам 

Ергономска конструкција 

Ергономска конструкција 

-Ергономско седиште и потпирач за грб  
тапацирани со висококвалитетна еко-
кожа
-Фиксни хромирани потпирачи за раце
-Непречено прилагодување на висината 
на седиштето
-Стабилна хромирана основа со пет 
краци

-Ергономско седиште и потпирач за грб  
тапацирани со висококвалитетна еко-
кожа
-Фиксни хромирани потпирачи за раце
-Непречено прилагодување на висината 
на седиштето
-Стабилна хромирана основа со пет 
краци

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена

Хромирани елементи 

Хромирани елементи 
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3 години гаранција 

3 години гаранција 

Столица GRANDE HB

Столица GRANDE M

гр.             шифра             е.м.

B              4010140306           пар.      21.600ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B              4010100236           пар.      12.650ден. 
       

цена  
со ддв

  Executive collection

     Work collection

до 150кг. 

до 150кг. 

TILT Механизам 

Ергономска конструкција 

Ергономска конструкција 

-Ергономски потпирач за грб
-Седиште и потпирач за грб, тапацирани со високо квалитетна еко-кожа
-Хромирани фиксни потпирачи за раце со мека тапацирана подлогга
-Прилагодување на силата на лулање
-Непречено прилагодување на висината на седиштето
-Заклучување во работна позиција
-Стабилна хромирана основа со пет краци

-Ергономски потпирач за грб
-Седиште и потпирач за грб, тапацирани 
со високо квалитетна еко-кожа
-Хромирани фиксни потпирачи за раце со 
мека тапацирана подлогга

Хромирани елементи 

Хромирани елементи 
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3 години гаранција 

Столица VINCI HB

гр.             шифра             е.м.

B              4010140315           пар.      20.800ден. 
       

цена  
со ддв

  Executive collection

до 150кг. 

Ергономска конструкција 

Хромирани елементи 

-Ергономско седиште и потпирач за грб  тапацирани со 
висококвалитетна еко-кожа
-Фиксни хромирани потпирачи за раце
-Непречено прилагодување на висината на седиштето
-Прилагодување на силата на лулање
-заклучување во пет работни позиции
-Стабилна хромирана основа со пет краци

Време на достава:
до 60 дена
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-Ергономско седиште и потпирач за грб  
тапацирани со висококвалитетна еко-кожа
-Фиксни хромирани потпирачи за раце
-Непречено прилагодување на висината на 
седиштето
-Прилагодување на силата на лулање
-заклучување во пет работни позиции
-Стабилна хромирана основа со пет краци

-Ергономско седиште и потпирач за 
грб  тапацирани со висококвалитетна 
еко-кожа
-Фиксни хромирани потпирачи за раце

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена

3 години гаранција 

3 години гаранција 

Столица BOGART HB

Столица BOGART M

гр.             шифра             е.м.

B                       S106                пар.      22.600ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B              4010100242            пар.      11.700ден. 
       

цена  
со ддв

  Executive collection

    Visitor collection

до 150кг. 

до 150кг. 

Ергономска конструкција 

Ергономска конструкција 

Хромирани елементи 

Хромирани елементи 

Multi-function Механизам 
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3 години гаранција 

3 години гаранција 

Столица ITACA HB

Столица ITACA M

гр.             шифра             е.м.

B              4010140309           пар.      21.600ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B              4010100239           пар.      12.100ден. 
       

цена  
со ддв

   Executive collection

    Visitor collection

до 150кг. 

до 150кг. 

Ергономска конструкција 

Ергономска конструкција 

Хромирани елементи 

Хромирани елементи 

Multi-function Механизам 

Multi-function Механизам 

-Ергономско седиште и потпирач за грб  
тапацирани со висококвалитетна еко-кожа
-Фиксни хромирани потпирачи за раце
-Непречено прилагодување на висината на 
седиштето
-Прилагодување на силата на лулање
-заклучување во пет работни позиции
-Стабилна хромирана основа со пет краци

-Ергономско седиште и 
потпирач за грб  тапацирани со 
висококвалитетна еко-кожа
-Фиксни хромирани потпирачи за 
раце

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена
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3 години гаранција 

3 години гаранција 

Столица CRONO HB

Столица CRONO M

гр.             шифра             е.м.

B              4010140311           пар.      22.700ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B              4010100241           пар.      12.300ден. 
       

цена  
со ддв

  Executive collection

    Visitor collection

до 150кг. 

до 150кг. 

Ергономска конструкција 

Ергономска конструкција 

Хромирани елементи 

Хромирани елементи 

Multi-function Механизам 

Multi-function Механизам 

-Ергономско седиште и потпирач за грб  
тапацирани со висококвалитетна еко-кожа
-Фиксни хромирани потпирачи за раце
-Непречено прилагодување на висината на 
седиштето
-Прилагодување на силата на лулање
-заклучување во пет работни позиции
-Стабилна хромирана основа со пет краци

-Ергономско седиште и потпирач за грб  
тапацирани со висококвалитетна еко-кожа
-Фиксни хромирани потпирачи за раце
-Непречено прилагодување на висината на 
седиштето
-Прилагодување на силата на лулање
-заклучување во пет работни позиции
-Стабилна хромирана основа со пет краци

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена
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3 години гаранција 

3 години гаранција 

3 години гаранција 

   Столица TWIST

   Столица TWIST RING

   Столица TWIST H RING

   Столица TWIST
хромирана основа

Столица TWIST RING
хромирана основа

Столица TWIST H RING
хромирана основа

гр.             шифра             е.м.

B              4010120298           пар.       6.800ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B              4010120304           пар.       8.300ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B              4010120310           пар.       11.000ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B              4010120301           пар.       8.800ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B              4010120307           пар.       9.100ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B              4010120313           пар.       11.800ден. 
       

цена  
со ддв

      Work collection

      Work collection

      Work collection

      Work collection

      Work collection

      Work collection

до 120кг. 

до 120кг. 

до 120кг. 

-Седиште направено 
од повеќеслојно 
дрво тапацирано со 
висококвалитетна еко-кожа
-Прилагодлива висина на 
седиштето
-Стабилна црна основа или 
метална хромирана основа 
со пет краци и тркалца

-Седиште направено 
од повеќеслојно 
дрво тапацирано со 
висококвалитетна еко-кожа
-Прилагодлива висина на 
седиштето
-Стабилна црна основа или 
метална хромирана основа 
со пет краци и тркалца

-Седиште направено 
од повеќеслојно 
дрво тапацирано со 
висококвалитетна еко-кожа
-Прилагодлива висина на 
седиштето
-Стабилна црна основа или 
метална хромирана основа 
со пет краци и тркалца

Време на достава:
до 60 дена
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-Хромирана метална рамка од типот 
-санка-
-Седиште и потпирач за грб тапацирани 
со висококвалитетна еко-кожа
-Ергономски ребрест потпирач за грб
-Потпирачи за раце тапацирани со еко-
кожа
-Заштитиници за заштита на подот

-Хромирана метална рамка од типот 
-санка-
-Седиште и потпирач за грб тапацирани 
со висококвалитетна еко-кожа
-Потпирачи за раце тапацирани со еко-
кожа
-Заштитиници за заштита на подот

3 години гаранција 

3 години гаранција 

Столица SIT M

Столица SKY M

гр.             шифра             е.м.

B                     S224                  пар.       9.400ден.
ден. 

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B              4010100317           пар.      4.800ден. 
       

цена  
со ддв

    Visitor collection

    Visitor collection

до 120кг. 

до 120кг. 

Ергономска конструкција 

Хромирани елементи 

Хромирани елементи 

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена



офис ризница

3 години гаранција 

3 години гаранција 

3 години гаранција 

Столица GLOS M

Столица IRON M

Столица FLASH M

гр.             шифра             е.м.

B              4010100313          пар.        3.800ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B                     S245                  пар.        5.120ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B              4010100297          пар.        5.175ден. 
       

цена  
со ддв

    Visitor collection

    Visitor collection

    Visitor collection

до 120кг. 

до 120кг. 

до 120кг. 

Хромирани елементи 

Хромирани елементи 

Хромирани елементи 

-Хромирана метална рамка
-Седиште и потпирач за грб тапацирани 
со висококвалитетна еко-кожа
-Потпирачи за раце тапацирани со еко-
кожа

-Хромирана метална рамка
-Седиште и потпирач за грб тапацирани 
со висококвалитетна еко-кожа

-Хромирана метална рамка
-Седиште и потпирач за грб тапацирани 
со висококвалитетна еко-кожа
-Потпирачи за раце тапацирани со еко-
кожа

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена
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3 години гаранција 

3 години гаранција 

Столица AXO M

Столица EVO 4s M,4L M

гр.             шифра             е.м.

B                     S236                  пар.        3.440ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B           4010100282  4S         пар.        6.840ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B           4010100288  4L         пар.        6.840ден. 
       

цена  
со ддв

    Visitor collection

    Visitor collection

до 120кг. 

до 120кг. 

Хромирани елементи 

Хромирани елементи 

-Хромирана метална рамка
-Седиште и потпирач за грб тапацирани 
со висококвалитетна еко-кожа

-Елегантна и модерна форма
-Хромирана метална рамка
-Седиште и потпирач за грб тапацирани 
со висококвалитетен текстил

Време на достава:
до 60 дена

4L 4S



офис ризница

3 години гаранција 

3 години гаранција 

Столица SHAPE M

Столица GARDENA M

гр.             шифра             е.м.

B              4010100255          пар.        8.700ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B              4010100249          пар.        4.500ден. 
       

цена  
со ддв

    Visitor collection

    Visitor collection

до 120кг. 

до 120кг. 

Хромирани елементи 

Хромирани елементи 

-Метална конструкција на 
преклопување
-Тркала за лесно движење
-Седиште направено од 
висококвалитетна пена, тапацирано со 
текстил дамаск
-Потпирач за грб, направен од мрежаста 
ткаенина

-Седиште и потпирач за грб направени 
од висококвалитетен полипропилен
-Стабилна хромирана основа
-Можност за редење

Време на достава:
до 60 дена
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3 години гаранција 

3 години гаранција 

Столица SWISS M

Столица SWISS TABLE M

гр.             шифра             е.м.

B              4010100253          пар.        12.100ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B              4010100254          пар.        14.915ден. 
       

цена  
со ддв

    Visitor collection

    Visitor collection

до 120кг. 

до 120кг. 

-Метална конструкција на 
преклопување
-Интегрирани тркала на двете задни 
ногарки за лесно движење
-Потпирачи за раце со подвижен пад за 
напред и назад

-Седиште направено од 
висококвалитетна пена, тапацирано 
текстил дамаск
-Потпирач за грб направен од мрежаста 
ткаенина
-Помошна масичка на преклоп со 
вграден држач за чаша и вдлабнатина за  
средства за пишување
(компатибилна за столица Swiss M)

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена



офис ризница

5 години гаранција 

5 години гаранција 

Детска столица 
LUCKY BLACK

Детска столица 
LUCKY WHITE

гр.             шифра             е.м.

B              4010160053          пар.        8.700ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B              4010160049          пар.        10.200ден. 
       

цена  
со ддв

     Work collection

      Work collection

до 120кг. 

до 120кг. 

-Анатомско седиште и потпирач за грб изработени од 
полиуретанска пена и тапацирани со висококвалитетна ткаенина 
дамаск
-Дизајнерски модел  на потпирач на грб за поголема стабилност
-Прилагодување на висината на седиштето
-Овластен (BIFMA) амортизер на гас, 120 мм и сертифицирани 
тркала за меки површини

-Анатомско седиште и потпирач за грб изработени 
од полиуретанска пена и тапацирани со 
висококвалитетна ткаенина дамаск
-Дизајнерски модел  на потпирач на грб за поголема 
стабилност
-Прилагодување на висината на седиштето
-Овластен (BIFMA) амортизер на гас, 120 мм и 
сертифицирани тркала за меки површини

Време на достава:
до 60 дена



klever.com.mk

5 години гаранција 

5 години гаранција 

Детска столица 
CANDY FOOT BLACK

Детска столица 
CANDY FOOT WHITE

гр.             шифра             е.м.

B              4010160046          пар.        9.900ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B              4010160043          пар.       11.400ден. 
       

цена  
со ддв

      Work collection

      Work collection

до 120кг. 

до 120кг. 

-Анатомско седиште и потпирач за грб изработени од 
полиуретанска пена и тапацирани со висококвалитетна ткаенина 
дамаск
-Дизајнерски модел  на потпирач на грб за поголема стабилност
-Прилагодување на висината на седиштето

-Анатомско седиште и потпирач за грб изработени од полиуретанска пена и тапацирани со висококвалитетна ткаенина 
дамаск
-Дизајнерски модел  на потпирач на грб за поголема стабилност
-Прилагодување на висината на седиштето

Време на достава:
до 60 дена

Време на достава:
до 60 дена



офис ризница

5 години гаранција 

5 години гаранција 

Детска столица 
FLEXY BLACK

Детска столица 
FLEXY WHITE

гр.             шифра             е.м.

B                     S223                  пар.       12.100ден. 
       

цена  
со ддв

гр.             шифра             е.м.

B                      S223                  пар.     12.100ден. 
       

цена  
со ддв

      Work collection

      Work collection

до 120кг. 

до 120кг. 

-Анатомско седиште и потпирач за грб тапациран со мрежаста ткаенина
-Дишечка конструкција на потпирач за грб од типот -ајкула--Стабилна 
пластична основа со пет краци и тркалца и можност  за прилагодување 
на висината на седиштето
-Овластен (BIFMA) амортизер на гас, 120 мм и сертифицирани тркала за 
меки површини





офис ризница

VA U 

-

- - - - - -

VA U Slide

Вид д/ш/в, mm шифра цена
Биро Nova U Slide 1600x700x740 USLIDE 15860 ден.
Биро Nova 
4 in 1 U Slide 3200x1640x743 NovaU4 50980 ден.

Вид д/ш/в, mm шифра цена
Биро Nova U 1200x700x740 N246 12200 ден.
Биро Nova U 1400x700x740 N100 14500 ден.
Биро Nova U 1600x700x740 N105 16175 ден.
Биро Nova U 1800x700x740 nova1800 19500 ден.
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VA  

- - - - - -

.

Вид д/ш/в, mm шифра цена
Биро Nova O 3200x1640x740 NovaO4 45690  ден.

Вид д/ш/в, mm шифра цена
Биро Nova 1400x1640x740 nova1400 21150 ден.



офис ризница

-LST EN 527-1: 2011
-LST EN 527-2:2003

- - - - -

- - - - -

Вид д/ш/в, mm шифра цена
Биро Air 1600x800x740 Air800 18000 ден.
Биро Air 1800x800x740 air1800 19000 ден.

Вид д/ш/в, mm шифра цена
Биро T-EASY 1400x800x740 B201 14400 ден.

  Биро Т-ЕASY                 2000х1200х740                  М018             27620 ден.
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Вид д/ш/в, mm шифра цена
Биро ONE 1400x700x1185 one1400 33850 ден.
Биро ONE 1400x800x1185 one800 33230 ден.
Биро ONE 1600x700x1185 one1600 34350 ден.

Вид д/ш/в, mm шифра цена
Биро Air 2 in 1 1600x1600x740 air16002 29830 ден.
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шифра опис фиоки д/ш/в, cm цена
4035140007 2x3 3 бр. 90/45/103.1 16236 ден.
4035140008 2x4 4 бр/ 90/45/131 20012 ден.

шифра опис д/ш/в, cm цена
4035180033 Единечен 38/45/185 7740 ден.

4035180034 Единечен,
со два оддели 38/45/185 7740 ден.

шифра опис фиоки д/ш/в, cm цена
4035140009 1x3 3 бр. 60/45.2/103.1 11139 ден.
4035140025 1x4 4 бр/ 62/45/133.1 11705 ден.

шифра  опис д/ш/в, cm цена
4035180050 Единечен, со два оддела, сина врата / сиво тело 38/45/185 7740 ден.
4035180051 Единечен, со два оддела, тиркизна врата / сиво тело 38/45/185 7740 ден.
4035180052 Единечен, со два оддела, жолта врата / сиво тело 38/45/185 7740 ден.



офис ризница

CR 1242-1J
Cabinet

Cabinet
CR 1242-2J

 

 

         
    0.6mm

       
  

      2 
      

(mm)

3004 50 1850

 

 

   

0,6mm  

3 

       
  

    0.6mm
     

    
      2 

(mm)

6004 50 1850

 

 

   

0,6mm  

3 

17220 ден.

G261

10680 ден.11172
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 (mm) 

   900 4 50 1 850

 (mm) 

 900 4 50 1 850
1 270 410 850

CR 1242 J
Cabinet

Cabinet

 

CR 1243 J  

         
    0.6mm

       
  

      2 
      

 

 

   

0,6mm  

3 

         
    0.6mm

       
  

      2 
      

 

 

   

0,6mm  

3

24600 ден.

22500 ден.

G264

G265
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CR 1245 J
Cabinet

Cabinet

 (mm) 

 900 4 50 1 850
1 270 380 320

CR 1233 J  

 

 

    

0,6mm  

3

   1  
   

  
    

 
    0 .6mm
   2 

 

 

    

0,6mm  

3  

    ,    

      .
    0.6mm

     
    

      2 
      

11400 ден.

19620 ден.

CR-1233J

A271
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 (mm) 

   900 400 1 850

CR 1267 L
Cabinet

CR 1272 JM
Cabinet

 (mm) 

   900 400 1 850
420  1000
420   680

 

 

    
  

4     
  

  , 
, 

    
0.6mm

   2 

 

0,6mm  

3 

 

 

0,6mm  

3

   
     

  3 
     

   
     

  
  , , 

    0.6mm
   2 

21000 ден.

21600 ден.

A273

A105
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Cabinet

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

16650 ден.A277

Cabinet

 
 

 

0,6mm  

20520 ден.A276

Архивски ормар

Архивски ормар

Димензии 80х40х199см

Димензии 90х40х185см

со 4 полици

со 4 полици

Метал со сива боја со дебелина од 0,7 мм

Метал со сива боја со дебелина од 0,6 мм

 4 полици

 4 полици

0,7 мм

2

2



klever.com.mk

 (mm) 

   900 400 1 850

 (mm) 

   900 400 1 850

Cabinet

 

Cabinet

 

 

   4   
      

    3    
       

      

 

   

0,6mm  

3

   4   
   

4       

 

   

0,6mm  

3  

CR 1235 L

CR 1248 L 23160 ден.

17400 ден.

13775

O142
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 (mm) 

CR 1254 900 4 50 1 320
CR 1253 900 4 50 1 020
CR 1252 9 00 4 50 720

CR 1253 J

 CR 1254 J

CR 1252 J

 

 

   3  4   

     
       

   2 
      

       
        

  
     
     

    0.6mm
   2 

 

    

0,6mm  

3 

13780 ден.

15760 ден.

19020 ден.

14657

14656

A270
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 (mm) 

CR 1230 460 620 720
CR 1231 460 620 1 020
CR 1232 4 60 620 1 320

Cabinet
  

  CR 1231 J

CR 1230 J   

  2, 3  4 
  

    
 

    
    

    
     

    
  

    
 

     
    0.6mm
   2 

 

    

0,6mm  

3  

CR 1232 J

7720 ден.

10220 ден.

11900 ден.

14659

14658

11020
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шифра  опис д/ш/в, cm цена
4035120091 STANDARD, 4 полици MDF/175 kg 90/40/180 2980 ден.
4035120052 STANDARD, 5 полици ПДЧ/175 kg 90/40/180 3450 ден.

шифра  опис д/ш/в, cm цена
4035120088 PROFI, 4 полици ПДЧ/300 kg 160/60/168 11700 ден.
4035120070 PROFI, 4 полици ПДЧ/300 kg 120/50/192 9800 ден.
4035120089 PROFI, 4 полици ПДЧ/300 kg 160/70/216 13600 ден.
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Metal Rack

Star 175
Metal Rack

  

  

  1 : 75

 

 

5 

[ 
170 x 75 x 30 cm

  1 : 175

 

 

5  

[ 
180 x 75 x 35 cm

Basic 75

4260 ден.

1780 ден.

14661

14660
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Star 275
Metal Rack

Star 350
Metal Rack

  

  

  1 : 275

 

 

5  

[ 
180 x 90 x 40 cm

  1 : 350

 

 

5 

[ 
180 x 90 x 45 cm

4560 ден.

4680 ден.

14663

14662
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Mega 500
Metal Rack

  

  1 : 500

 

 

5 

[ 
177 x 200 x 60 cm

9650 ден.14665



офис ризница

Star Plus 250
Metal Rack

  

  1 : 250

 

 

5 

[ 
180 x 120 x 45 cm

4830 ден.

14664



| |     +389 (0)33 277 778
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128
191-2

Coat Racks

Coat Racks

Coat Racks

Coat Racks

 

200

 

 

 

      
    . 

        
     (    ).

         .

 TÜV

2800 ден.

2490 ден.

1992 ден.

1120 ден.

014654

13779

Z-13777

014655

212
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205

202
Coat Racks

Coat Racks

Coat Racks

Coat Racks

204

203

 

 

 

 

     
     . 

      
       (   

 ).

 .

3240 ден.

4450 ден.

3900 ден.

3300 ден.

Z-13784

Z-13783

Z-13782

Z-13781



офис ризница

4200 ден.

3750 ден. 3600 ден. 4500 ден.

3750 ден.

6885 ден.

Z118

Z117 4035200047 Z103

Z102

Z178
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шифра  опис
надворешна

в/ш/д, cm
внатрешна
в/ш/д, cm тежина, kg цена

ASG46 ASG 46 44/44/46 29/32.9/34.9 78 41500 ден.
ASG46EL ASG 46 EL 44/44/46 29/32.9/34.9 78 46600 ден.
ASG67T ASG 67 T 44/44/67 32.9/29/42 120 52800 ден.
ASG67TEL ASG 67 TEL 44/44/67 32.9/29/42 120 64200 ден.
ASG95T ASG 95 T 44/50.5/95 29/39.4/80 155 71750 ден.
ASG95TEL ASG 95 TEL 44/50.5/95 29/39.4/80 155 83100 ден.

шифра  опис
надворешна

в/ш/д, cm
внатрешна
в/ш/д, cm тежина, kg цена

SB300 SB 300 30/44.5/40 22/36.5/29.6 26 20400 ден.
SB450 SB 450 45/44.5/40 37/36.5/29.6 30 28300 ден.
SB300EL SB 300 EL 30/44.5/40 22/36.5/29.6 26 29800 ден.
SB450EL SB 450 EL 45/44.5/40 37/36.5/29.6 35 36200 ден.
SB800 SB 800 80/44.5/40 72/36.5/29.6 55 39600 ден.
SB800EL SB 800 EL 80/44.5/40 72/36.5/29.6 55 46400 ден.



офис ризница

шифра  опис
надворешна

в/ш/д, cm тежина, kg цена
200BK 200 BK 31/20/20 9 4350 ден.
250BK 250 BK 35/25/25 10 5290 ден.

шифра  опис
надворешна

в/ш/д, cm тежина, kg цена
EA20 EA 20 31/20/20 7 4540 ден.
EA23 EA 23 33.5/40.5/22.9 8 7560 ден.
EA25 EA 25 35/25/25 11 5670 ден.
EA50 EA 50 35/31/50 21 11330 ден.
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шифра опис димензија,cm цена
4015360176 Бела површина / бел метал 160х80х74 27950 ден.
4015360177 Камбер даб површина / бел метал 160х80х74 27950 ден.
4015360180 Бела површина / црн метал 160х80х74 27950 ден.
4015360181 Камбер даб површина / црн метал 160х80х74 27950 ден.

шифра опис димензија,cm цена
4015360179 Бела површина / бел метал 140х80х74 30200 ден.
4015360178 Камбер даб површина / бел метал 140х80х74 30200 ден.
4015360182 Бела површина / црн метал 140х80х74 30200 ден.
4015360183 Камбер даб површина / црн метал 140х80х74 30200 ден.
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шифра опис димензија,cm цена
4015360187 Бела површина / бел метал 200х100х74 56650 ден.
4015360188 Камбер даб површина / бел метал 200х100х74 56650 ден.
4015360189 Црна површина / бел метал 200х100х74 56650 ден.
4015360190 Бела површина / црн метал 200х100х74 56650 ден.
4015360191 Црна површина / црн метал 200х100х74 56650 ден.
4015360192 Камбер даб површина / црн метал 200х100х74 56650 ден.



офис ризница

20130 ден./бр.
4015360175

13220 ден./бр.
4015360173
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шифра опис димензија,cm цена
E003 Бела површина / црн метал 180х80х62-128 18855 ден.
E003 Камбер даб површина / црн метал 180х80х62-128 18855 ден.
E003 Црна површина / црн метал 180х80х62-128  18855ден.



офис ризница



опис димензија, cm шифра цена
Висока маса Nova 160x70х105 PCNM165-* 18510 ден.
Висока маса Nova 180x70х105 PCNM180-* 18510 ден.
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опис димензија, cm шифра цена
Висока маса Light 160x70х105 PCTM160-* 15100 ден.
Висока маса Light 180x70х105 PCTM180-* 15800 ден.



офис ризница



опис димензија, cm шифра цена
Висока маса Nova Wood 120x70х105 PCNM129-* 51360 ден. 61200 ден.
Висока маса Nova Wood 140x70х105 PCNM147-* 55130 ден. 65670 ден.
Висока маса Nova Wood 160x70х105 PCNM167-* 63440 ден.  75520 ден.
Висока маса Nova Wood 180x70х105 PCNM189-* 69970 ден. 81185 ден.

Побарај понуда

+389 2 3-298-699
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опис димензија, cm шифра цена
Висока маса Nova Wood 120x70х105 PCNM12A-* 40960 ден. 33230 ден.
Висока маса Nova Wood 140x70х105 PCNM146-* 43840 ден. 33990 ден.
Висока маса Nova Wood 160x70х105 PCNM166-* 50560 ден.  35120 ден.
Висока маса Nova Wood 180x70х105 PCNM18A-* 39680 ден. 37000 ден.



Побарај понуда

+389 2 3-298-699
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опис димензија, cm шифра цена
Маса за состаноци Nova Wood 120x120х74 PCNM128-*-EU 1580 ден. 78160 ден.
Маса за состаноци Nova Wood 160x120х74 PCNM16S-*-EU 1800 ден. 88740 ден.
Маса за состаноци Nova Wood 240x120х74 PCNM247-*-EU 2830 ден.  144240 ден.
Маса за состаноци Nova Wood 280x120х74 PCNM288-*-EU 2960 ден. 156330 ден.



Побарај понуда

+389 2 3-298-699
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офис ризница

вид димензија, cm шифра цена
Маса за 6 луѓе 140x164х74 PCNM143-*-2U 22500 ден.
Маса за 12-16 луѓе 320x164х74 nova3200 42670 ден.
Отвор за кабли на површината 140x180 PZNZ001-*-2 2300 ден.
Метален капак за кабли 31.7x11.9x2.7 PZNZ010- 2750 ден.



Побарај понуда

+389 2 3-298-699



klever.com.mk

вид димензија, cm шифра цена
Маса за 6 луѓе 200x120, H=74 M018 17750 ден.
Маса за 8 луѓе 240x120, H=74 N112 20010 ден.
Отвор за кабли, метален 31.7x11.9x2.7 PZNZ010- 2750 ден.



Побарај понуда

+389 2 3-298-699
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вид димензија, cm шифра цена
Маса за 8 луѓе 220x130x74 PCIM220-* 20770 ден.
Маса за 4 луѓе 120х74 M606-* 12840 ден.
Отвор за кабли, 
метален 31.7x11.9x2.7 PZNZ010- 2750 ден.



Побарај понуда

+389 2 3-298-699
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вид димензија, cm шифра цена
Маса за 2 луѓе 120, H=75 PCPM120-* 40400 ден.
Маса за 8 луѓе 240х120, H=75 PCPM240-*- 73250 ден.
Маса за 14 луѓе 420x120, H=75 PCPM420-* - 110640 ден.



Побарај понуда

+389 2 3-298-699
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вид димензија, cm шифра цена
PCNN060-U 60x60x40 PCNN060-*  8650 ден.

вид димензија, cm шифра цена
PCZZ701 - квадрат 70x70x45 PCZZ701-*U13 15800 ден.
PCZZ700 - овал 70х40 M605 14000 ден.
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шифра димензија, мм цена
PSHD041-* 400х500х620 18850 ден.

шифра димензија, мм цена
PSNN073-* 700х700, H=480 28300 ден.

шифра димензија, мм цена
PSNN072-* 700, H=480 24900 ден.

шифра димензија, мм цена
PSNN071-* 700x700, H=480 16200 ден.

шифра димензија, мм цена
PSNN071-* 700, H=480 13600 ден.





офис ризница

шифра опис димензија,cm цена
4025240118 Фотеља, сива 50х58х88 13600 ден.
4025240119 Фотеља, светлосива 50х58х88 13600 ден.
4025240120 Фотеља, беж-сива 50х58х88 13600 ден.
4025240121 Фотеља, окер 50х58х88 13600 ден.
4025240122 Фотеља, портокалова 50х58х88 13600 ден.
4025240123 Фотеља, вишна 50х58х88 13600 ден.
4025240124 Фотеља, сина океан 50х58х88 13600 ден.
4025240125 Фотеља, зелена 50х58х88 13600 ден.
4025240126 Фотеља, темносина 50х58х88 13600 ден.
4030140069 Двосед, сива 120х63х81 19920 ден.
4030140070 Двосед, светлосива 120х63х81 19920 ден.
4030140071 Двосед, беж-сива 120х63х81 19920 ден.
4030140072 Двосед, окер 120х63х81 19920 ден.
4030140073 Двосед, портокалова 120х63х81 19920 ден.
4030140074 Двосед, вишна 120х63х81 19920 ден.
4030140075 Двосед, сина океан 120х63х81 19920 ден.
4030140076 Двосед, зелена 120х63х81 19920 ден.
4030140077 Двосед, темносина 120х63х81 19920 ден.

Време на достава
до 60 дена

FLY WOOD/ГАРНИТУРА

FLY 4L/ГАРНИТУРА

Седиште и потпирач изработени од полиуретанска пена.
Ногарки направени од цврсто дрво во природна боја.
Текстилна ткаенина со висок квалитет.

Седиште и заден дел,
изработени 
од полиуретанска пена.
Обложена основа во црн прав.
Високо квалитетен 
тапацир за текстил.

шифра опис димензија,cm цена
4030140060 Двосед, сива ,црна основа 120х63х81 21150 ден.
4030140061 Двосед, светлосива, црна основа 120х63х81 21150 ден.
4030140062 Двосед, беж-сивo, црна основа 120х63х81 21150 ден.
4030140063 Двосед, окер, црна основа 120х63х81 21150 ден.
4030140064 Двосед, портокалова, црна основа 120х63х81 21150 ден.
4030140065 Двосед, вишна, црна основа 120х63х81 21150 ден.
4030140066 Двосед, сина океан, црна основа 120х63х81 21150 ден.
4030140067 Двосед, зелена, црна основа 120х63х81 21150 ден.
4030140068 Двосед, темносина, црна основа 120х63х81 21150 ден.

шифра опис димензија,cm цена
4025240109 Фотеља, сива ,црна основа 62х63х81 13220 ден.
4025240110 Фотеља, светлосива, црна основа 62х63х81 13220 ден.
4025240111 Фотеља, беж-сивo, црна основа 62х63х81 13220 ден.
4025240112 Фотеља, окер, црна основа 62х63х81 13220 ден.
4025240113 Фотеља, портокалова, црна основа 62х63х81 13220 ден.
4025240114 Фотеља, вишна, црна основа 62х63х81 13220 ден.
4025240115 Фотеља, сина океан, црна основа 62х63х81 13220 ден.
4025240116 Фотеља, зелена, црна основа 62х63х81 13220 ден.
4025240117 Фотеља, темносина, црна основа 62х63х81 13220 ден.
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шифра опис димензија,cm цена
4025240127 Фотеља, сива 69х67х88 15040 ден.
4025240128 Фотеља, светлосива 69х67х88 15040 ден.
4025240129 Фотеља, беж-сива 69х67х88 15040 ден.
4025240130 Фотеља, окер 69х67х88 15040 ден.
4025240131 Фотеља, портокалова 69х67х88 15040 ден.
4025240132 Фотеља, вишна 69х67х88 15040 ден.
4025240133 Фотеља, сина океан 69х67х88 15040 ден.
4025240134 Фотеља, зелена 69х67х88 15040 ден.
4025240135 Фотеља, темносина 69х67х88 15040 ден.

шифра опис димензија,cm цена
4025240145 Фотеља, сива 61х61х81 15360 ден.
4025240146 Фотеља, светлосива 61х61х81 15360 ден.
4025240147 Фотеља, беж-сива 61х61х81 15360 ден.
4025240148 Фотеља, окер 61х61х81 15360 ден.
4025240149 Фотеља, портокалова 61х61х81 15360 ден.
4025240150 Фотеља, вишна 61х61х81 15360 ден.
4025240151 Фотеља, сина океан 61х61х81 15360 ден.
4025240152 Фотеља, зелена 61х61х81 15360 ден.
4025240153 Фотеља, темносина 61х61х81 15360 ден.

шифра опис димензија,cm цена
4025240136 Фотеља, сива, хромирана основа 69х67х88 17280 ден.
4025240137 Фотеља, светлосива, хромирана основа 69х67х88 17280 ден.
4025240138 Фотеља, беж-сива, хромирана основа 69х67х88 17280 ден.
4025240139 Фотеља, окер, хромирана основа 69х67х88 17280 ден.
4025240140 Фотеља, портокалова, хромирана основа 69х67х88 17280 ден.
4025240141 Фотеља, вишна, хромирана основа 69х67х88 17280 ден.
4025240142 Фотеља, сина океан, хромирана основа 69х67х88 17280 ден.
4025240143 Фотеља, зелена, хромирана основа 69х67х88 17280 ден.
4025240144 Фотеља, темносина, хромирана основа 69х67х88 17280 ден.

шифра опис димензија,cm цена
4025240154 Фотеља, сива, хромирана основа 61х61х81 15040 ден.
4025240155 Фотеља, светлосива, хромирана основа 61х61х81 15040 ден.
4025240156 Фотеља, беж-сива, хромирана основа 61х61х81 15040 ден.
4025240157 Фотеља, окер, хромирана основа 61х61х81 15040 ден.
4025240158 Фотеља, портокалова, хромирана основа 61х61х81 15040 ден.
4025240159 Фотеља, вишна, хромирана основа 61х61х81 15040 ден.
4025240160 Фотеља, сина океан, хромирана основа 61х61х81 15040 ден.
4025240161 Фотеља, зелена, хромирана основа 61х61х81 15040 ден.
4025240162 Фотеља, темносина, хромирана основа 61х61х81 15040 ден.

Време на достава
до 60 дена

Серија фотеља Evy импресивна
со модерен дизајн и чувство за
удобност што ја носи чистата
и мека форма. Погодна за секаде-
канцеларија, дом кафуле или ресторан.
Со дрвена или хромирана основа
Тапацирана со високо квалитетен 
тапацир за текстил.
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шифра опис димензија,cm цена
4025240163 Фотеља, сива 50х58х88 14080 ден.
4025240164 Фотеља, светлосива 50х58х88 14080 ден.
4025240165 Фотеља, беж-сива 50х58х88 14080 ден.
4025240166 Фотеља, окер 50х58х88 14080 ден.
4025240167 Фотеља, портокалова 50х58х88 14080 ден.
4025240168 Фотеља, вишна 50х58х88 14080 ден.
4025240169 Фотеља, сина океан 50х58х88 14080 ден.
4025240170 Фотеља, зелена 50х58х88 14080 ден.
4025240171 Фотеља, темносина 50х58х88 14080 ден.

шифра опис димензија,cm цена
4025240163 Фотеља, сива, бела основа 50х58х88 16000 ден.
4025240164 Фотеља, светлосива, бела основа 50х58х88 16000 ден.
4025240165 Фотеља, беж-сива, бела основа 50х58х88 16000 ден.
4025240166 Фотеља, окер, бела основа 50х58х88 16000 ден.
4025240167 Фотеља, портокалова, бела основа 50х58х88 16000 ден.
4025240168 Фотеља, вишна, бела основа 50х58х88 16000 ден.
4025240169 Фотеља, сина океан, бела основа 50х58х88 16000 ден.
4025240170 Фотеља, зелена, бела основа 50х58х88 16000 ден.
4025240171 Фотеља, темносина, бела основа 50х58х88 16000 ден.

шифра опис димензија,cm цена
4025240181 Фотеља, сива ,црна основа 59х60х86 14080 ден.
4025240182 Фотеља, светлосива, црна основа 59х60х86 14080 ден.
4025240183 Фотеља, беж-сивo, црна основа 59х60х86 14080 ден.
4025240184 Фотеља, окер, црна основа 59х60х86 14080 ден.
4025240185 Фотеља, портокалова, црна основа 59х60х86 14080 ден.
4025240186 Фотеља, вишна, црна основа 59х60х86 14080 ден.
4025240187 Фотеља, сина океан, црна основа 59х60х86 14080 ден.
4025240188 Фотеља, зелена, црна основа 59х60х86 14080 ден.
4025240189 Фотеља, темносина, црна основа 59х60х86 14080 ден.

CLAY/ФОТЕЉА

CAPE 4L/ФОТЕЉА

CLAY WOOD CLAY X LEG

Време на достава
до 60 дена

Време на достава
до 60 дена

Серија фотеља Clay импресивна
со модерен дизајн и чувство за
удобност што ја носи чистата
и мека форма. Погодна за секаде-
канцеларија, дом кафуле или ресторан.
Со дрвена или хромирана основа
Тапацирана со високо квалитетен 
тапацир за текстил.

Cape 4L комбинира чист дизајн, меки форми
и чувство на удобност во кое ќе се заљубите.
Изберете боја и уживајте
во мид и удобност.
Тапацирана со високо квалитетна текстилна ткаенина.



Одлучете се за БРЕНД на кој може да му верувате.

тел.: 02/3298-699

е-mail: contact@klever.com.mk

ул. K. Bitoljanu бр. 2  1000 Скопје, Македонија
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Multiblock Механизам 

Ергономска конструкција 

Уникатен дизајн 

до 130 кг. 

ТÜV сертификат 

3 години гаранција 

94322

GENIDIA е канцелариска столица инспирирана
од интегрирањето на технологијата во човештвото
проектирана да го предефинира Вашето искуство
на работното место. Седалка и потпирачка со многу
функции и прилагодувања. Антишок механизам,
прилагодлив синхрон механизам со 4 позиции на
заклучување, вертикално регулираната потпирачка
и прилагодливата лумбална потпора, обезбедуваат 
идеална потпора и комфорт.

,

- Елегантност во современ стил
-Многу функции, лесно управување
- Посебно внимание на секој детаљ
- Потпирач за глава прилагодлив по длабочина (1)
- Потпирач за глава прилагодлив по висина (2)
- Прилагодлива лумбална потпора (3)
- Независен потпирач за потпора на грбот (4)

- 4D прилагодливи потпирачи за раце (6)
- Потприачи за раце прилагодливи по длабочина (7)
- Прилагодлив антишок механизам (8)
-Мултиблок механизам со едно копче за 
управување (9)
- Седалка прилагодлива по длабочина и висина
-Звучен сигнал за известување при продолжено 
седење во неправилна позиција

Столица GENIDIA
гр.       шифра           е.м.

B             K715                пар.             55.800ден. 

цена  
со ддв

Executive collection
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Ормар S1
S1-401522105
V3-401526102

Ормар S4 

Ормар S10 

Ормар S12/S13 ВРАТИ 

-со алуминиумска рамка 

Ормар S5 Ормар S6 

Ормар S11 

Ормар S7
S7-401522111
V3-401526102
V7-401526103

    S2            S2+V3        S2+V2     S3+V9          S3+V3         S3+V1  S3               S3+V3 

  S1        S1+V3 

  S4                       S4+V3 

  S10               S10+V3, 2 бр.         S10+V7, 2 бр. 

  S12  S13

  S6                S6+V3 бр.        S6+V3, 2 бр.      S6+V9, 2 бр.      S6+V1, 2 бр. 

    S11                                  S11+V3+V7, 4 бр.                S11+V7, 2 бр.                 S11+V3, 2 бр. 

   S5                       S5+V3               S5+V2 

   S7       S7+V3    S2+V2 

Ормар S2 Ормар S3

Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  

Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  

Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  

Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  

Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  

Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  

Модел         д/ш/в   шифра   стандард/луксуз боја  

Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  

S1              42x40x85      4015221050/1                    3990ден./4535ден.
V3                  38x76            4015261020/1                    1940ден./2200ден. 
S7                 42x40x120     4015221110/1                    6730ден./7830ден.
V7                  38x111           4015261030/1                    2450ден./2380ден. 
S2                 42x40x162     4015221060/1                     6920ден./8000ден.                                              

S4              80x40x85      4015221080/1                    5630ден./6550ден.
V3                  38x76            4015261020/1                    1940ден./2200ден. 
S5                 80x40x162     4015221090/1                  10020ден./11490ден.
V2                  38x154          4015261010/1                    2900ден./3300ден.                                             

S10           80x40x120     4015221120/1                    7830ден./8930ден.
V3                  38x76            4015261020/1                    1940ден./2200ден. 
V7                  38x111          4015261030/1                    2450ден./2380ден.

S12          120x45x120     4015281080/1                  19350ден./20450ден.
S13             120x45x120     4015221140/1                   12950ден./14960ден. 

S11          120x40x128    4015221130/1                   16240ден./18620ден.
V3                  38x76            4015261020/1                    1940ден./2200ден. 
V7                  38x111          4015261030/1                    2450ден./2380ден.

S6              80x40x200    4015221100/1                  12220ден./14050ден.
V3                  38x76            4015261020/1                    1940ден./2200ден. 
V9                  38x111          4015261040/1                    2090ден./2380ден.
V1                  38x154          4015261000/1                    3480ден./3800ден.                                             

Врата V4, 2бр.    38X76     4015260082                         8560ден.
Врата V5 за S2   38x154   4015260027                       12050ден.
Брава за с. врати                       401500046                           1780ден.
Заклучок за врати од иверка 4015500045                        2060ден.

S2              42x40x162    4015221060/1                    6920ден./8000ден.
V3                  38x76            4015261020/1                    1940ден./2200ден. 
V2                 38x154           4015261010/1                    2900ден./3300ден.
S3                 42x40x200     4015221070/1                    8600ден./9700ден.                                               

V9              38x111          4015261040/1                    2090ден./2380ден.
V3                  38x76            4015261020/1                    1940ден./2200ден. 
V1                 38x154           4015261000/1                    3480ден./3800ден.
S3                 42x40x200     4015221070/1                    8600ден./9700ден.                                               



офис ризница

БИРО

БИРО

ДОДАТОЦИ ЗА БИРО
Не е вклучена ногарката во цената на P105 и P106

БИРО

ПОМОШНО БИРО ФИОКАР

БИРО

БИРО БИРО

Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  

Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  

Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  

Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  

Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  

Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  

B101V         100x70x74     4015101050/1                    7100ден./8200ден.
B102V           120x70x74     4015101060/1                    8010ден./9100ден. 
B103V           140x70x74     4015101070/1                     8560ден./9840ден.
B104V           160x70x74     4015101080/1                     9470ден./10750ден. 
B105V           180x70x74     4015101090/1                   10200ден./11850ден.                                              

B50L           180x90x74     4015101750/1                   16430ден./19000ден.
B50R             180x90x74     4015101770/1                   16430ден./19000ден. 
B51L              200x90x74     4015101760/1                   19000ден./21900ден.
B51R             200x90x74     4015101780/1                    19000ден./21900ден.                                           

P105              70x50        4015121010/1                   2050ден./2500ден.
P106                 90x50        4015121020/1                   2560ден./2930ден. 
PB3R              70x50x74     4015121070/1                   3300ден./3800ден.
PB3L              70x50x74     4015121060/1                    3300ден./3800ден.                                           

PK1R          66x50x74      4015181010/1                   13300ден./15320ден.
PK1L             66x50x74     4015181000/1                   13300ден./15320ден.                                          

PB1             80x50x74       4015121030/1                  10940ден./12600ден.                                         

B801GR      140x70x74     4015101450/1                   20080ден./23370ден.
B801GL        140x70x74     4015101440/1                   20080ден./23370ден. 
B802GR       160x70x74     4015101470/1                    21180ден./24100ден.
B802GL        160x70x74     4015101460/1                   21180ден./24100ден.                                           

B102G        100x70x74     4015101400/1                   17700ден./20500ден.
B103G          140x70x74     4015101410/1                    19350ден./21900ден. 
B104G          160x70x74     4015101420/1                    19700ден./22650ден.
B105G          180x70x74     4015101430/1                   20500ден./23750ден.                                           

B801VR       140x70x74     4015101110/1                   10400ден./11850ден.
B801VL         140x70x74     4015101100/1                   10400ден./11850ден. 
B802VR        160x70x74     4015101130/1                    11300ден./12950ден.
B802VL         160x70x74     4015101120/1                    11300ден./12950ден.                                           

LB 112-1     160x70x74     4015101730/1                   12220ден./14050ден.
LB 112-2      180x70x74     4015101740/1                   13320ден./15330ден.                                    
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Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  

Модел   д/ш/в        шифра    стандард/луксуз боја  

Модел   д/ш/в        шифра    стандард/луксуз боја  

Модел   д/ш/в        шифра    стандард/луксуз боја  Модел   д/ш/в        шифра    стандард/луксуз боја  Модел   д/ш/в        шифра    стандард/луксуз боја  

Модел   д/ш/в        шифра    стандард/луксуз боја  

Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  

Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  

SK2            65x60x65     4015301000/1                   11670ден./13300ден.
SK3                60x50x69     4015301010/1                    8380ден./2200ден. 

C801      2x3 округла R 60     4015141150/1            8000ден./9300ден.
C902            70x70x2.5            4015141160/1             3200ден./3600ден. 

K3.1               41x51x51           4015161100/1            8380ден./9660ден.
K3                   41x51x51           4015161110/1             9660ден./11120ден.
K4.1                41x51x65           4015161120/1          10400ден./12040ден.
К4                  41х51х65            4015161130/1            11850ден./13680ден.
 

KN105          40x50x71.5           4015161200/1            6000ден./6900ден.
Таван           40x50x2.5           4015161220/1             1000ден./1100ден.

KN103         40x50x71.5           4015161180/1            6000ден./6900ден.
KN104         40x50x71.5           4015161190/1             7460ден./8560ден.
Таван          40x50x2.5              4015161220/1          1000ден./1100ден.
 

KN101          40x50x71.5           4015161160/1            9840ден./11300ден.
KN102          40x50x71.5           4015161170/1            8930ден./10200ден.
Таван             40x50x2.5           4015161220/1          1000ден./1100ден.
 

K6                 55x50x58           40151611140/1           15150ден./17350ден.
K7                  55x50x58           4015161150/1             17350ден./20000ден.
K8                  40x35x58           4015161240/1                4900ден./5600ден.
K9                  41х51х65            4015161130/1            5600ден./6550ден.
 

C201          100x70         4015141120/1                   5080ден./5820ден.
C503               140x70        4015141140/1                   5630ден./6550ден. 

C202           82x84x2.5     4015141130/1                   4000ден./4530ден. 

SK4            70x60x69     4015301020/1                   12400ден./14230ден.
SK5                60x50x69     4015301030/1                   10400ден./11850ден. 

SK6            70x60x74     4015301040/1                   11850ден./13680ден.
SK7                60x50x84     4015301050/1                    9100ден./10400ден. 

ШКАФЧИЊА ЗА ОПРЕМА 

ДОДАТОЦИ ЗА БИРО 

ФИОКАРИ 

ФИОКАРИ 

   SK2 

 C801 

K3.1 

KN105 

K4.1 K6 K7 K8 K9 K3 (со клуч) K4 (со клуч) 

 C201 C902 C503 C202 

   SK3    SK4    SK5    SK6    SK7 

Во цената не се вклучени ногарките

KN103 KN101 KN104 KN102 



офис ризница

ГАРДЕРОБЕР 

ПРЕГРАДА ПРЕГРАДА НОГАРКИ 

Кутија за компјутер

Подлога за тастатура,
капаче, брава

   G1    KP    KP1    G2    G3    G4 

Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  

Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  

G1                 80x58x162     4015401000/1                   16800ден./19350ден.
G2                 42x58x162     4015401010/1                   11120ден./12950ден. 
G3                 60x40x162     4015401020/1                     12580ден./14400ден.
G4                 80x58x200     4015401030/1                    21900ден./25200ден.                                           

P6-1              70x40x1.8     4015321000/1                   1320ден./1600ден.
P6-2             100x40x1.8     4015321010/1                   1700ден./1980ден. 
P6-3             120x40x1.8     4015321020/1                     1980ден./2200ден.
P6-4             140x40x1.8    40155321030/1                   2200ден./2500ден.  
P6-5             160x40x1.8    40155321040/1                       2500ден./2930ден.                                         

Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  

Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  

KP               29x50x27      4015501000/1                   2200ден./2500ден.
KP1                29x50x13     4015501010/1                    1750ден./1980ден.                                          

Подлога      70x35x8      4015501020/1                   1800ден./2160ден.
Капаче                                4015500049                                330ден. 
Брава за фиоки                4015500047                               1350ден.                        

Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  Модел   д/ш/в      шифра      стандард/луксуз боја  

PST1            140x54      4015321080/1                   7300ден./8600ден.
PST2                160x54     4015321090/1                    8930ден./10200ден.                                          

Flexi                                4015440011                   2560ден.
Mono                                   4015440013                   1900ден.                                        
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шифра
цена

основна / дополнителна боја
401538100* 12800 ден.     14690 ден.

шифра
цена

основна / дополнителна боја
401538101* 13780 ден.     15670 ден.

шифра
цена

основна / дополнителна боја
401538103* 14730 ден.     16990 ден.



офис ризница

шифра
цена

основна / дополнителна боја
401536117* 49080 ден.     56270 ден.

шифра
цена

основна / дополнителна боја
401536117* 17940 ден.     20770 ден.

шифра
цена

основна / дополнителна боја
401536101* 13030 ден.     14920 ден.


