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Мениджърски столове
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Intrata е колекция от мениджърски,
работни и посетителски столове за
целия офис. Изчистените форми,
които са съчетани с най-висок клас
ергономичност създават неповторима
атмосфера във всяка зона на
съвременния офис.
Варианти на тапицирани или
мрежести гърбове с различни
синхронни механизми.
Избор на основи в различен цвят и
структура или пластмасови елементи
в черен или бял цвят.
Създавате Вашия стол според
индивидуалните нужди и изисквания!

NOWY STYL GROUP

Също като Вас!
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Светът на Intrata!
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Intrata M е представител на
мениджърския клас в семейството
на Intrata. Представеният модел
е съчетал в себе си максимум от
екстрите, които са възможни за
модела. Синхронният ESPT механизъм
позволява синхронно движение
между облегалка и седалка в
съотнoшение 2:1, заключване наклона
на облегалката в 5 различни позиции,
антишок функция, регулиране силата
на движение според теглото на
седящия и плъзгане на седалката за
увеличаване дълбочината на седене!
Регулируемата лумбална опора
предоставя допълнителен комфорт
при работа, както и регулируемата по
височина и наклон пoставка за глава!

Метална основа от полиран алуминий, синхронен ESPT механизъм ,
тапицерия от естествена кожа LE/SD на лицева част (гръб еко кожа) или
материи от ценова група 1, тапицирана и регулируема поставка за глава,
регулируема лумбална опора и регулируеми подлакътници
Intrata M 22 ST44POL R20I HRUA ESPT 1032.50 / 1239 лв
за естествена кожа
Intrata M 22 ST44POL R20I HRUA ESPT 915.83 / 1099 лв
за ценова група 1

Всичко това е събрано в Intrata M!

NOWY STYL GROUP

Intrata M 23
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Intrata M 22

Седалка ш / д : 520/470, мм

Метална основа от полиран алуминий, синхронен ESPT механизъм , тапицерия от естествена
кожа LE/SD на лицева част (гръб еко кожа) или материи от ценова група 1, тапицирана и
регулируема поставка за глава, регулируема лумбална опора и регулируеми подлакътници
Intrata M 23 ST44POL R20I HRUA ESPT 915.83 / 1099 лв
за естествена кожа
Седалка ш / д : 520/470, мм

Intrata M 23 ST44POL R20I HRUA ESPT 899.17 / 1079 лв
за ценова група 1
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Sonata 24/7 XXL е специално
проектирана за екстремно
натоварване от хора с тегло 150 кг и
подсилен механизъм за експлоатация
24 часа в денонощието,
7 дни в седмицата! Съвкупността от
тези характеристики позволява версия
24/7 XXL на този модел, да бъде столът,
който ще издържи максимално на
условията, за които предназначен!

Метална основа от полиран алуминий, люлеещ
Multiblock механизъм , тапицерия от
естествена кожа LE на лицева част
(гръб еко кожа)
Sonata Lux 899.17 / 1079 лв

Комбинирай със стол
модел Sonata Lux CFP
Виж стр. 138

LE-01

Sonata Lux ES

Седалка ш / д : 540/510, мм

Метална основа от полиран алуминий,
синхронен ES механизъм , тапицерия от
кожи или дамаски ценова група 1
Sonata Lux ES 724.17 / 869 лв

Sonata Lux ES е предназначена
за дейния и активен мениджър,
защото дава комфорта и тежестта на
мениджърския стол, но е разработена
със синхронен механизъм типичен
за работните столове. Синхронният
механизъм позволява отделно
движение на облегалката спрямо
седалката, което в комбинация с
регулируемите подлакътници допълва
условията за ергономично седене!

NOWY STYL GROUP

Sonata Lux

LE-01

Седалка ш / д : 520/470, мм
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Sonata 24/7 XXL

Метална основа от полиран алуминий, люлеещ
Duetto Multiblock механизъм , тапицерия от
естествена кожа LE на лицева част
(гръб еко кожа)
Sonata 24/7 XXL 999.17 / 1199 лв

Метална основа от полиран алуминий, синхронен ES механизъм ,
тапицерия от естествена кожа LE/SD на лицева част (гръб еко кожа) ,
версия с фиксирана поставка за глава HRU
Chester HRU ST28POL R23P ES 1015.83 / 1219 лв
940.83 / 1129 лв
Chester ST28POL R23P ES

Седалка ш / д : 525/470, мм

LE-01
Комбинирай със стол
модел Chester LB CFP
Виж стр. 138

Метална основа от полиран алуминий, люлеещ Multiblock
механизъм, тапицерия от естествена кожа LE/SD на лицева част
(гръб еко кожа)
Lynx steel 830.00 / 996 лв

SD-06

За версия HRU

Lynx

Комбинирай със стол
модел Lynx LB CFP
Виж стр. 138
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Chester

Типичният „Chester” шеф дава на този
модерен мениджърски стол тежест и
присъствие за ръководителите, които
търсят точно това!
Регулируемите подлакътници са
монтирани встрани на седалката, което
дава по-голяма свобода за движение
на краката!

Седалка ш / д : 500/430, мм
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Artus steel

699.17 / 839 лв

Седалка ш / д : 520/445, мм

Метална основа от полиран алуминий,
люлеещ Multiblock механизъм , тапицерия
от естествена кожа LE/SD на лицева част
(гръб еко кожа)
Orion steel 665.83 / 799 лв

Люлеещ Multiblock механизъм
позволява да заключите наклона на
облегалката в 5 различни позиции,
а антишок функцията Ви предпазва
при преминаване от една позиция на
наклона в друга!

Комбинирай със стол
модел Orion CF LB steel
Виж стр. 138

NOWY STYL GROUP

Orion steel

Комбинирай със стол
модел Artus CF LB steel
Виж стр. 138
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Artus steel

Метална основа от полиран алуминий,
люлеещ Multiblock механизъм , тапицерия
от естествена кожа LE/SD на лицева част
(гръб еко кожа)

SD-18
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LE-01

Седалка ш / д : 500/490, мм

Седалка ш / д : 490/450, мм

Синхронните механизми на
посочените модели позволяват да
заключите наклона на облегалката
в 5 различни позиции, а антишок
функцията Ви предпазва при
преминаване от една позиция
на наклона в друга! Облегалката
и седалката на столовете са
отделени и се движат синхронно в
съотношение 2:1, което осигурява
изключителен комфорт при работа!

SP-01

Метална основа от полиран алуминий,
синхронен ES механизъм , тапицерия
от тапицерия от естествена кожа LE-U
на лицева част (гръб еко кожа)
California 549.17 / 659 лв

California

LE-01

Метална основа от полиран алуминий, синхронен ES
механизъм , тапицерия от дамаска SM - Sempre
Orlando HB 491.67 / 590 лв

NOWY STYL GROUP

Седалка ш / д : 470/470, мм

Orlando HB
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Neo Lux PL R1B 657.50 / 789 лв

Neo Lux

Метална основа от полиран
алуминий, синхронен
Duetto Syncron MPD механизъм ,
тапицерия от естествена кожа SP
на лицева част (гръб еко кожа)

SM-01
Седалка ш / д : 500/475, мм
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Linea steel 457.50 / 549 лв

Седалка ш / д : 520/440, мм

Комбинирай със стол
модел Nadir CF LB steel
Виж стр. 140

Nadir steel

SP-01
Хромирана метална основа, люлеещ Tilt
механизъм , тапицерия от естествена кожа
SP на лицева част (гръб еко кожа) или
изцяло в еко кожа V
Nadir steel ест. кожа 399.17 / 479 лв
Nadir steel еко кожа 315.83 / 379 лв

V-04

SP-01

V-18

SP-02

Хромирана метална основа, люлеещ
Tilt механизъм , тапицерия от
естествена кожа SP на лицева част
(гръб еко кожа)
Mirage steel

382.50 / 459 лв

SP-01
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Комбинирай със стол
модел Mirage CF LB steel
Виж стр. 140

NOWY STYL GROUP

Mirage steel

Седалка ш / д : 510/400, мм
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Linea steel

Метална основа от полиран алуминий,
люлеещ Tilt механизъм , тапицерия от
естествена кожа SP на лицева част
(гръб еко кожа)

Седалка ш / д : 500/510, мм

Седалка ш / д : 480/450, мм

Комбинирай със стол
модел Task CF
Виж стр. 147

ECO-30

Хромирама метална основа, люлеещ Anyfix механизъм,
тапицерия от еко кожа ECO
Bruno HR CHR68, Anyfix 357.50 / 429 лв

Bruno HR

Люлеещ Anyfix механизъм позволява
да заключите наклона на облегалката
в различни произволно избрани
положения!

NOWY STYL GROUP
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Liberty

Хромирама метална основа, люлеещ Anyfix механизъм ,
тапицерия от еко кожа ECO
Liberty CHR68, Anyfix 249.17 / 299 лв

Седалка ш / д : 480/400, мм

ECO-30
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King 315.83 / 379 лв

Със своята елегантна и
изтънчена визия, модел King
е подходящ за хората, които
освен комфорта ценят и стила
в офиса!

Седалка ш / д : 520/485, мм

ECO-07

ECO-30

NOWY STYL GROUP

Комбинирай със стол
модел Wait
Виж стр. 143
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King

Метална основа от полиран алуминий,
люлеещ Tilt механизъм, тапицерия от
еко кожа ECO
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Седалка ш / д : 490/520, мм

ECO-30

Полиамидна основа в сив
цвят, люлеещ Tilt механизъм ,
тапицерия от еко кожа ECO
Verona 330.00 / 396 лв

Verona

Метална основа от полиран алуминий, люлеещ Tilt
механизъм , тапицерия от еко кожа ECO

Florida

Седалка ш / д : 525/510, мм

Florida 257.50 / 309 лв

NOWY STYL GROUP
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Boston steel

Метална основа от полиран алуминий,
люлеещ Multiblock механизъм ,
тапицерия от еко кожа ECO
Boston Steel 315.83 / 379 лв

Седалка ш / д : 510/450, мм

ECO-30
ECO-07
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Manager steel 257.50 / 309 лв
естествена кожа
Manager steel 207.50 / 249 лв
еко кожа

Седалка ш / д : 530/460, мм

Morfeo

SP-01

Метална основа с хромирано покритие,
люлеещ Tilt механизъм , тапицерия от еко
кожа ECO

Комбинирай със стол
модел Manager CF LB
chrome
Виж стр. 140

Morfeo 241.67 / 290 лв

Полиамидна основа в сив цвят,
люлеещ Tilt механизъм , тапицерия
от еко кожа ECO

Седалка ш / д : 515/480, мм

Venta 241.67 / 290 лв

NOWY STYL GROUP

Venta

ECO-30
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Manager steel

Метална основа от полиран алуминий,
люлеещ Tilt механизъм , тапицерия от
естествена кожа SP-U на лицева част
(гръб еко кожа) или изцяло в еко кожа
ECO

ECO-70
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ECO-30

Седалка ш / д : 510/450, мм

Седалка ш / д : 525/490, мм
ECO-30

ECO-07

Метална основа с хромирано
покритие, люлеещ Tilt механизъм,
тапицерия от еко кожа ECO
Elly 241.97 / 290 лв

Elly

Седалка ш / д : 515/480, мм

Комбинирай със стол
модел Manager CF LB
Виж стр. 146

ECO-30

NOWY STYL GROUP

Полиамидна основа, люлеещ Tilt
механизъм, тапицерия от естествена кожа
SP на лицева част (гръб еко кожа)
Manager TS06 221.67 / 266 лв

Manager
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Riga steel

Метална основа с хромирано
покритие, люлеещ Tilt механизъм,
тапицерия от еко кожа ECO
Riga steel 207.50 / 249 лв

Седалка ш / д : 520/450, мм

SP-01
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Slim HB Net 199.17 / 239 лв
Slim LB Net 182.50 / 219 лв

Метална основа с хромирано покритие,
люлеещ Tilt механизъм , тапицерия от еко
кожа ECO. Версия HB с висока облегалка и
LB с ниска облегалка

Изчистените линии и форми на модел
Slim са подходящи за всеки офис!
Версиите с висока и ниска облегалка
позволяват комбиниране на една
серия, както за ръководителите, така
и за служителите!

Комбинирай със стол
модел Slim CF LB
Виж стр. 143

Slim HB 199.17 / 239 лв
Slim LB 180.00 / 216 лв

Slim FX

Седалка ш / д : 430/460, мм
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Slim Net
Slim

Метална основа с хромирано покритие,
люлеещ Tilt механизъм , тапицерия от
мрежа. Версия HB с висока облегалка и
LB с ниска облегалка

NOWY STYL GROUP

Седалка ш / д : 430/460, мм

Метална основа с хромирано покритие,
люлеещ Tilt механизъм , тапицерия от еко
кожа ECO. Версия HB с висока облегалка и
LB с ниска облегалка
Slim HB FX 257.50 / 309 лв
Slim LB FX 224.17 / 269 лв
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Седалка ш / д : 430/420, мм

Boss ест. кожа 232.50 / 279 лв
Boss еко кожа 190.83 / 229 лв

Седалка ш / д : 540/480, мм

SP-А

ECO-30

ECO-21

Метална основа с декоративни
пластмасови капаци, люлеещ Tilt
механизъм, тапицерия
от еко кожа ECO
Minister 232.50 / 279 лв

Метална основа с декоративни
пластмасови капаци, люлеещ
Tilt механизъм, тапицерия от еко
кожа ECO

Faraon

Представените модели са
изключително здрави и
подходящи за хора с по-голям
ръст и тегло, защото седалката
и облегалката са изработена от
един цял шел, а металните основи
допълнително подсилват цялата
конструкция!

Minister

Седалка ш / д : 530/480, мм

Faraon 199.17 / 239 лв

NOWY STYL GROUP
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Boss

Метална основа с декоративни
пластмасови капаци, люлеещ Tilt
механизъм, тапицерия от естествена
кожа SP-U на лицева част
(гръб еко кожа) или изцяло в
еко кожа ECO

Седалка ш / д : 540/510, мм

ECO-30 ECO-90
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Burokrat chrome GTR 224.17 / 269 лв

Седалка ш / д : 500/480, мм

Mexico

ECO-30
Метална основа с декоративни
пластмасови капаци, люлеещ Tilt
механизъм , тапицерия от еко кожа ECO
в комбинация с дамаска LS
Mexico 199.17 / 239 лв

Метална основа с декоративни
пластмасови капаци, люлеещ Tilt
механизъм, тапицерия от еко кожа ECO,
фиксирани подлакътници

Burokrat има присъствие и дава
нужния комфорт за работа, като
се отличава с ергономична форма
и право на избор. Избирате
между версии с регулируеми или
фиксирани подлакътници, както и
хромирана или черна основа.
Mexico е комбинация от еко кожа
и дамаска в средата на облегалката
и седалката, което е добро решение
за хора, които предпочитат допира
на плат!

Burokrat 199.17 / 239 лв

NOWY STYL GROUP

Burokrat

На склад в показаните цветове

Седалка ш / д : 540/520, мм
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Burokrat chrome

Метална основа с хромирано покритие,
люлеещ Tilt механизъм , тапицерия от еко
кожа ECO, регулируеми подлакътници

ECO-30
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Седалка ш / д : 500/480, мм

Factor ест.кожа 232.50 / 279 лв
Factor еко кожа 182.50 / 219 лв

Седалка ш / д : 500/450, мм

SP-А

ECO-30

Полиамидна основа, люлеещ Tilt
механизъм, тапицерия от еко кожа ECO
Manager KD 157.50 / 189 лв

Manager KD

Седалка ш / д : 510/510, мм
ECO-30

Метална основа с декоративни
пластмасови капаци, люлеещ Tilt
механизъм , тапицерия от еко кожа
ECO в два цвята
Tokyo 188.33 / 226 лв

NOWY STYL GROUP

Класическите форми и дизайн на
Factor и Manager са винаги на мода!
Когато искате да вкарате свежа
нотка и настроение в офиса или
да съчетаете цветовете на вашата
фирмена индентичност, можете да се
доверите на Tokyo!

Tokyo
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Factor

Метална основа с декоративни пластмасови капаци,
люлеещ Tilt механизъм , тапицерия от естествена
кожа SP-U на лицева част (гръб еко кожа)
или изцяло в еко кожа ECO

Седалка ш / д : 480/480, мм
На склад в показаните цветове
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Седалка ш / д : 485/480, мм

Booster

ECO-30

Метална основа с декоративни
пластмасови капаци, люлеещ Tilt
механизъм , тапицерия от еко кожа ECO
Booster 132.50 / 159 лв

ECO-72 ECO-30

Седалка ш / д : 460/480, мм

Полиамидна основа, люлеещ Tilt
механизъм, тапицерия от дамаска C-U
Diplomat 115.83 / 139 лв

NOWY STYL GROUP

Diplomat

ECO-28 ECO-45
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Diplomat steel

Метална основа с хромирано покритие,
люлеещ Tilt механизъм , тапицерия от
еко кожа ECO
Diplomat steel 149.17 / 179 лв

Седалка ш / д : 485/480, мм
C-11
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C-38

Седалка ш / д : 530/480, мм

Седалка ш / д : 510/475, мм
Мениджърските столове с
дървени елементи на основата
и подлакътниците придават
тежест на офиса и усещане за
увереност и стабилност! Можете
да изберете цвят на масивните
елементи и естествената кожа!

Метална основа с дървени
елементи, люлеещ Tilt
механизъм, тапицерия от
естествена кожа SP-U на лицева
част (гръб еко кожа)
Expert extra 388.33 / 466 лв

NOWY STYL GROUP

Manager extra 340.83 / 409 лв

Manager extra

Метална основа с дървени
елементи, люлеещ Tilt
механизъм , тапицерия от
естествена кожа SP-U на
лицева част (гръб еко кожа)

Expert extra
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Minister extra 415.83 / 499 лв

Minister extra

Метална основа с дървени елементи,
люлеещ Tilt механизъм , тапицерия от
естествена кожа SP-U на лицева част
(гръб еко кожа)

Седалка ш / д : 505/440, мм
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NOWY STYL GROUP

Колекция GAMERIX е ново попълнение в асортимента ни и има задачата да задоволи
претенциозните изисквания на хората, които прекарват дълги часове пред своя
компютър. Столовете, които наричаме „геймърски” осигуряват максимален комфорт
на седене при дългите игрални или работни сесии. Отличават се с ергономичен
дизайн и екстри, които доставят максимална опора на тялото във всеки един момент
на работата или играта. Всички предложени модели в колекцията са с инжектирана
пяна на седалките и облегалките, което увеличава чувствително експлоатационния
срок на всеки стол. Това в комбинация с ергономичните форми на облегалки и
седалки прави столовете подходящи за всеки, който желае максимално удобство и
висока ефективност в работата!
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Escape 332.50 / 399 лв

Escape

NOWY STYL GROUP

Dragon 332.50 / 399 лв

Dragon

Механизъм:
Синхронен със заключване
в 3 позиции
Основа:
Полиамидна с цветна декорация
Тапицерия:
Дамаска
Пълнеж:
Полиуретанова пяна
Подлакътници:
Регулируеми
Екстри:
Възглавница за глава
Възглавница за лумбална опора
Ергономична форма на седалка и
облегалка
Модерен дизайн
Тегло на седящия:

140 кг

Седалка ш/д, мм : 530/480
Облегалка вис, мм : 720

На склад в показаните цветове
Механизъм:
Люлеещ
Наклон на облегалката
до 1350
Основа:
Полиамидна с вътрешна метална рамка
и цветна декорация
Тапицерия:
Еко кожа в комбинация от два цвята с
основен черен цвят
Пълнеж:
Полиуретанова пяна
Подлакътници:
Регулируеми
Екстри:
Възглавница за глава
Възглавница за лумбална опора
Ергономична форма на седалка и
облегалка
Модерен дизайн
Тегло на седящия:

140 кг

Седалка ш/д, мм : 530/480
Облегалка вис, мм : 850
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130 кг

Storm

Седалка ш/д, мм : 520/500
Облегалка вис, мм : 690

Storm 190.83 / 229 лв

На склад в показаните цветове

Механизъм:
Люлеещ
Основа:
Полиамидна
Тапицерия:
Еко кожа в комбинация от два цвята с
основен черен цвят и дамаска в черен
цвят
Пълнеж:
Полиуретанова пяна
Подлакътници:
Фиксирани
Екстри:
Ергономична форма на седалка и
облегалка
Модерен дизайн
Тегло на седящия:

130 кг

Седалка ш/д, мм : 490/490
Облегалка вис, мм : 700
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Механизъм:
Люлеещ
Основа:
Полиамидна
Тапицерия:
Еко кожа в черен цвят
в комбинация от цветна дамаска
Пълнеж:
Полиуретанова пяна
Подлакътници:
Фиксирани
Екстри:
Ергономична форма на седалка и
облегалка
Модерен дизайн
Тегло на седящия:

NOWY STYL GROUP

Viking

Viking 215.83 / 259 лв

Работни столове

NOWY STYL GROUP

Работни столове
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Работни столове
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Mesh

Mesh Plus

UPH/plastic
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Denuo

Когато ергономията и дизайна намерят пресечна точка! Denuo притежава
красиви динамични форми с отличителни черти и създава положителна енергия!

NOWY STYL GROUP

Освен дизайн, Denuo включва в себе си високо качество на използваните материали
и механизми, които са в основата на изключителните му характеристики!
Синхронният LP33-ST механизъм позволява синхронно движение на облегалката
спрямо седалката и заключване в 5 различни позиции според Вашето тяло и
комфорт! Антишок функция и регулиране силата на движение според теглото с
ръкохватка вдясно на седалката. Дълбочината на седалката се регулира в диапазон
до 100 мм. Всичко това е решено с елегантни многофункционални ръкохватки под
седалката!
108
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Denuo

Полиамидна основа, синхронен LP33-ST механизъм, регулируеми подлакътници,
версия Mesh* с мрежест гръб, Mesh Plus** с тапициран мрежест гръб и UPH/plastic*** с изцяло
тапициран гръб, версии в черен Black цвят, бял White цвят или светло сив Grey цвят, тапицерия от
материи ценова група 1

Denuo Mesh Black TS29 R64-B/B/BPU LP33-ST 1099.17 / 1319 лв
Denuo Mesh Plus Black TS29 R64-B/B/BPU LP33-ST 1115.83 / 1339 лв
Denuo UPH/plastic Black TS29 LSH2 R64-B/B/BPU LP33-ST 1196.67 / 1436 лв
регулируема лумбална опора LSH2 е включена в цената по подразбиране за версия UPH/plastic
Версия White или Grey + 63.33 / 76 лв
основа полиран алуминий ST55POL + 80.00 / 96 лв
регулируема лумбална опора LUH2 ( за версии Mesh и Mesh Plus ) + 70.00 / 84 лв

*Версия Mesh е изпълнена с прозрачен мрежест гръб с избор между 5 цвята
**Версия Mesh Plus е изпълнена с гръб тапициран в 3D материя с диамантен ефект и с избор между 5 цвята
***Версия UPH/plastic е изпълнена с изцяло тапициран гръб с декоративен елегантен пластмасов капак и
производствено интегрирана лумбална опора.
Регулируемата опора за кръста за версии Mesh и Mesh Plus е опция

Цветова концепция за материите:
*Версия Mesh – 5 варианта за прозрачна мрежа
Trendy burgundy, Intriguing green, Discret grey, Royal blue, Elegant black

Цветова концепция за материите:
**Версия Mesh Plus – 5 варианта за 3D материя Trendy burgundy,
Intriguing green, Discret grey, Royal blue, Elegant black

NOWY STYL GROUP

Цветова концепция за пластмасовите елементи:
черен Black цвят, бял White цвят или светло сив Grey цвят

Седалка ш / д : 500/490, мм
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Viden HB

Полиамидна основа, синхронен FST механизъм, регулируеми подлакътници, версия без поставка за
глава или версия HRUA с поставка за глава, тапицерия от материи ценова група 1
Viden HB UPH TS25 R41 FST 599.17 / 719 лв
поставка за глава HRUA + 140.83 / 169 лв
основа полиран алуминий ST44POL + 80.00 / 96 лв

NOWY STYL GROUP

Вдъхновен от скандинавския стил,
стол Viden HB съчетава в себе си
изключителен дизайн и високо ниво на
ергономичност!
Синхронният FST механизъм
позволява синхронно движение на
облегалката спрямо седалката и
дава възможност за увеличаване
дълбочината на седене до
60 мм. Антишок функция и регулиране
силата на движение според теглото.
С лекота променяте височината на
облегалката в диапазон до 70 мм с
13 степени, за да получите максимална
опора в лумбалната зона точно според
Вашето тяло. А версията с тапицирана
поставка за глава позволява
регулирането по наклон и височина
до 75 мм.
Седалката и облегалката са с пълнеж
от инжектирана пяна, което подобрява
комфорта при работа и значително
увеличава експлоатационния срок като
формата им се запазва винаги!
Формата на облегалката в горната
част е специално проектирана, за
да има максимална свобода на
движението на ръцете!
Седалка ш / д : 460/480, мм
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4ME Black TS25 R33ALU SFB1 ESHR 682.50 / 819 лв
поставка за глава HRUA + 115.83 / 139 лв
основа полиран алуминий ST44POL + 80.00 / 96 лв
версия с бял корпус и основа 4ME White + 40.00 / 48 лв
Седалка ш / д : 525/470, мм

Полиамидна основа, синхронен SFB1 механизъм, регулируеми
подлакътници, версия без поставка за глава или версия HRMA
с поставка за глава, тапицерия на седалката от материи ценова
група 1, мрежест гръб в черен, сив, син или бял цвят
4ME Mesh Black TS25 R33ALU SFB1 ESHR 788.33 / 946 лв
+ 99.17 / 119 лв
поставка за глава HRMA
+ 80.00 / 96 лв
основа полиран алуминий ST44POL
версия с бял корпус и основа 4ME White + 40.00 / 48 лв

NOWY STYL GROUP

Уникалният дизайн на облегалката е
един от най-интересните и завладяващи
елементи от продуктовата гама на 4ME!
Дизайнерът Мартин Балендат е бил
вдъхновен от клоните на интересно
дърво и вдъхновението му оживява тук!
Синхронният SFB1 механизъм
позволява синхронно движение на
облегалката спрямо седалката и дава
възможност за заключване на наклона в
5 различни позиции с добавена антишок
функция .
Променяте височината на облегалката
в диапазон до 60 мм, за да имате
максимална опора. Имате възможност
да изберете версия без или с
тапицирана поставка за глава, която
се регулира по наклон и височина до
65 мм.
Седалката е винаги тапицирана, а
облегалката е разработена в 2 версии –
тапицирана или мрежеста!
А най-хубавото е, че вече не е нужно
да оставяте някакъв отличителен
белег, знак или бележка на стола, за
да отбележите, че точно този стол е
Ваш! SFB1 механизма е самонагласящ
се според Вашето тегло и реагира в
диапазон от 50 кг до 110 кг!
4ME е за Вас!

4 ME Mesh
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4 ME

Полиамидна основа, синхронен SFB1 механизъм, регулируеми
подлакътници, версия без поставка за глава или версия HRUA с
поставка за глава, тапицерия от материи ценова група 1

Седалка ш / д : 470/510, мм
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Ergohuman 825.00 / 990 лв

Метална основа от полиран алуминий, синхронен Syncro
механизъм, регулируеми 3D подлакътници, тапицерия от мрежа
Enjoy 658.33 / 790 лв

Футуристична визия и излъчване!
Това е първото впечатление,
което създават модели
Ergohuman, Enjoy и U-body!
И не само визия! Всички опции
на синхронния механизъм са
вкарани в един единствен
бутон вдясно на седалката!
Едновременно можете да
регулирате височината на
облегалката за максимален
допир с гърба и височината и
наклона на поставката за глава,
за да приближите формата на
гръбнака до естествената му
S – образна форма!

NOWY STYL GROUP

Enjoy

Седалка ш / д : 515/490, мм

запазва правото си за промяна на цени и асортимент и не носи отговорност за допуснати печатни грешки и цветови разлики!

Ergohuman

Метална основа от полиран алуминий, синхронен Syncro
механизъм, регулируеми 3D подлакътници, тапицерия от мрежа

Седалка ш / д : 515/490, мм
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Седалка ш / д : 490/515, мм

Метална основа от полиран алуминий, синхронен FST механизъм,
регулируеми подлакътници, версия без поставка за глава или
версия HRU с поставка за глава, тапицерия на седалката от
дамаска YB-Lucia и мрежест гръб в черен цвят
@-motion R15K-CR ST33POL JCR FST
607.50 / 729 лв
@-motion HRU R15K-CR ST33POL JCR FST 674.17 / 809 лв

NOWY STYL GROUP

@-motion притежава подвижна
лумбална опора в зоната на кръста
и подлакътници, които можете да
изместите встрани от седалката,
като така увеличите ширината й!
Дълбочината на седене също е
регулируема!
Хромираните елементи на
облегалката в съчетание с
основата от полиран алуминий са
отличителни и характерни черти на
@-motion!

@-motion
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U - body 908.33 / 1090 лв

U - body

Метална основа в бял цвят, синхронен Syncro механизъм, регулируеми 4D
подлакътници, тапицерия от дамаска на седалката и мрежест гръб

Седалка ш / д : 455/400-450, мм
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So-One UPH HB TS25 R35K2-SB2 LP11
So-One UPH LB TS25 R35K2-SB2 LP11
поставка за глава HRUA
основа полиран алуминий

599.17 / 719 лв
565.83 / 679 лв
+ 140.83 / 169 лв
+ 80.00 / 96 лв

Altum

Седалка ш / д : 500/410, мм

Полиамидна основа, синхронен FST механизъм, регулируеми
подлакътници, тапицерия на седалката от материи ценова
група 1 и мрежест гръб в черен, сив, син или бял цвят, версии с
черен и бял корпус и основа
575.00 / 690 лв
582.50 / 699 лв

NOWY STYL GROUP

Altum black TS25 R35K2 FST
Altum white TS25-W R35K2-W FST

Altum в превод от латински
означава “високо”!
Той повдига високо стандартите
в ергономичността и комфорта!
Тънкият контур, който описва
линията на облегалката следва
изящно S-образната форма на
гръбначния стълб. Мрежестата
облегалка позволява естествената
циркулация на въздуха, а
подвижната лумбална опора
осигурява максимална поддръжка
на кръста!
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So - One

Полиамидна основа, синхронен LP11 механизъм, регулируеми
подлакътници, версия с висока HB облегалка или по-ниска LB
облегалка, опция с поставка за глава HRUA за версия LB,
тaпицерия от материи ценова група 1

Седалка ш / д : 440/440-490, мм
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Седалка ш / д : 465/410-460, мм

NOWY STYL GROUP

@ - sense
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Be-All black TS25 R35K2 FST
499.17 / 599 лв
версия с бял корпус и основа Be-All white +32.50 / 39 лв

Be -All

Полиамидна основа, синхронен FST механизъм, регулируеми подлакътници,
тапицерия от материи ценова група 1, версии с черен и бял корпус и основа

Седалка ш / д : 460/420-470, мм

Полиамидна основа, синхронен FST механизъм, регулируеми подлакътници,
тапицерия на седалката от материи ценова група 1 и мрежест гръб в черен
цвят, версии с черен и бял корпус и основа
491.67 / 590 лв
@-sense black TS25 R35K2 PW FST
версия с бял корпус и основа @-sense white +32.50 / 39 лв
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Navigo UPH black R35K2 TS25 FST 415.83 / 499 лв
Синхронен FST механизъм
позволява да заключите наклона
на облегалката в 5 различни
позиции, а антишок функцията
Ви предпазва при преминаване
от една позиция на наклона в
друга! Синхронното движение на
облегалката спрямо седалката
е в съотношение 3:1, което
намалява отклонението на погледа
върху монитора при движение.
Добавената екстра за плъзгане
на седалката позволява промяна
дълбочината на седене за всеки
ръст потребители!

Версия с бяла конструкция W - White
Navigo UPH white +57.50 / 69 лв
Версия с регулируема и тапицирана поставка
за глава HRUA +135.00 /162 лв
Версия с основа полиран алуминий
oснова ST44POL +80.00 / 96 лв

NOWY STYL GROUP

С модерен дизайн и изключителна визия, стол Navigo е
идеално решение за всеки съвременен офис.
Ергономичните форми на седалка и облегалка осигуряват
необходимия работен комфорт, а комбинацията от
възможностите на синхронния механизъм и регулируемата
по височина облегалка правят стола универсален за всеки
ръст.
Седалката и облегалката са изпълнени с инжектирана
пяна, което подобрява удобството и увеличава значително
експлоатационния срок!
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Navigo UPH

Полиамидна основа, синхронен FST механизъм , тапицирани
седалка и облегалка с дамаска ценова група 1, регулируеми
подлакътници, версии на черен или бял цвят на конструкцията

Седалка ш / д : 460/450, мм
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Мрежестият гръб поема формата
на гърба на седящия и осигурява
циркулация на въздуха! Предлага се в
черен и сив цвят!

Версия с бяла конструкция W - White
Navigo UPH white +57.50 / 69 лв
Версия с регулируема и тапицирана поставка
за глава HRUA +135.00 /162 лв

Подвижната лумбална опора дава
възможност за индивидуално
регулиране според телосложението
и постигане на максимална опора в
зоната на кръста!

Версия с основа полиран алуминий
oснова ST44POL +80.00 / 96 лв
Версия с регулируема лумбална опора
LU2 +80.00 / 96 лв

NOWY STYL GROUP
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Navigo Mesh black R35K2 TS25 FST 365.83 / 439 лв

Navigo Mesh

Полиамидна основа, синхронен FST механизъм , тапицирана
седалка с дамаска ценова група 1 и мрежест гръб, регулируеми
подлакътници, версии на черен или бял цвят на конструкцията

Седалка ш / д : 460/450, мм
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Intrata O 12 black TS25 R20I FST
поставка за глава HRUA
основа полиран алуминий ST44POL
версия с бял корпус и основа W- white

490.83 / 589 лв
+ 96.67 / 116 лв
+ 80.00 / 96 лв
+ 24.17 / 29 лв

Полиамидна основа, синхронен FST механизъм, регулируеми
подлакътници, версия без поставка за глава или версия HRUA с
поставка за глава, тапицерия от материи ценова група 1
на седалката и мрежест гръб в цвят черен, сив, бял и зелен
Intrata O 13 black TS25 R20I FST
поставка за глава HRUA
основа полиран алуминий ST44POL
версия с бял корпус и основа W- white

Intrata O е представител
на работния клас столове
в семейството на Intrata.
Представените модели са съчетали
в себе си базовите екстри, които са
възможни за модела. Синхронният
FST механизъм позволява
синхронно движение между
облегалка и седалка в съотнoшение
3:1, заключване наклона на
облегалката в 5 различни позиции,
антишок функция, регулиране
силата на движение според теглото
на седящия и плъзгане на седалката
за увеличаване дълбочината на
седене! Допълнителен комфорт
при работа създава опцията за
регулируема по височина и наклон
пoставка за глава!
Избирате между версии с плътен
или мрежест гръб!

499.17 / 599 лв
+ 96.67 / 116 лв
+ 80.00 / 96 лв
+ 24.17 / 29 лв

NOWY STYL GROUP

Intrata O 13

Седалка ш / д : 480/470-520, мм
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Intrata O 12

Полиамидна основа, синхронен FST механизъм, регулируеми
подлакътници, версия без поставка за глава или версия HRUA с
поставка за глава, тапицерия от материи ценова група 1

Седалка ш / д : 480/470-520, мм
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Solo HR

Solo HR 457.50 / 549 лв

Седалка ш / д : 530/430, мм

CN 9

CN 206

Метална основа от полиран алуминий, синхронен
Active-1 механизъм, регулируеми подлакътници,
тапицерия от материи ценова група 1
Gem HR ST04POL R26S Active-1 471.67 / 566 лв

NOWY STYL GROUP

Синхронен Active-1 механизъм
позволява да заключите наклона на
облегалката в 4 различни позиции,
а антишок функцията Ви предпазва
при преминаване от една позиция
на наклона в друга! Синхронното
движение на облегалката спрямо
седалката е в съотношение 2:1.
Възможност за регулиране
височината на облегалката!

Gem HR
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Метална основа от полиран алуминий, синхронен ES механизъм,
фиксирани подлакътници, регулируема поставка за глава,
тапицерия от дамаска CN-U

YB-090 YB-156

Седалка ш / д : 510/450, мм

Полиамидна основа, синхронен Active-1
механизъм, фиксирани подлакътници, тапицерия
от материи ценова група 1
Gem TS06 GTP46 315.83 / 379 лв
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415.83 / 499 лв
408.33 / 490 лв
YB-009

YB-130

Orlando

Седалка ш / д : 485/420, мм

Метална основа от полиран алуминий, синхронен ES механизъм,
регулируеми подлакътници, тапицерия от еко кожа V
Orlando ST28POL R16H-CR ES

490.83 / 589 лв

V-18
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Седалка ш / д : 500/440, мм
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Montana HB ST11POL R15G LU ES
Montana ST11POL R15G ES

NOWY STYL GROUP

Montana

Метална основа от полиран алуминий, синхронен ES механизъм,
регулируеми подлакътници, версия HB с висока облегалка или по-ниска
облегалка, подвижна мека възглавница LU за версия HB, тапицерия на
седалката от материи ценова група 1 и мрежест гръб в черен цвят

Matador HB black 374.17 / 449 лв
Matador HB white 399.17 / 479 лв

Mодел Matador HR е истински
тореадор на арената!

NOWY STYL GROUP

запазва правото си за промяна на цени и асортимент и не носи отговорност за допуснати печатни грешки и цветови разлики!

Matador HR

Ергономичност и комфорт!
Безкомпромисно качество на
материалите! Компактен дизайн, който
подхожда на висок клас работни
столове!

Полиамидна основа, синхронен механизъм със
заключване в 3 позиции на наклона, регулируеми
подлакътници, тапицерия на седалката от дамаска и
мрежест гръб, версии с черен и бял корпус и основа

Седалка ш / д : 480/470, мм

налични в показаните цветове
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Stilo R HR SFB1 AL70 365.83 / 439 лв

Регулируема
поставка за глава

Закачалка за дрехи

Подвижна лумбална
опора и декоративен
хромиран елемент

Полиамидна основа, асинхронен IBRA механизъм,
фиксирани подлакътници, тапицерия от материи ценова група 1
Offix TS25 GTP41 265.83 / 319 лв

Stilo R HR дава високо ниво
на комфорт, което идва от
самонагласящия се според теглото
self balance синхронен механизъм
SFB1, пoдвижната лумбална опора и
регулируемата поставка за глава.
Закачалката за дрехи прикрепена
към облегалката създава
допълнително удобство за всеки
ползвател, а декоративния хромиран
елемент на облегалката създава
допълнително усещане за лукс!

Отличителната черта на Offix
са неговите силно изразени
ергономични форми както на
облегалката, така и на седалката!
3 – лостовия асинхронен IBRA
механизъм позволява да настроите
положението на седалката и
облегалката самостоятелно една
от друга. Можете да постигнете
негативен ъгъл на седалката или
ъгъл между седалка и облегалка помалък от 900, или с наклон като на
мениджърски стол. С регулируемата
по височина облегалка настройвате
подходящия натиск в зоната
на кръста! Offix притежава
най-масивните и стабилни
подлакътници!

NOWY STYL GROUP

Offix

LS - 6

Седалка ш / д : 480/470, мм
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Stilo R HR

Метална основа от полиран алуминий, синхронен SFB1 механизъм,
регулируеми подлакътници, тапицерия на седалката от дамаска
LS - Lusso, мрежест гръб в черен цвят

YB-009 YB-026 YB-105 YB-093 YB-130
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YB-156

Седалка ш / д : 490/415, мм

Седалка ш / д : 480/470, мм

YB-090 YB-130 YB-009
Полиамидна основа, перманент контакт
механизъм Ergon 2L, регулируеми подлакътници,
тапицерия от материи ценова група 1
Taktik TS25 R19T Ergon 2L 299.17 / 359 лв

Седалка ш / д : 480/470, мм

Полиамидна основа, перманент контакт механизъм Ergon 2L,
фиксирани подлакътници, поставка за глава HR, тапицерия
от дамаска YB-Lucia

I-Line
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Версията на стола с поставка
за глава е само със срок на
доставка и не се поддържа
на склад!

Taktik

NOWY STYL GROUP

Taktik Mesh

Полиамидна основа, синхронен Active-1 механизъм,
регулируеми подлакътници и лумбална опoра LU, тапицерия
от дамаска YB-Lucia, версия с поставка за глава HRUA
Taktik Mesh TS25 R19T LU Active-1
332.50 / 399 лв
Taktik Mesh HRUA TS25 R19T LU Active-1 499.17 / 599 лв

I – Line HR TS25 GTP45 Ergon 2L 280.00 / 336 лв

Седалка ш / д : 480/410, мм

YB-009

YB-156
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Седалка ш / д : 480/470, мм

Galant R

LS - 6

Метална основа с хромирано покритие, синхронен Active-1 механизъм,
регулируеми подлакътници, тапицерия от дамаска C-U
Galant R Active-1

232.50 / 279 лв

Седалка ш / д : 470/460, мм

C-11
124

запазва правото си за промяна на цени и асортимент и не носи отговорност за допуснати печатни грешки и цветови разлики!

Stilo R PL64 SL 249.17 / 299 лв

NOWY STYL GROUP

Stilo R

Пoлиамидна основа, синхронен Synchro Light механизъм,
регулируеми подлакътници, тапицерия на седалката от дамаска
LS - Lusso, мрежест гръб в черен цвят

YB-046 YB-093 YB-009
Метална основа с хромирано покритие, синхронен Synchro Light
механизъм, фиксирани подлакътници, тапицерия на седалката от дамаска
LS - Lusso, мрежест гръб в черен цвят
Inter GTP CHR68 SL 174.17 / 209 лв

Седалка ш / д : 495/480, мм

Метална основа с хромирано покритие, люлеещ Tilt механизъм,
фиксирани подлакътници, тапицерия от дамаска LS - Lusso
Neo new GTP CHR68 Tilt 224.17 / 269 лв

Neo new
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Седалка ш / д : 485/445, мм

Inter steel

NOWY STYL GROUP

Neo II TS06 Tilt 230.00 / 276 лв

Neoo II

Пoлиамидна основа, люлеещ Tilt механизъм, фиксирани
подлакътници, тапицерия от дамаска YB-Lucia

Седалка ш / д : 450/435, мм
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Седалка ш / д : 500/445, мм

LS - 6
Пoлиамидна основа, синхронен
Synchro Light механизъм, регулируеми
подлакътници, тапицерия от дамаска
LS - Lusso, мрежест гръб в черен цвят

Xeon R

LS - 76

Xeon R PL64 SL 199.17 / 239 лв

Седалка ш / д : 480/470, мм

LS - 6
126
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Cubic GTR PL66 SL 224.17 / 269 лв

NOWY STYL GROUP

Cubic

Пoлиамидна основа, синхронен
Synchro Light механизъм, регулируеми
подлакътници, тапицерия от дамаска
LS - Lusso

Glory GTP black CHR68 Tilt 199.17 / 239 лв

Седалка ш / д : 510/425, мм

Полиамидна снова, люлеещ Tilt механизъм, подвижни
подлакътници, тапицерия на седалката от дамаска LS - Lusso,
мрежест гръб

NOWY STYL GROUP

Glory GTP white Tilt 224.17 / 269 лв

Glory white
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Glory

Метална основа с хромирано покритие, люлеещ Tilt механизъм,
подвижни подлакътници, тапицерия на седалката от дамаска
LS - Lusso, мрежест гръб в черен цвят.

Седалка ш / д : 510/425, мм
127

YB-009

Седалка ш / д : 460/400, мм

Prestige steel

Pegaz steel

YB-090 YB-130
Метална основа с хромирано покритие, перманент контакт
механизъм CPT, фиксирани подлакътници, тапицерия от дамаска C
Pegaz steel 157.50 / 189 лв

C-11

C-38

C-14

C-29

Седалка ш / д : 460/435-450, мм

Метална основа с хромирано покритие, перманент контакт
механизъм CPT, фиксирани подлакътници, тапицерия от дамаска C
Prestige steel GTP27 138.33 / 166 лв

Седалка ш / д : 460/365-405, мм
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C-11

C-38

C-14

C-29
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Punkt ergo ST01CR GTP9 Ergon 2L 196.67 / 236 лв

NOWY STYL GROUP

Punkt steel

Метална основа с хромирано покритие, перманент контакт механизъм
Ergon 2L, фиксирани подлакътници, тапицерия от дамаска YB-Lucia

YB-097
YB-156 YB-130
Полиамидна основа, перманент контакт механизъм CPT,
фиксирани подлакътници, тапицерия от дамаска YB - Lucia
Smart black GTP27 140.83 / 169 лв

Седалка ш / д : 460/425-465, мм

YB-156
Полиамидна основа, перманент контакт механизъм CPT, вариант с
подлакътници GTP6 или без пoдлакътници, тапицерия от дамаска YB - Lucia
Saturn Ergo TS02 GTP6 140.83 / 169 лв
Saturn Ergo TS02
124.17 / 149 лв

Saturn Ergo
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Седалка ш / д : 460/425-465, мм

Smart black

NOWY STYL GROUP

Smart white GTP27 149.17 / 179 лв

Smart white

Полиамидна основа, перманент контакт механизъм CPT, фиксирани
подлакътници, тапицерия от дамаска YB - Lucia

Седалка ш / д : 460/415-460, мм
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Victory 121.67 / 146 лв

Pegaso

Седалка ш / д : 450/430, мм

ZT-5

ZT-23

ZT-2

ZT-25

ZT-13

ZT-13

ZT-13

ZT-13

Полиамидна основа, перманент контакт механизъм CPT,
фиксирани подлакътници, тапицерия от дамаска C-U
Pegaso GTP PL62 CPT 96.67 / 116 лв
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Victory

Метална основа с декоративни капаци, люлеещ Freestyle механизъм,
фиксирани подлакътници, тапицерия от дамаска ZT – Zesta в двуцвет

NOWY STYL GROUP

Седалка ш / д : 500/430, мм

C-11
130

C-38

лв

90.83 / 109 лв
99.17 / 119 лв
110.83 / 133 лв
119.17 / 143 лв

V-04
C-11

C-38

C-14

C-29

Седалка ш / д : 455/450-480, мм

Седалка ш / д : 470/430, мм

Regal, дамаска 74.17 / 89 лв
Regal, еко кожа 80.00 / 96 лв

NOWY STYL GROUP

Forex GTP, дамаска 82.50 / 99 лв

Метална основа с декоративни капаци, перманент контакт
механизъм CPT eco, тапицерия от дамаска C-U или еко кожа V-U

Regal

Метална основа с декоративни капаци, перманент контакт
механизъм CPT, фиксирани подлакътници, тапицерия от
дамаска C-U

Forex
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Jupiter TS02 CPT, дамаска
Jupiter TS02 CPT, еко кожа
Jupiter TS02 GTP27 CPT, дамаска
Jupiter TS02 GTP27 CPT, еко кожа

99. / 119
140.83 / 169 лв
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Полиамидна основа, перманент контакт механизъм CPT,
вариант с подлакътници GTP27 или без пoдлакътници,
тапицерия от дамаска C или еко кожа V

Jupiter

Fly GTP black PL62 Tilt
Fly GTP white PL62 Tilt

Fly

Полиамидна основа, люлеещ Tilt механизъм, фиксирани
подлакътници, тапицерия на седалката от дамаска C-U,
мрежест гръб в черен цвят.
Версии с черен black и бял white цвят на корпуса

Седалка ш / д : 430/420, мм

C-11

C-38

C-14

C-16

C-11
Седалка ш / д : 460/440, мм

V-04
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74.17 / 89 лв
79.17 / 95 лв
89.17 / 107 лв
94.17 / 113 лв

C-02

V-18

V-04

C-11

C-38

C-14

C-29

подлакътници

Седалка ш / д : 460/365-405, мм

части
Преди да поръчате резервни части се обърнете към консултантите в обекта. В
цената на показаните модели кръстачки не е включена цена на колелца или
стъпки. Колелца и стъпки се предлагат само в комплект от 5 броя.

GTP27

Topaz(GTP4)

Rondo

AR303

Комплект подлакътници
за модели Jupiter, Regal и Prestige
GTP27
Topaz (GTP4)
AR303
Rondo
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20.00 / 24 лв
15.00 / 18 лв
22.50 / 27 лв
22.50 / 27 лв

Колелца стандартни 5 бр. к-кт 18.33 / 22 лв
Колелца за твърд под 5 бр. к-кт 22.50 / 27 лв
Стъпки за статичност 5 бр. к-кт 18.33 / 22 лв
Кръстачка TS12 с метална сърцевина 24.17 / 29 лв
Кръстачка TS02 полиамидна 24.17 / 29 лв

Кръстачка метална хромирана 57.50 / 69 лв
Ринг база (Ring base), черна 37.50 / 45 лв
Амортисьор стандартен ( до 120 кг ) 20.83 / 25 лв
Амортисьор висок ( до 120 кг ) 37.50 / 45 лв
Амортисьор за 150 кг 50.00 / 60 лв
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Prestige, дамаска
Prestige, еко кожа
Prestige GTP Topaz, дамаска
Prestige GTP Topaz, еко кожа

NOWY STYL GROUP

Prestige

Метална основа с декоративни капаци, перманент контакт механизъм
CPT, вариант с подлакътници GTP Topaz или без пoдлакътници, тапицерия
от дамаска C-U или еко кожа V-U

за специални нужди

Метална основа с хромирано покритие, перманент контакт
механизъм CPT, фиксирани подлакътници GTP27, поставка за
крака Ring Base chrome, тапицерия от материи ценова група 1
Smart RB – CR ST02-CR GTP27

221.67 / 266 лв

Седалка ш / д : 460/425-465, мм

Полиамидна основа, перманент контакт механизъм CPT, поставка за
крака Ring Base black, тапицерия от материи ценова група 1
Smart RB – BL TS02 RTS 163.33 / 196 лв

Smart RB
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Работни столове

Smart RB chrome

NOWY STYL GROUP

Столовете за специални нужди са предназначени
за употреба на различни места, където има нужда от
по-голяма височина на седене, от различен начин на
поддръжка или почистване и т.н.
Места като лаборатории, медицински обекти, поточни
линии в производства , касови зони в търговски обекти
или тип рецепции се нуждаят от точно такива модели!

Седалка ш / д : 460/425-465, мм
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Werek

Nargo TS02 RTS
Nargo RB-BL TS02

171.67 / 206 лв
230.00 / 276 лв

Метална основа в черен цвят, перманент
контакт механизъм, седалка и облегалка от
многослойна дървесина, версия на стол със
стандартна височина или висок амортисьор с
база Foot base за крака
121.67 / 146 лв
174.17 / 209 лв

Метална основа в черен цвят, перманент контакт
механизъм, облегалка от многослойна дървесина
и седалка тапицирана в черна еко кожа, версия
на стол със стандартна височина или висок
амортисьор с база Foot base за крака
Werek Plus TS26-BL RTS
Werek FB Plus TS26-BL

140.83 / 169 лв
185.00 / 222 лв
NOWY STYL GROUP

Werek plus

Werek TS26-BL RTS
Werek FB TS26-BL

запазва правото си за промяна на цени и асортимент и не носи отговорност за допуснати печатни грешки и цветови разлики!

Nargo

Полиамидна основа, перманент контакт механизъм,
седалка и облегалка от полиуретан, версия на стол
със стандартна височина или висок амортисьор с
ринг база RB за крака в черен цвят
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Medico

Medico GTS Comfort 140.83 / 169 лв

Седалка ш / д : 475/425, мм
V-20
Метална основа с декоративни капаци, перманент контакт
механизъм, поставка за крака Ring Base black, тапицерия от
дамаска C-U или еко кожа V-U
Regal RB – BL, дамаска 157.50 / 189 лв
Regal RB – BL, еко кожа 157.50 / 189 лв

C-11

V-14

Regal RB

V-04

Метална основа с хромирано покритие, версия на стол със стандартна
височина или висок амортисьор с ринг база RB за крака в черен цвят,
тапицерия от еко кожа

Lift

Lift
65.83 / 79 лв
Lift RB 115.83 / 139 лв

NOWY STYL GROUP
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Метална основа с хромирано покритие, перманент
контакт механизъм Ergon 2L, тапицерия от еко кожа V-U

V-04
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Столове за деца
и тийнейджъри
Ministyle white

Полиамидна основа. Перманент контакт механизъм , фиксирани
подлакътници със здрава рамка, тапицерия от дамаски с детски
мотиви
124.17 / 149 лв
Ministyle white GTP
Ministyle kids&teens GTP 107.50 / 129 лв

Dogs

Ministyle kids&teens

Cats

Pirate

Cars

Formula 1

Priness

Pony

NOWY STYL GROUP

Animals

Fairy

Butterfly

Lego
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Детските столове трябва да отговарят едновременно на изискванията за
оформяне на правилна стойка и да бъдат в крак с тенденциите в обзавеждането!
Селекция от модели предложени в този раздел предлагат нужния комфорт и
модерен дизайн. Модели от серията Ministyle са предвидени за по-малките
деца с тегло до 40 кг. Останалите модели Tokyo, Regal white, Victory и Smart
нямат ограничение в теглото и могат да се използват както от тийнейджъри,
така и от мама и тате!

La Liga

Turbo

Sky Butterfly

Flower Girl

Tokyo 188.33 / 226 лв

Седалка ш / д : 480/480, мм

Седалка ш / д : 405/370-430, мм
за серия Ministyle

На склад в показаните цветове
Полиамидна основа, перманент контакт механизъм, фиксирани
подлакътници, тапицерия от дамаска M - Micro

NOWY STYL GROUP

Regal white GTP 115.83 / 139 лв

Regal white
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Tokyo

Метална основа с декоративни
пластмасови капаци, люлеещ Tilt
механизъм , тапицерия от еко кожа
ECO в два цвята

Седалка ш / д : 460/415-460, мм

M-38

M-28

M-15

M-04
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Седалка ш / д : 460/425-465, мм

Smart black

YB-097 YB-156 YB-130

Полиамидна основа, перманент контакт механизъм CPT,
фиксирани подлакътници, тапицерия от дамаска YB - Lucia
Smart black GTP27

140.83 / 169 лв

Седалка ш / д : 460/425-465, мм

Victory

YB-156

Метална основа с декоративни капаци, люлеещ Freestyle механизъм,
фиксирани подлакътници, тапицерия от дамаска ZT – Zesta в двуцвет
Victory 121.67 / 146 лв

Седалка ш / д : 450/430, мм
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ZT-5

ZT-23

ZT-2

ZT-25

ZT-13

ZT-13

ZT-13

ZT-13
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Smart white GTP27 149.17 / 179 лв

NOWY STYL GROUP

Smart white

Полиамидна основа, перманент контакт механизъм CPT,
фиксирани подлакътници, тапицерия от дамаска YB - Lucia

NOWY STYL GROUP
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Посетителски столове
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Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от естествена кожа LE/SD
на лицева част (гръб еко кожа)

Седалка ш / д : 540/510, мм

Artus

Lynx

Седалка ш / д : 525/470, мм

Седалка ш / д : 520/445, мм

Neo Lux

Orion

Седалка ш / д : 520/470, мм

Orion LB CF 499.17 / 599 лв

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от естествена кожа LE/SD
на лицева част (гръб еко кожа)
Artus LB CF 515.83 / 619 лв

Lynx LB CFP 630.00 / 756 лв

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от естествена кожа LE/SD на
лицева част (гръб еко кожа)

Sonata Lux CFP 657.50 / 789 лв

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от естествена кожа SP на лицева
част (гръб еко кожа)

Neo Lux 4L chrome 349.17 / 419 лв

Седалка ш / д : 500/490, мм

SD-18
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LE-01
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688.33 / 826 лв

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от естествена кожа LE/SD на
лицева част (гръб еко кожа)

NOWY STYL GROUP

Chester LB CFP

Sonata Lux

Chester

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от естествена кожа LE/SD на
лицева част (гръб еко кожа)

Седалка ш / д : 490/450, мм
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Z - body

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия на седалката от материи ценова
група 1, мрежест гръб в черен цвят

Z-body CFP chrome 490.83 / 589 лв
Седалка ш / д : 480/480, мм
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Nadir LB CF steel ест.кожа 340.83 / 409 лв
Nadir LB CF steel еко кожа 332.50 / 339 лв

Mirage

Седалка ш / д : 505/470, мм
Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от естествена кожа SP на
лицева част (гръб еко кожа)
Mirage LB CF steel 313.33 / 376 лв

Седалка ш / д : 500/510, мм

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от естествена кожа SP-U на
лицева част (гръб еко кожа) или изцяло в
еко кожа ECO
Manager LB CF steel 240.83 / 289 лв
естествена кожа
Manager LB CF steel 199.17 / 239 лв
еко кожа

NOWY STYL GROUP

Manager steel

SP-01
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Nadir

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от естествена кожа SP на
лицева част (гръб еко кожа) или изцяло в
еко кожа V
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Седалка ш / д : 500/480, мм

Intrata V 31

Метална основа с хромирано покритие, черен или сив алум цвят
(опция за бял цвят), пластмасови елементи в черен цвят (опция за бял цвят).
Версия 4L на крака или CF тип „шейна”. Стифиране до 3 бр. Тапицерия на седалката
от материи ценова група 1 и мрежест гръб в черен, сив, бял или зелен цвят
Intrata V 32 FL CR Arm
240.83 / 289 лв
Intrata V 32 CF CR Arm
280.00 / 336 лв
версия с бял корпус и основа Intrata V 32 White +7.50 / 9 лв
версия с колелца ф37 mm за FL
+40.83 / 49 лв

Intrata V 32

Седалка ш / д : 480/470, мм

Intrata V е представител на
посетителските столове в семейството на
Intrata. Посетителската версия може да
се комбинира с всеки модел от версии
Intrata M или Intrata O, като заема
подобаващо място във всяка част на
офиса - мениджърски кабинет, работни
станции или конферентна зала.
Intrata V може да се използва както в
хотелски стаи, така и дома!
„Раздвижете” посетителския стол с
колелца за лесно преместване от едно
място на друго или просто, за да станете
без да се налага да размествате нищо!
Избирате между версии с плътен или
мрежест гръб!

NOWY STYL GROUP
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Метална основа с хромирано покритие, черен или сив алум цвят
(опция за бял цвят), пластмасови елементи в черен цвят (опция за бял цвят).
Версия FL на крака или CF тип „шейна”. Стифиране до 3 бр.
Тапицерия от материи ценова група 1
Intrata V 31 FL CR Arm
199.17 / 239 лв
Intrata V 31 CF CR Arm
257.50 / 309 лв
версия с бял корпус и основа Intrata V 31 White +7.50 / 9 лв
версия с колелца ф37 mm за FL
+40.83 / 49 лв

Седалка ш / д : 480/470, мм
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Метална основа в черен цвят, дървени
падове с избор на цвят, стифиране до 4 бр,
тапицерия от материи ценова група 1

NOWY STYL GROUP

Loco II chrome

Loco II 4L Black 221.67 / 266 лв

Loco II осигурява комфорт при
седене дори за продължително
време. Предлага се във вариант
с черна рамка, който е препратка
към скандинавския стил или с
класическа хромирана рамка!
Версия Click позволява свързването
на неограничен брой столове
в непрекъсната редица, което
го прави подходящ за зали за
презентации и конференции, както
и за зали в сферата на културата за
различни представления и театри!
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Loco II black

Седалка ш / д : 495/450, мм
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Метална основа с хромирано покритие, дървени
падове с избор на цвят, версия Click за свързване
в непрекъсната редица, стифиране до 4 бр,
тапицерия от материи ценова група 1
Loco II 4L chrome
238.33 / 286 лв
Loco II 4L Click chrome
240.83 / 289 лв

Wait 4L chrome 163.33 / 196 лв

Седалка ш / д : 445/430, мм

Метална основа от полиран алуминий,
люлеещ Tilt механизъм, тапицерия от
еко кожа ECO

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от еко кожа ECO

Wait GTP AL70 Tilt 280.00 / 336 лв

Slim FX LB CF chrome 213.33 / 256 лв

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от мрежа в черен цвят

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от еко кожа ECO
Slim LB CF chrome 149.17 / 179 лв

NOWY STYL GROUP

Slim Net LB CF chrome 149.17 / 179 лв

Slim

Седалка ш / д : 430/420, мм

Slim Net

Седалка ш / д : 445/430, мм

Slim FX

Седалка ш / д : 445/430, мм

Wait GTP
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Метална основа с хромирано покритие,
нивелиращи стъпки на краката, тапицерия
от еко кожа ECO

Wait 4L

Wait 1S chrome 230.00 / 276 лв

Wait 1S

Метална основа с хромирано покритие,
въртеливо движение на седалката, тапицерия
от еко кожа ECO

Седалка ш / д : 440/460, мм

Седалка ш / д : 440/460, мм
145
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Seattable ST.L е ултимативното решение за многофункционални пространства.
Удобен стол и маса в една единствена мебел, благодарение на дискретната дръжка в облегалката Seattable може да бъде трансформиран от стoл в
маса и обратно само за секунда. Само едно гладко “обръщащо” движение е достатъчно, за да решите колко Seattable да са столове и колко - маси.
Цяла зала може да бъде пренаредена за минути без необходимостта да внасяте и изнасяте допълнителни мебели.
Seattable е подходящ за експлоатация във всякакви обществени пространства
като университети, обучителни центрове, конференции, институции, библиотеки,
музеи, болници, хотели и др.
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Seattable ST.L plastic ALU
Seattable ST.L plastic chrome

по запитване
по запитване

Метална основа в сив ALU цвят или с хромирано покритие,
седалка и облегалка от многослойна букова дървесина,
стифиране до 12 бр
Seattable ST.L plywood ALU
Seattable ST.L plywood chrome

по запитване
по запитване

Аксесоари за Seattable
Количка за Seattable ST.L ALU
Количка за Seattable ST.L chrome
Калъф за седалка на Seattable ST.L
материи ценова група 1
Свързваща планка connect за Seattable ST.L

по запитване
по запитване
по запитване
по запитване

NOWY STYL GROUP
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Метална основа в сив ALU цвят или с хромирано покритие,
седалка и облегалка от висококачествена пластмаса, стифиране
до 12 бр
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Minister LB CF 199.17 / 239 лв

Седалка ш / д : 505/480, мм

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от дамаска YB-Lucia и мрежест
гръб с мрежа OP, стифиране до 4 бр
Samba Net chrome 199.17 / 239 лв

Седалка ш / д : 530/480, мм

Rumba Net

Samba Net

SP-01

Седалка ш / д : 445/460, мм

Седалка ш / д : 460/430, мм

V-18
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V-04

OP-24N YB-009

Sylwia S

Sylwia S Arm

Sylwia S Arm chrome 132.50 / 159 лв

Rumba Net chrome 199.17 / 239 лв

Седалка ш / д : 490/430, мм

OP-24N YB-009
Метална основа с хромирано покритие,
стифиране до 3 бр, тапицерия от еко
кожа V

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от дамаска YB-Lucia и
мрежест гръб с мрежа OP

Метална основа с хромирано покритие,
стифиране до 3 бр, тапицерия от еко кожа V

Sylwia S chrome 85.83 / 103 лв

Седалка ш / д : 460/430, мм

V-18

V-04
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лв

Метална основа в черен цвят,
тапицерия от еко кожа ECO

NOWY STYL GROUP

Manager LB CF 207. / 249
50

Minister

Manager

Метална основа в черен цвят,
тапицерия от естествена кожа SP
(гръб еко кожа)

V-18

Rumba chrome 132.50 / 159 лв

V-04

V-18

V-04

Седалка ш / д : 455/470, мм

Метална основа с хромирано покритие, стифиране
до 4 бр, тапицерия от еко кожа ECO

Метална основа с хромирано покритие или в бял цвят,
стифиране до 4 бр, тапицерия от еко кожа ECO

115.83 / 139 лв

DeSilva Arm chrome
DeSilva Arm white

157.50 / 189 лв
165.83 / 199 лв

NOWY STYL GROUP

Task CF Arm chrome

DeSilva Arm

Седалка ш / д : 455/470, мм

Task CF Arm
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Rumba S chrome 140.83 / 169 лв

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от еко кожа V

Rumba

Rumba S

Метална основа с хромирано покритие,
стифиране до 4 бр, тапицерия от еко кожа V

Седалка ш / д : 480/410, мм

Седалка ш / д : 470/400, мм
149

V-18

V-04

Samba TE

Подлакътници в цвят бук 1.007
Метална основа с хромирано покритие, подлакътници
с дървени падове, конферентен комплект с дървена
масичка за писане, тапицерия от материи ценова група 1
Samba TE chrome 215.83 / 259 лв

Samba е един от най-търсените
модели посетителски и
конферентни столове! И не е
случайно. Така е, защото предлага
удобство дори и при продължително
седене. Едновременно с това
може спокойно да се комбинира
с повечето модели столове с
хромирани елементи.
Версия Samba TE предлага
конферентен комплект с дървена
масичка за писане, което е
изключително удобен вариант за
оборудване на зали за лекции,
презентации и обучения! Тази
версия се поръчва самостоятелно и
не можете да добавяте конферентен
комплект към вече съществуващи
столове!

Седалка ш / д : 460/460, мм
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Седалка ш / д : 460/460, мм

NOWY STYL GROUP

Samba

Метална основа с хромирано покритие,
подлакътници с дървени падове, тапицерия от еко кожа V
Samba chrome 140.83 / 169 лв

132.50 / 159 лв

Столовете със седалка от
полипропилен все повече
навлизат в съвременния офис като
вариант за посетителски столове.
Подходящи са за зони за разговори
или срещи с колеги! Те създават
приятна атмосфера със своята
лекота на визията и формите!
Метална основа с хромирано покритие, седалка от гланц
полипропилен – моноблок, версия без и с подлакътници Arm
Fondo 4L chrome
99.17 / 119 лв
Fondo 4L Arm chrome 149.17 / 179 лв

NOWY STYL GROUP

Предложените модели Fano и Fondo
са изпълнени с моноблок седалки,
което дава изключителна здравина
при употребата! Това е доказано
и с необходимите европейски
сертификати!

Fondo
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Fano chrome

Fano

Метална основа с хромирано покритие,
седалка от мат полипропилен - моноблок
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Vesta chrome

Седалка ш / д : 410/430, мм

Метална основа с хромирано покритие, стифиране до
10 бр, версия Click позвлява свързване в непрекъсната
редица, тапицерия от материи ценова група 1
Vesta New CFS chrome
107.50 / 129 лв
Vesta New Click CFS chrome 113.33 / 136 лв

Vesta New е класически стол от
гамата на Nowy Styl Group, който
има тънки линии и форми. Това го
прави приложим както в офиса,
така и в дома! Предлага се във
вариант с черна рамка, който е
препратка към скандинавския стил
или с класическа хромирана рамка!
Версия Click позволява свързването
на столовете в редица без да се
разместват!

Седалка ш / д : 410/430, мм
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Vesta New CFS black
107.50 / 129 лв
Vesta New Click CFS black 113.33 / 136 лв

NOWY STYL GROUP

Vesta black

Метална основа в черен цвят, стифиране
до 10 бр, версия Click позвлява свързване в
непрекъсната редица, тапицерия от материи
ценова група 1

Tailer CF chrome 132.50 / 159 лв

Седалка ш / д : 400/420, мм

Sofi II chrome 105.00 / 126 лв

Sofi II

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от еко кожа ECO

Колекция от столове с метална хромирана
рамка и тапицерия от еко кожа тип ЕСО
с висок цикъл на износоустойчивост.
Възможност за избор на цвят на кожата от
гамата на производителя!
Столовете предлагат приятна мекота на
седене и позволяват употребата им в зони с
различно предназначение!

Седалка ш / д : 400/385, мм

Ralf chrome 96.67 / 116 лв

NOWY STYL GROUP

Nik chrome 80.00 / 96 лв

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от еко кожа ECO

Ralf

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от мрежа в черен цвят

Nik
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Седалка ш / д : 390/420, мм

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от еко кожа ECO

Tailer CF

Tailer II chrome 115.83 / 139 лв

Tailer II

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от еко кожа ECO

Седалка ш / д : 390/380, мм

Седалка ш / д : 400/400, мм
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99.17 / 119 лв
+24.17 / 29 лв

Метална основа с хромирано покритие, шел моноблок
от непрекъснато извита многослойна дървесина, стифиране до 4 бр,
версия Seat plus с тапициран пад на седалката с материи ценова група 1
Café II 4L chrome
Seat plus тапициран пад

99.17 / 119 лв
+24.17 / 29 лв

Метална основа с хромирано покритие, шел моноблок от непрекъснато извита
многослойна дървесина, стифиране до 4 бр, версия Seat plus с тапициран пад
на седалката с материи ценова група 1 и версия ARM с подлакътници
Café VII 4L chrome
99.17 / 119 лв
Café VII Arm 4L chrome 190.83 / 229 лв
Seat plus тапициран пад +24.17 / 29 лв

Изключителна здравина и дълъг
експлоатационен срок са основните
предимства на серия Café!
Здравината е постигната от
технологията на изработка при
лепенето на всеки слой дървесина
и насрещното обръщане на
дървесните влакна! Моноблок от
8 слоя дървесина с обща дебелина
10.5 мм без никакво прекъсване
създава висок комфорт на седене!
Вариант Seat plus добавя
малка възглавничка, която е
производствено заработена за
седалката в мястото на сядане!
Лесния начин на поддръжка прави
този вид столове подходящи за
различни зони в офиса!
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Café II 4L chrome
Seat plus тапициран пад

NOWY STYL GROUP

Café II
Café IV
Café VII
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Метална основа с хромирано покритие, шел моноблок
от непрекъснато извита многослойна дървесина, стифиране до 4 бр,
версия Seat plus с тапициран пад на седалката с материи ценова група 1

Седалка ш / д : 470/430, мм

99.83 / 109 лв

NOWY STYL GROUP

82.50 / 99 лв

Метална основа в черен цвят, тапицерия от
дамаска C, стифиране до 6 бр
Styl Arm 68.33 / 82 лв

Styl Arm

Iso bianco

Iso bianco chrome 65.83 / 79 лв

Iso Ergo Mesh Black

Седалка ш / д : 460/410, мм

Седалка ш / д : 460/410, мм
Метална основа с хромирано покритие, тапицерия
от материи ценова група 1, стифиране до 15 бр

Метална основа в черен цвят, тапицерия на седалката от материи
ценова група 1, мрежест гръб в цвят черен, бял, сив или бял

Iso Ergo Mesh BL

Iso Ergo Mesh chrome

Седалка ш / д : 460/500, мм

Iso Ergo Mesh CR
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Iso Swing chrome 107.50 / 129 лв

99.17 / 119 лв
121.67 / 146 лв

Метална основа с хромирано покритие, тапицерия на седалката от
материи ценова група 1, мрежест гръб в цвят черен, бял, сив или бял

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия на седалката от материи ценова група 1,
мрежест гръб в цвят черен, бял, сив или бял

Iso Swing

Fly CF Black
Fly CF White

Fly CF

Метална основа в черен или бял цвят, тапицерия на
седалката от дамаска C-U, мрежест гръб в цвят черен,
версия white с бели пластмасови елементи и основа

C-11
C-14

Седалка ш / д : 470/410, мм

C-38

Седалка ш / д : 450/460, мм
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Shooter ALU, дамаска
Shooter ALU, еко кожа

80.00 / 96 лв
80.00 / 96 лв

Shooter е Вашето точно попадение, когато
имате нужда от стол за конферентни зали или
зали за презентации и различни събития, които
изискват класическа визия, а в същото време
доставят комфорт на седене и разумна цена!
Подбраните тапицерии са с висок цикъл
на износоустойчивост и предоставят дълъг
експлоатационен период без да променят
структурата си. Удобната ръкохватка прави
Shooter удобен за пренасяне.

Метална основа в златист GOLD цвят, тапицерия от
дамаска ZT- Zesta или еко кожа V-U, стифиране до 4 бр

Предлага се в сива ALU или златиста GOLD
рамка!

82.50 / 99 лв
82.50 / 99 лв

NOWY STYL GROUP

Shooter GOLD, дамаска
Shooter GOLD, еко кожа

Седалка ш / д : 405/405, мм
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Shooter

Метална основа в сив ALU цвят, тапицерия от дамаска
ZT- Zesta или еко кожа V-U, стифиране до 4 бр

Седалка ш / д : 440/405, мм

C-14

V-18

V-04

C-11

C-38

Седалка ш / д : 440/405, мм

V-18

V-04

C-14

C-11

C-38

C-11

C-14

C-38

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от дамаска C-U, стифиране до 6 бр
Era chrome

41.67 / 50 лв

NOWY STYL GROUP

Era black 32.50 / 39 лв

Isit Arm chrome, дамаска 62.50 / 75 лв
Isit Arm chrome, еко кожа 65.83 / 79 лв

Era chrome

Метална основа в черен цвят,
тапицерия от дамаска C-U, стифиране до 6 бр

Era black
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49.17 / 59 лв
57.50 / 69 лв

Метална основа с хромирано покритие, тапицерия
от дамаска C-U или еко кожа V-U, стифиране до 8 бр

Isit Arm chrome

Isit Arm black, дамаска
Isit Arm black, еко кожа

Isit Arm black

Метална основа в черен цвят, тапицерия от дамаска C-U или еко
кожа V-U, стифиране до 8 бр

C-11
Седалка ш / д : 460/410, мм

C-14

C-38
Седалка ш / д : 460/410, мм
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Iso black, дамаска
Iso black, еко кожа
Iso chrome, дамаска
Iso chrome, еко кожа

30.00 / 36 лв
32.50 / 39 лв
44.17 / 53 лв
46.67 / 56 лв

Седалка ш / д : 475/415, мм

C-11

C-14

C-38

C-02

C-29

V-18

V-04

V-17

V-20

Метална основа в черен цвят или с хромирано покритие,
тапицерия от дамаска C-U или еко кожа V-U, стифиране до 15 бр
Iso W black, дамаска 49.17 / 59 лв
Iso W chrome, дамаска 63.33 / 76 лв

C-11
Седалка ш / д : 475/415, мм

Метална основа в черен цвят или с хромирано покритие,
Седалка и облегалка от полипропилен - мат, стифиране до 15 бр
Iso black plastic 35.00 / 42 лв
Iso chrome plastic 46.67 / 56 лв
K-32

K-31

K-30

K-02
Седалка ш / д : 460/410, мм

Аксесоари за Iso black и Iso chrome
30.00 / 36 лв
30.83 / 37 лв
7.50 / 9 лв
9.17 / 11 лв
30.00 / 36 лв

NOWY STYL GROUP

Конферентна приставка от подлакътник и масичка
Комплект подлакътници
Свързващи метални планки за Iso black
Свързващи метални планки за Iso chrome
Кошница за багаж Basket за Iso black
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Iso

Метална основа в черен цвят или с хромирано покритие,
тапицерия от дамаска C-U или еко кожа V-U, стифиране до 15 бр
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K-33

Седалка ш / д : 405/405, мм

NOWY STYL GROUP

K-02

Метална основа в черен цвят, тапицерия от дамаска C-U или еко
кожа V-U, стифиране до 10 бр
Seven, дамаска 30.00 / 36 лв
Seven, еко кожа 35.00 / 42 лв

Метална основа с хромирано покритие, тапицерия от еко кожа
в черен цвят, стифиране до 8 бр
Ascona chrome 32.50 / 39 лв

Седалка ш / д : 400/430, мм

Ascona

Седалка ш / д : 400/430, мм

K-30

Седалка ш / д : 405/405, мм

Ascona black

Метална основа в черен цвят, тапицерия от еко кожа V-U,
стифиране до 8 бр
Ascona black 27.50 / 33 лв

K-31

Seven

Метална основа в черен цвят, тапицерия от дамаска C-U или еко
кожа V-U, стифиране до 10 бр
Seven Lux, дамаска 32.50 / 39 лв
Seven Lux, еко кожа 35.83 / 43 лв

K-32

Седалка ш / д : 400/430, мм

Седалка ш / д : 440/400, мм

Seven Lux
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Метална основа с хромирано покритие, Седалка и облегалка от
полипропилен - мат, стифиране до 8 бр
Cortina chrome 40.00 / 48 лв

Cortina

Beta

Метална основа с хромирано покритие, седалка от полипропилен - мат,
стифиране до 8 бр , версия CFS с основа тип шейна
Beta chrome
45.00 / 54 лв
Beta CFS chrome 63.33 / 76 лв
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Метална основа в черен или сив цвят,
Седалка и облегалка от многослойна дървесина
Iso – 2 места, wood 288.33 / 346 лв
Iso – 3 места, wood 388.33 / 466 лв
Iso – 4 места, wood 499.17 / 599 лв
Iso – 5 места, wood 607.50 / 729 лв

Имате възможност да избирате според нуждата и
конфигурацията пейки с 2, 3, 4 или 5 седящи места. Седалките
и облегалките могат да бъдат тапицирани, пластмасови или от
многослойна дървесина!
Всички пейки могат да бъдат комплектовани с масички за
писане или само подлакътници в двата края! Това прави
възможно приложението им за различни места като чакални
или зали за обучение!
160
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K-02

Метална основа в черен или сив цвят,
Седалка и облегалка от полипропилен - мат
Iso – 2 места, plastic 205.00 / 246 лв
Iso – 3 места, plastic 230.00 / 276 лв
Iso – 4 места, plastic 340.83 / 409 лв
Iso – 5 места, plastic 413.33 / 496 лв

NOWY STYL GROUP

Iso пейки

C-11

Метална основа в черен или сив цвят,
тапицерия от дамаска C или еко кожа V
Iso – 2 места, дамаска 199.17 / 239 лв
Iso – 2 места, еко кожа 238.33 / 286 лв
Iso – 3 места, дамаска 260.00 / 312 лв
Iso – 3 места, еко кожа 305.00 / 366 лв
Iso – 4 места, дамаска 380.00 / 456 лв
Iso – 4 места, еко кожа 380.00 / 456 лв
Iso – 5 места, дамаска 480.00 / 576 лв
Iso – 5 места, еко кожа 480.00 / 576 лв
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Оборудване на учебни заведения
Децата ни растат така бързо, а техният растящ
организъм се нуждае от особено внимание!
Регулируема училищна мебел е отлично решение за
училищата, където децата ни прекарват повече време!

E – 172 A

E – 173 A
E – 273

E – 172 / 1 A

Основа:
Метална – сив цвят
или черен цвят,регулируема
в 3 височини 640/700/760 мм
Плоскости:
25 мм ПДЧ с 2 мм кант, цвят бук

Е-172 / 1А , маса 1 място, с рафт
Е-172 А, маса 2 места, с рафт
Е-173 А , маса 2 места
Е –273 стол , Hсед -380/420/460 мм

E – 176 PK

E – 176

E – 176 / 1

E – 176 / 1 PK
NOWY STYL GROUP

135.00 / 162 лв
157.50 / 189 лв
121.67 / 146 лв
57.50 / 69 лв

E – 276
Основа:
Метална – сив цвят
или черен цвят, регулируема в 3
височини 640/700/760 mm
Плоскости:
16 мм ПДЧ с 0.8 мм кант, цвят бук

Е-176 / 1 , маса 1 място
Е-176 , маса 2 места
Е-176 / 1 PK , маса 1 място, с рафт
Е-176 PK, маса 2 места, с рафт
Е – 276 стол, Hсед -380/420/460 мм

80.00 / 96 лв
90.83 / 109 лв
90.83 / 109 лв
107.50 / 129 лв
80.00 / 96 лв
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E – 174
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E – 174 PK
E – 274

E – 174 / 1 PK

Основа:
Метална – сив цвят
или черен цвят,регулируема
в 3 височини 640/700/760 mm
Плоскости:
16 мм ПДЧ с 0.8 мм кант, цвят бук

E – 174 / 1

Е-174 / 1 , маса 1 място
Е-174 , маса 2 места
Е-174 / 1 PK , маса 1 място, с рафт
Е-174 PK, маса 2 места, с рафт
Е – 274 стол, Hсед -380/420/460 мм

71.67 / 86 лв
82.50 / 99 лв
80.00 / 96 лв
99.17 / 119 лв
49.17 / 59 лв

E – 263 Tina black

E – 263 Tina alu
Основа:
Метална – сив цвят
или черен цвят
Плоскости:
16 мм ПДЧ с 0.8 мм кант, цвят бук
162
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E – 162

E – 264
Е-162, маса 2 места
Е-263 Tina black стол
Е-263 Tina alu стол
Е-264 стол тапициран
еко кожа V-U

88.33 / 106 лв
40.83 / 49 лв
43.33 / 52 лв
49.17 / 59 лв

E – 263 Tina black

Iso wood black 46.67 / 56 лв
Iso wood chrome 49.17 / 59 лв

Метална основа с хромирано покритие, шел моноблок от
непрекъснато извита многослойна дървесина, стифиране до 4 бр
Café VII 4L chrome

99.17 / 119 лв

NOWY STYL GROUP

Café II 4L chrome 99.17 / 119 лв

288.33 / 346 лв
388.33 / 466 лв
499.17 / 599 лв
607.50 / 729 лв

Cafe VII

Метална основа с хромирано покритие, шел моноблок от
непрекъснато извита многослойна дървесина, стифиране до 4 бр

Метална основа в черен или сив цвят,
Седалка и облегалка от многослойна дървесина
Iso – 2 места, wood
Iso – 3 места, wood
Iso – 4 места, wood
Iso – 5 места, wood

Iso wood пейки

Аксесоари за Iso wood
Конферентна приставка от подлакътник и 30.00 / 36 лв
масичка от пластмаса
Конферентна приставка от подлакътник и 60.00 / 72 лв
масичка от дървесина
Кошница за багаж Basket за Iso black 30.00 / 36 лв

Cafe II

запазва правото си за промяна на цени и асортимент и не носи отговорност за допуснати печатни грешки и цветови разлики!

Iso wood

Метална основа в черен цвят или с хромирано покритие,
седалка и облегалка от многослойна дървесина
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MSus: Детски гардеробчета за учебни заведения, фабрично заварена
метална конструкция праховобоядисана по RAL на производителя. 4
отделения във всяка колона. Варианти с 2 или 3 колони и варианти с
300 мм или 400 мм ширина на всяка колона
MSus 324S - 300/500/1450 mm 465.83 / 559 лв
MSus 334S - 600/500/1450 mm 649.17 / 779 лв
MSus 424S - 400/500/1450 mm 540.83 / 649 лв
MSus 434S - 800/500/1450 mm 780.00 / 936 лв
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MSumS: Детски гардеробчета за учебни заведения, фабрично заварена
метална конструкция праховобоядисана по RAL на производителя. Едно
отделение във всяка колона. Варианти с 1, 2 или 3 колони и варианти
с 300 мм или 400 мм ширина на всяка колона
MSum 310S - 300/500/1450 mm 288.33 / 346 лв
MSum 320S - 600/500/1450 mm 499.17 / 599 лв
MSum 330S - 900/500/1450 mm 699.17 / 839 лв
MSum 410S - 400/500/1450 mm 299.17 / 359 лв
MSum 420S - 800/500/1450 mm 530.00 / 636 лв
MSum 430S - 1200/500/1450 mm 740.83 / 889 лв

NOWY STYL GROUP

MSusS са оборудвани със самозалепващи табелки за име и
индивидуално заключване.

гардероби

MSumS са оборудвани с 2 рафта за книги, рафт за обувки, кукички за
дрехи, самозалепващи табелки за име, ограничител за отваряне на
вратата до 900 и индивидуално заключване.

Мека мебел

NOWY STYL GROUP

Мека мебел
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Мека мебел
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Маса с метална хромирана основа и плот
12 мм с меламиново покритие
Classic маса 620/630/415 мм 474.17 / 569 лв
Classic маса 620/1230/415 мм 638.33 / 766 лв

Метална основа с хромирано покритие, колекция
от фотьойл, диван 2-ка и диван 3-ка, тапицерия от
естествена кожа SD ( лицева част и гръб )
Classic фотьойл 990/850/710 мм
2499.17 / 2999 лв
Classic диван 2-ка 1570/850/710 мм 3432.50 / 4119 лв
Classic диван 3-ка 2030/850/710 мм 4415.83 / 5299 лв
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Видимата метална рамка е с конични форми и придава усещане за лекота! Задните крака на меката мебел са
заработени почти „невидимо” под седалката и по този начин създават представа, че Classic „виси във въздуха”.
Комфортна мекота постигната от пружини тип „бонел” и тапицерия от естествена кожа най-висок клас!

NOWY STYL GROUP

Classic

Изключителна естетика и дизайн са основни черти на серия Classic!
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Метална основа, колекция от фотьойл, диван 2-ка и диван 3-ка,
тапицерия от естествена кожа SD ( лицева част и гръб ) или
материи от ценова група 2
Concerto фотьойл 940/920/900 мм, SD
2132.50 / 2559 лв
Concerto диван 2-ка 1520/920/900 мм, SD
3315.83 / 3979 лв
Concerto диван 3-ка 2120/920/900 мм, SD
4240.83 / 5089 лв
Concerto фотьойл 940/920/900 мм, група 2
1349.17 / 1619 лв
Concerto диван 2-ка 1520/920/900 мм, група 2 2074.17 / 2489 лв
Concerto диван 3-ка 2120/920/900 мм, група 2 2757.50 / 3309 лв

NOWY STYL GROUP

Маса с метална хромирана основа или прахово
боядисана в черен, сив или бял цвят, плот 25 мм с
меламиново покритие
Concerto маса 800/800/390 мм 313.33 / 376 лв
Concerto маса 750/1300/390 мм 396.67 / 476 лв

Concerto

Металната основа е с квадратен профил и може да бъде изпълнена с хромирано покритие или
прахово боядисана в черен, бял или сив цвят. Пълнеж в комбинация от пружини, полиуретанова
пяна и гъши пух създават необходимия комфорт! Сменяеми калъфи на възглавниците на седалка
и облегалка за по-лесно почистване!
Избирате тапицерия от най-висок клас естествена кожа или дамаски и еко кожа с максимално
добри характеристики!
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Елегантна метална основа с хромирано покритие и характерна
за линия Granite форма! Футуристичен дизайн, който вдъхновява!

Granite

Можете да направите комбинация от 2 цвята, което не променя
цената, за да подчертаете формата или ако трябва да се
съобразите с цветовете на фирменото Ви лого или идентичност!

Маса с метална хромирана основа или прахово
боядисана в черен или сив цвят, плот 10 мм стъкло
Mody маса 510/510/380 мм 440.83 / 529 лв

Метална основа с хромирано покритие, колекция от фотьойл,
диван 2-ка и диван 3-ка, тапицерия от материи ценова група 2
1032.50 / 1239 лв
1457.50 / 1749 лв
1715.83 / 2059 лв

NOWY STYL GROUP

Granite фотьойл 790/880/700 мм
Granite диван 2-ка 1470/880/700 мм
Granite диван 3-ка 1810/880/700 мм
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Метална основа прахово боядисана в черен или сив цвят или с хромирано покритие,
колекция от фотьойл Conect II, фотьойл с подлакътници Conect II Arm, свързващи
маси и свободно стояща маса , тапицерия от материи ценова група 2
315.83 / 379 лв
399.17 / 479 лв
121.67 / 146 лв
63.33 / 76 лв
99.17 / 119 лв
82.50 / 99 лв
10.00 / 12 лв
+63.33 / 76 лв

NOWY STYL GROUP

Conect II 540/600/840 мм
Conect II Arm 540/600/840 мм
Conect II свободно стояща маса 900/600/400 мм
Conect II свързваща маса 510/510 мм квадрат
Conect II свързваща маса 510/510 мм, 600
Conect II свързваща маса 510/510 мм, 900
Conect II свързващи конектори
За хромирана основа

Conect II
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Мека мебел Conect II позволява създаване на различни конфигурации само
със 7 модула! Това прави серията изключително подходяща за различни обекти –
офиси, рецепции, хотели, банкови клонове, здравни заведения, училища, университети
или развлекателни заведения и места за хранене, почивка и релакс!
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Magnes II 200 1330/500/440 мм
490.83 / 589 лв

Magnes II 203 1520/500/440 мм
563.33 / 676 лв

Magnes II 101 670/760/780 мм
807.50 / 969 лв

Magnes II 201 1330/760/780 мм
988.33 / 1186 лв
Модулна система Magnes II е идеално решение за фоайета в банки, болници, търговски центрове,
културни средища, спортни обекти.
Единични и двойни модули, които са без или с облегалки, едностранни и двустранни, заедно със
Magnes II 111 670/810/780 мм
затварящи модули Ви дават възможност да конфигурирате на воля!
83
лв
Можете да избирате различни цветове на тапицерията в ценова група 1. Конструктивната част може 865. / 1039
да бъде решена в черно или бяло. Всеки модул притежава нивелиращи стъпки до 7 мм за поемане
неравностите на подовите настилки.
Модулите се свързват със специални конектори, които позволяват многократно разглобяване –
сглобяване и преаранжиране на конфигурацията без това да повреди плоскостите на конструкцията!
Модул Magnes II 600/601 разполага с подвижна масичка с размер 280х545 мм и захранващ блок за
максимално улеснение на всеки човек при работа с лаптоп, таблет или мобилен телефон!
Magnes II 211 1330/810/780 мм
1049.17 / 1259 лв
170
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Magnes II

Magnes II 103 850/500/440 мм
474.17 / 569 лв
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Magnes II 100 670/500/440 мм
374.17 / 449 лв
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Magnes II
Magnes II 501 670/1260/780 мм
1121.67 / 1346 лв

Magnes II 502 1330/1260/780 мм
1332.50 / 1599 лв

Magnes II 580 ZD 1260/500/440 мм
715.83 / 859 лв

Magnes II 490 W 820/500/440 мм
515.83 / 619 лв

Magnes II 490 Z 570/500/440 мм
482.50 / 579 лв

Magnes II 450 610/500/440 мм
396.67 / 476 лв

Magnes II 600 220/500/440/710 мм 557.50 / 669 лв
Magnes II 601 220/500/440/710 мм 930.00 / 1116 лв
1x230V + 2xUSB
Magnes II 300 410/330/536 мм
271.67 / 326 лв
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Основа от шперплат и метален
ротационен механизъм, 4 нива,
тапицерия от материи
ценова група 2 – RD RADIO
Tapa N4 – II 800/1090/620 мм

Tapa N4

2365.83 / 2839 лв
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Уникалния
дизайн на линия Tapa добавя
изключителен характер към всеки интериор като
придава атрактивност в помещенията!
Истински цветен остров във всяко помещение с
обществено значение или офис пространство!
Всяко ниво има възможност да се върти около
основна ос, като това позволява да променяте
външния вид на всеки модул много лесно и бързо!
Удобството на потребителя е гарантирано с
пълнеж от пяна с подходяща плътност и дебелина!
Всяко ниво може да бъде изпълнено в различен
цвят, което допълнително придава атмосфера и
жизненост в помещението!
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2365.83 / 2839 лв

NOWY STYL GROUP

Основа от шперплат и метален
ротационен механизъм, 4 нива,
тапицерия от материи
ценова група 2 – RD RADIO
Tapa N4 – I 800/1090/620 мм
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Tapa Swing

Tapa Swing е предвидена за максимално тегло на седящия
до 100 кг. Закрепва се за тавана и не е подходяща за окачени тавани!
Отговорността за монтажа е изцяло на инвеститора и изпълнителя
на проекта! Комплектовката включва седалка и въжета, без
закрепващи елементи за тавана!

Основа от шперплат и метална връзка с
въжетата, тапицерия от материи ценова
група 2 – RD RADIO
Tapa Swing 800/400/150 мм

763.33 / 916 лв

Люлка в офиса! И защо не!
Tapa Swing е иновативно решение, което разчупва
традиционното офис обзавеждане и оборудване в
местата за неформални срещи с колегите, почивка
или релакс!
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Hello! 4L Duo

390.83 / 469 лв
582.50 / 699 лв
449.17 / 539 лв
474.17 / 569 лв

Hello! 4L

Wait

Hello! 4L

Hello! 4S

Hello! Cross

Метална основа с хромирано покритие,
версии 4L, 1S и GTP Tilt,
тапицерия от еко кожа ECO
163.33 / 196 лв
Wait 4L chrome 615/580/830 мм
Wait 1S chrome 615/580/840-980 мм 230.00 / 276 лв|
280.00 / 236 лв
Wait GTP Tilt AL70 основа ф500

Wait 1S

Wait 4L

Wait GTP Tilt AL70

Wait 1S позволява промяна на височината на седене и въртене на
седалката, а версия Wait GTP Tilt разполага с люлеещ механизъм
и основа от полиран алуминий с колелца!
Елегантни форми, които се вписват идеално във всеки офис
интериор!
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Hello!4L chrome 630/585/765 мм
Hello!4L Duo chrome 1145/585/765 мм
Hello!4S chrome 630/575/775 мм основа ф500
Hello! Cross chrome 630/575/780 мм основа ф480

Hello! е колекция от мека мебел
с кресла разработени върху 3
вида основи и диван двойка.
Версия 4L е с нивелиращи
крачета за поемане неравностите
на пода, а версии 4S и Cross
са с въртеливо движение на
седалката!
Можете да поръчате Hello! с един
цвят на седалката и втори цвят на
облегалката!
Hello! е подходящ за офиси,
заведения и всякакви помещения
с обществено значение!

NOWY STYL GROUP

Hello!

Метална основа с хромирано покритие, версии 4L, 4S и Cross за кресла и
диван двойка 4L Duo, тапицерия от материи ценова група 1
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Incanto в превод от италиански
означава „очарование”!
Със своето очарование, мека
мебел Incanto се отличава с
неповторимост и присъствие.
Метална конструкция с правоъгълен
профил и тапицирания подлакътник
придават елегантна тежест на
мястото, в което се намира Incanto
и очарова всеки посетител!

Incanto Soft
Метална основа с хромирано покритие, колекция
от фотьойл и диван 2-ка, тапицерия от еко кожа ECO
605.00 / 726 лв
Incanto Soft фотьойл 690/820/830 мм
Incanto Duo Soft диван 2-ка 1295/820/830 мм 788.33 / 946 лв

Fredi

Основа от шперплат и метална връзка с
83
въжетата, тапицерия от материи340.
ценова
/ 409 лв
група 2 – RD RADIO
Tapa Swing 800/400/150 мм

Кубични форми и остри линии са основни черти на
серия Fredi!
Металната основа е с О-крак и може да бъде в черен или
бял цвят! Мебел, която допълва модерния офис
в местата за срещи и разговори!

Метална основа в черен или бял цвят, колекция от фотьойл,
диван 2-ка и диван 3-ка, тапицерия от еко кожа V
Fredi фотьойл
205.00 / 246 лв
Fredi диван 2-ка 349.17 / 419 лв
Fredi диван 3-ка 415.83 / 499 лв
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ER

Меката мебел от
колекции FL и ER
са тапицирани с
висококачествена
еко кожа клас
V, която има
висок цикъл на
износоустойчивост и
избор между широка
гама цветове!

Широка седалка
и облегалка на
серия ER, заедно
с масивните
подлакакътници
придават тежест
на меката мебел.
С универсална
визия и удобство,
колекция ER може да
намери приложение
в различни обекти
с обществено
предназначение!
Основа от масивна дървесина, колекция от фотьойл,
диван 2-ка и диван 3-ка, тапицерия от еко кожа V
ER фотьойл 860/800/720 мм
ER диван 2-ка 1410/800/720 мм
ER диван 3-ка 1970/800/720 мм
176

399.17 / 479 лв
590.83 / 709 лв|
690.83 / 829 лв
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FL фотьойл 790/750/780 мм
407.50 / 489 лв
FL диван 2-ка 1320/750/780 мм 635.00 / 762 лв

Тънките крачета с хромирано покритие са
акцент във визията на фотьйол и диван
FL. Серията има разпознаваема визия, а
комфорта при седене я прави подходяща
не само за офиса, а и за дома, хотела или
заведението!

NOWY STYL GROUP

FL

Метална основа с хромирано покритие, колекция от фотьойл
и диван 2-ка, тапицерия от еко кожа V
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232.50 / 279 лв
321.67 / 386 лв
371.67 / 446 лв
574.17 / 689 лв

Основа от масивна дървесина, колекция от фотьойл, диван 2-ка и диван 3-ка,
версия TR на фотьойл с масичка, тапицерия от материи ценова група 1

Класиката е винаги на мода!
Колекция Club е комфортна
серия мека мебел състояща се
от фотьойл и дивани, които са
подходящи както за дома, така
и са всяка част на хотела или
офиса!
Практичен дизайн и за
различни видове заведения –
бар, ресторант или кафене!
Можете да избирате тапицерия
от еко кожа KN или между
различни материи от ценова
група 1 на производителя!
Имате пълна свобода в избора!

Club фотьойл 700/630/770 мм
Club TR фотьойл 700/630/770 мм
Club Duo диван 2-ка 1290/630/770 мм
Club Trio диван 3-ка 1790/630/720 мм

274.17 / 329 лв
321.67 / 386 лв
438.33 / 526 лв
624.17 / 749 лв

Основа от масивна дървесина, колекция от фотьойл и диван 2-ка,
версия TR на фотьойл с масичка, тапицерия от еко кожа KN
Club SQ фотьойл 620/620/850 мм 321.67 / 386 лв
Club SQ TR фотьойл 700/630/770 мм 388.33 / 466 лв
Club SQ Duo диван 2-ка 1190/620/850 мм 482.50 / 579 лв

Club SQ

NOWY STYL GROUP

Club фотьойл 700/630/770 мм
Club TR фотьойл 700/630/770 мм
Club Duo диван 2-ка 1290/630/770 мм
Club Trio диван 3-ка 1790/630/720 мм

Club

Основа от масивна дървесина, колекция от фотьойл,
диван 2-ка и диван 3-ка, версия TR на фотьойл с масичка,
тапицерия от еко кожа KN

Основа от масивна дървесина, колекция от фотьойл и диван 2-ка,
версия TR на фотьойл с масичка , тапицерия от материи ценова група 1
Club SQ фотьойл 620/620/850 мм 340.83 / 409 лв
Club SQ TR фотьойл 700/630/770 мм, 388.33 / 466 лв
Club SQ Duo диван 2-ка 1190/620/850 мм 499.17 / 599 лв
177

240.83 / 289 лв
357.50 / 429 лв
399.17 / 479 лв
532.50 / 639 лв

Метална основа с хромирано покритие, версии с едно, две и три
места или две места с маса, тапицерия от еко кожа V-U
Staff-1 Soft 621/680/840 мм
Staff-2 Soft 1212/680/840 мм
Staff-2T Soft с масичка 1783/680/840 мм
Staff-3 Soft 1793/680/840 мм

205.00 / 246 лв
374.17 / 449 лв
488.33 / 586 лв
546.67 / 656 лв

Модулната мека мебел КА е
серия от 4 модула – фотьойл,
диван двойка, диван тройка
и ъглов сектор. Това дава
възможност да се постигне
желана конфигурация според
мястото, с което разполагате.
Липсата на подлакътници
позволява да използвате
максимално пространството
за сядане!

Staff е серия от кресло и
пейки с две или три места!
Мек тапициран пад на
подлакътниците и възможност
за пейка с масичка!
Практичен за използване
в чакални на аерогари,
автогари и други помещения с
обществено предназначение
като лечебни заведения или
офиси!

NOWY STYL GROUP

Staff Soft

KA фотьойл 600/800/900 мм
KA ъглов модул 850/850/900 мм
KA диван 2-ка 1200/800/900 мм
KA диван 3-ка 1800/800/900 мм
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KA

Основа от масивна дървесина, колекция от фотьойл, ъглов
модул, диван 2-ка и диван 3-ка, тапицерия от еко кожа V
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N - Joy ф395 / Н=464 мм
107.50 / 129 лв
N – Joy Hocker ф361 / Н=727 мм 140.83 / 169 лв
N – Joy mobile ф395 / Н=462 мм 115.83 / 139 лв

N - Joy

Основа от дървесина, колекция от табуретка, бар-табуретка и
табуретка на колелца , тапицерия от дамаска LS - Lusso

N –Joy е мебел
от ново поколение!
Офисът вече няма да бъде
толкова скучен, защото
N – Joy очарова със своята
визия, удобство, практичност и
цветове!
Версиите на табуретка и
табуретка на колелца или
бар-табуретка са подходящи
за местата за разговори,
срещи с колеги или партньори!
Удобна ръкохватка позволява
лесно преместване на
желаното място!
Пожелайте си настроение с
N – Joy!

N – Joy Hocker
N - JOY

N – Joy mobile

179

бежов

бял

жълт

оранж

розов
пинк

сив

132.50 / 159 лв
107.50 / 129 лв

зелен

кафяв

т. зелен тюркоаз

крем

лила

циклама червен

табуретки

Олекотена конструкция от плътен стиропор,
тапицерия от еко кожа V
Rocky черна 400/400/400 мм
Rocky цветна 400/400/400 мм
Rocky Duo черна 800/400/400 мм
Rocky Duo цветна 800/400/400 мм
Rocky

29.17 / 35 лв
34.17 / 41 лв|
54.17 / 65 лв
57.50 / 69 лв

Rocky Duo

Олекотена сгъваема конструкция с чанта за
съхранение, тапицерия от еко кожа V

Rolly

Rolly черна 400/400/400 мм
Rolly цветна 400/400/400 мм
Rolly Duo черна 800/400/400 мм
Rolly Duo цветна 800/400/400 мм

Rolly Duo

V-04
180

33.33 / 40 лв
36.67 / 44 лв|
62.50 / 75 лв
65.83 / 79 лв
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Барбарон класически D=1000 мм
Барбарон детски D=800 мм

Меките пуфове, които
наричаме
барбарони
са приятно допълнение
в местата за почивка!
Освен в дома, те
намериха своето място
и в офиса, защото са
удобни!
Нашите барбарони са
с включен вътрешен
калъф, който предпазва
от случайно разпиляване
на
пълнежа
при
нараняване на основния
цветен калъф!
Избирате между
14 цвята дамаска, като
може да поръчате своя
барбарон в един или два
цвята! Предлагаме два
размера – класически
с диаметър 100 см за
големите и детски с
диаметър 80 см за
по-малките!

NOWY STYL GROUP

барбарони

Пълнеж от пухкави топчета стиропор, предпазен вътрешен калъф,
тапицерия от дамаска тип „промазка”

Мотиви за завдения и дома
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Мотиви за завдения и дома

NOWY STYL GROUP

Мотиви за заведения и дома

столове и маси
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Метална основа с хромирано покритие, шел
моноблок от непрекъснато извита многослойна
дървесина, стифиране до 4 бр
Café VII Arm 4L chrome 190.83 / 229 лв

Маса Tiramisu chrome 80х80 см, плот с меламиново
покритие, дебелина 36 мм и алуминиев кант
Tiramisu chrome top 36 80x80 см 340.83 / 409 лв
182

Изключителна здравина и
дълъг експлоатационен срок са
основните предимства на серия
Café!
Здравината е постигната от
технологията на изработка
при лепенето на всеки слой
дървесина
и
насрещното
обръщане на дървесните влакна!
Моноблок от 8 слоя дървесина
с обща дебелина 10.5 мм без
никакво прекъсване създава
висок комфорт на седене!
Версия Café VII Arm е с фабрично
заработени подлакътници, които
елегантно се извиват напред.
Освен, че създават повече
място за краката на седящия,
подлакътниците улесняват и
почистването на помещенията,
защото много лесно можете да
закрепите стола за всяка маса!
Избирате от ширка гама
цветове на дървесните декори!
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Café VII Arm

Loco II 4L Black 221.67 / 266 лв

NOWY STYL GROUP

Loco II black

Метална основа в черен цвят, дървени падове с
избор на цвят, стифиране до 4 бр, тапицерия от
материи ценова група 1

Черна рамка и класически
прави форми са приятна
скандинавска нотка във
визията на стол Loco II.
Столът е изключително
удобен
дори
при
продължително
седене!
Това го прави приложим
в заведения от типа на
ресторанти, лоби барове
или хотели! Практичен и
комфортен стол, който може
да намери място и в дома!
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Метална основа с хромирано покритие, шел моноблок
от непрекъснато извита многослойна дървесина,
стифиране до 4 бр
Lantana 4L chrome 174.17 / 209 лв

Метална основа с хромирано покритие, шел
моноблок от непрекъснато извита многослойна
дървесина, стифиране до 4 бр
Verbena 4L chrome 174.17 / 209 лв

Verbena

Ammi 4L chrome 174.17 / 209 лв

Ammi

Метална основа с хромирано покритие,
шел моноблок от непрекъснато извита
многослойна дървесина, стифиране до 4 бр

Lantana
Ammi, Verbena и Lantana са
част от колекция Café на
Nowy Styl Group, които са
изработени от непрекъснато
извита
многослойна
дървесина с моноблок шел!
Тези модели обаче се
отличават от останалите
столове с прорези в
облегалката, които придават
специфична и характерна
черта и създават приятно
настроение!
Столовете са подходящи за
домашния интериор , както
и в интериора на заведения
тип Fast Food в МОЛ-ове,
кафенета и т.н, заради
разчупената си визия и
лесния начин за поддръжка!
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Метална основа с хромирано покритие,
шел моноблок от полипропилен – мат, стифиране до 4 бр

Маса с метална основа, квадратен крак 5х5 см,
цяла рамка под плота и плот 25 мм с меламиново
покритие и 2 мм ABS кант
ES маса 800/800/740 мм

238.33 / 286 лв

Цветове на седалка

Fano 4L chrome 132.50 / 159 лв
версия с цветна рамка +30.00 / 36 лв

NOWY STYL GROUP

Цветове на металната рамка
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Fano

Когато дизайна, комфорта и качествените материали се срещнат в
обща точка, се получава продукт, който има универсално приложение!
Стол Fano е изработен от цял шел на седалката, което гарантира изключителна
здравина, подплатена с всички европейски стандарти и стабилна метална
рамка, чиито цвят можете да избирате! Какво по-хубаво от това да
комбинирате сами цветовете, за да получите Вашия Fano!
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Fondo
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Едно блестящо бижу! Това е стол Fondo!
Седалка от гланциран полипропилен моноблок и рамка,
която можете да направите цветна! Изключително подходящ
стол за всеки интериор, където искате да направите
впечатление или просто да предизвикате ефекта „Уау”!
Fondo може да бъде перфектно допълнение към
обзавеждания с гланцирани плоскости или метални
елементи с хромирано покритие , или с инокс ефект!

Цветове на седалка

NOWY STYL GROUP

Цветове на металната рамка
Метална основа с хромирано покритие, шел
моноблок от полипропилен – гланц, версия
Arm с подлакътници, стифиране до 4 бр
Fondo 4L chrome 99.17 / 119 лв
Fondo 4L Arm chrome 149.17 / 179 лв
версия с цветна рамка +38.33 / 46 лв
185

Café IV е модел, който
намира своето място както
в заведения за обществено
хранене, така и в домашния
интериор.
Версия Laminate е със
специално
ламинатно
покритие върху шела от
многослойна
дървесина.
Това покритие има много
висока устойчивост на
надраскване, което го прави
предпочитано
покритие
за експлоатация в обекти
извън дома!
NOWY STYL GROUP

Café IV 4L chrome 99.17 / 119 лв
версия Laminate + 77.50 / 93 лв
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Café IV

Метална основа с хромирано покритие,
шел моноблок от непрекъснато извита
многослойна дървесина, стифиране до 4 бр,
версия Laminate с ламинатно покритие

186

Мека тапицирана седалка, тапицерия от дамаска Soro или еко кожа ECO, 4 варианта на метална основа и
вариант wood с дървени крака и метална рамка, опция за въртене на седалката за основи SN и 4L
Milana wood , Soro 165.83 / 199 лв
Milana 4LX, Soro 157.50 / 189 лв
Milana Loft , Soro 140.83 / 169 лв
Milana SN, Soro 140.83 / 169 лв
Milana 4L , Soro 138.33 / 166 лв
въртене на седалката за SN и 4L +24.17 / 29 лв
тапицерия еко кожа ЕСО -2.50 / 3 лв

NOWY STYL GROUP

Всички варианти на метални основи могат да се
изпълнят в 4 цвята – черен, бял, сив или антрацит.
Версия wood е само в цвят бук на дървената част,
като металната част също може да бъде в един от
четирите цвята!

Milana
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20 възможни варианта
само на основата!
20 различни стола!

4LX

Loft

SN

4L

wood
187
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Мека тапицирана седалка, тапицерия от дамаска Soro или еко кожа ECO, 4
варианта на метална основа и вариант wood с дървени крака и метална рамка
Nicole wood , Soro 155.00 / 186 лв
Nicole 4LX, Soro
146.67 / 176 лв
Nicole Loft , Soro
130.00 / 156 лв
Nicole Hanna, Soro
124.17 / 149 лв
тапицерия еко кожа ЕСО -5.83 / 7 лв

Всички варианти на метални основи могат да се изпълнят в 4
цвята – черен, бял, сив или антрацит. Версия wood е само в цвят
бук на дървената част, като металната част също може да бъде
в един от четирите цвята!

Loft

Hanna				
188

4LX				

wood

NOWY STYL GROUP

Nicole

16 възможни варианта само на основата!
16 различни стола!
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16 възможни варианта
само на основата!
16 различни стола!

Всички варианти на метални основи могат да
се изпълнят в 4 цвята – черен, бял, сив или
антрацит!

NOWY STYL GROUP

Liya 4LX 132.50 / 159 лв
Liya Loft 113.33 / 136 лв
Liya SN 113.33 / 136 лв
Liya 4L 105.00 / 126 лв
въртене на седалката за SN и 4L +24.17 / 29 лв
тапицерия еко кожа ЕСО -2.50 / 3 лв

Liya

Мека тапицирана седалка, тапицерия от дамаска Soro или еко кожа ECO, 4 варианта на
метална основа , опция за въртене на седалката за основа SN и 4L

4LX

Loft		

SN		

4L
189
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Мека тапицирана седалка, тапицерия от дамаска Soro , 4 варианта на метална
основа, опция за въртене на седалката за основа SN и 4L
Luis Loft 165.83 / 199 лв
Luis SN 163.33 / 196 лв
Luis CF 157.50 / 189 лв
Luis 4L 157.50 / 189 лв
въртене на седалката за SN и 4L +24.17 / 29 лв

Всички варианти на метални основи могат
да се изпълнят в 4 цвята – черен, бял, сив
или антрацит!

CF
4L
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SN

Loft

NOWY STYL GROUP

Luis

16 възможни варианта само на основата!
16 различни стола!

Ralf
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Muza II

Метална основа с хромирано покритие, тапицерия
от еко кожа ECO
Ralf chrome , ECO 96.67 / 116 лв

NOWY STYL GROUP

Tailer CF

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от еко кожа V-U или дамаска
Micro - Microfibre
Muza II chrome, V-U
113.33 / 136 лв
Muza II chrome, Micro 121.67 / 146 лв

Sofi II

Метална основа с хромирано покритие, тапицерия
от еко кожа ECO или дамаска Micro - Microfibre
Sofi II chrome, ECO
105.00 / 126 лв
Sofi II chrome, Micro 121.67 / 146 лв

Метална основа с хромирано покритие, тапицерия
от еко кожа ECO или дамаска Micro - Microfibre
Tailer CF chrome, ECO
132.50 / 159 лв
Tailer CF chrome, Micro 140.83 / 169 лв

Nik

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от еко кожа ECO
Nik chrome, ECO 80.00 / 96 лв

Tailer II

Метална основа с хромирано покритие, тапицерия от
еко кожа ECO или дамаска Micro - Microfibre
Tailer II chrome, ECO
115.83 / 139 лв
Tailer II chrome, Micro 124.17 / 149 лв
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207.50 / 249 лв

Добавените въртеливо движение и промяна
на височината внасят съвременната нотка
в това красиво кресло!

Метална основа с хромирано покритие, версии 4L и 1S,
тапицерия от еко кожа ECO
Wait 4L chrome
Wait 1S chrome

163.33 / 196 лв
230.00 / 276 лв

Wait 1S позволява промяна на
височината на седене и въртене
на седалката, а версия Wait 4L
разполага с нивелиращи крачета
за поемане неравностите на пода!
Класически форми за истинско
удобство !
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Rose XL chrome

Rose XL е препратка към ретрото, защото
ретрото е винаги на мода!

NOWY STYL GROUP

Rose XL
Wait

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от еко кожа V-U
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40.83 / 49 лв

Marko chrome, V-U

49.17 / 59 лв

NOWY STYL GROUP

Venus chrome, V-U

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от еко кожа V-U

65.00 / 78 лв

Marko

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от еко кожа V-U

Neron chrome, V-U

Neron

40.83 / 49 лв
90.83 / 109 лв

Tiziano chrome, V-U 49.17 / 59 лв

Tiziano

Tulipan chrome, V-U
Tulipan plus chrome, V

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от еко кожа V-U

Venus

Метална основа с хромирано покритие, тапицерия от еко кожа
V-U, версия plus с тапициран гръб, тапицерия от еко кожа V

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от еко кожа V-U

Tulipan

Shooter ALU, дамаска 80.00 / 96 лв
Shooter ALU, еко кожа 80.00 / 96 лв
Shooter GOLD, дамаска 82.50 / 99 лв
Shooter GOLD, еко кожа 82.50 / 99 лв

Shooter

Метална основа в сив ALU или златист GOLD цвят,
тапицерия от дамаска ZT- Zesta или еко кожа V-U

V-04

V-18

V-15
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Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от еко кожа V
Chico chrome, V

38.33 / 46 лв

Cortina chrome 40.00 / 48 лв

K-32

K-33

K-31

K-30

Метална основа в сив алу цвят,
Седалка от полипропилен - мат, стифиране до 8 бр
BOOM alu 15.83 / 19 лв

K-02

NOWY STYL GROUP

Chico

Beta chrome 45.00 / 54 лв

Метална основа с хромирано покритие, седалка и
облегалка от полипропилен - мат, стифиране до 8 бр

Polyfold alu 51.67 / 62 лв
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Метална основа с хромирано покритие,
седалка моноблок от полипропилен - мат, стифиране до 8 бр

Polyfold

Beta

лв

Cortina

Amigo chrome 82. / 99
Amigo Arm chrome 113.33 / 136 лв
50

Метална сгъваема основа в сив алу цвят,
Седалка и облегалка от полипропилен - мат, стифиране

Boom

Amigo

Метална основа с хромирано покритие, версия Arm с
подлакътници, седалка моноблок от полипропилен - мат,
стифиране до 8 бр
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Campari chrome, V-U

165.83 / 199 лв

NOWY STYL GROUP
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Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от еко кожа V-U

Campari

Rose Lux Hocker chrome, V-U 149.17 / 179 лв

Fondo Hocker

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от еко кожа V-U

Метална основа с хромирано покритие, шел моноблок
от полипропилен – гланц
Fondo Hocker chrome 140.83 / 169 лв
версия с цветна рамка +38.33 / 46 лв

Rose Lux Hocker

Café VII Hocker chrome 165.83 / 199 лв

Café VII Hocker

Метална основа с хромирано покритие, шел моноблок
от непрекъснато извита многослойна дървесина
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107.50 / 129 лв
105.00 / 126 лв

Ralf LB Hocker chrome, V-U

113.33 / 136 лв

180.00 / 216 лв

NOWY STYL GROUP

Alya Hocker CFS chrome, ECO
Alya Hocker CFS, ECO

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от еко кожа V-U

Pinacolada Hocker Lift, V-U
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Метална основа с хромирано покритие или в черен,
бял, сив, или антрацит цвят, тапицерия от еко кожа ECO

Pinacolada Hocker Lift

Camila Hocker chrome, V-U 205.00 / 246 лв

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от еко кожа V-U

Ralf Hocker LB

Camila Hocker
Aliya Hocker

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от еко кожа V-U
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Cleo Hocker CFS chrome, V-U

70.00 / 84 лв

121.67 / 146 лв

V-18

60.00 / 72 лв

Zeta chrome, V-U

82.50 / 99 лв

NOWY STYL GROUP

Marko Hocker chrome, V-U

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от еко кожа V-U

Zeta

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от еко кожа V-U

Marko Hocker
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V-04

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от еко кожа V-U

Cleo Hocker

Jola chrome, V-U

Jola

Метална основа с хромирано покритие,
тапицерия от еко кожа V-U

V-04

V-18

V-15

V-04

V-18
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NOWY STYL GROUP

Материали и механизми
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Тапицерии U

Café VII Arm

Дамаска LS - Lusso
износоустойчивост 40 000 цикъла по Мартиндейл

Дамаска Microfibre - Micro
износоустойчивост 25 000 цикъла по Мартиндейл

Дамаска Zesta - ZT
износоустойчивост 92 000 цикъла по Мартиндейл

NOWY STYL GROUP

Дамаска Soro
износоустойчивост 100 000
цикъла по Мартиндейл
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Дамаска C-U, Cagliari – C
износоустойчивост 20 000 цикъла по Мартиндейл
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Естествена кожа SP-U
Еко кожа ECO
износоустойчивост 40 000 цикъла по Мартиндейл

Еко кожа V-U
износоустойчивост 30 000 цикъла по Мартиндейл

NOWY STYL GROUP
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Тапицерии U
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Дамаска C – Basic fabric
износоустойчивост 90 000 цикъла по Мартиндейл
група 0

Дамаска YB - Lucia
износоустойчивост 50 000 цикъла по Мартиндейл
група 1

NOWY STYL GROUP

Еко кожа V – Leather imitation
износоустойчивост 30 000 цикъла по Мартиндейл
група 0

Дамаска M - Micro
износоустойчивост 50 000 цикъла
по Мартиндейл
група 0
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Тапицерии
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Дамаска ERF - Erika
износоустойчивост 70 000 цикъла по Мартиндейл
група 1

Дамаска CSE - Era
износоустойчивост 100 000 цикъла по Мартиндейл
група 1

Еко кожа KN - Kaiman
износоустойчивост 100 000 цикъла по Мартиндейл
група 1

NOWY STYL GROUP

Дамаска BN - Bondai
износоустойчивост 150 000 цикъла по Мартиндейл
група 1
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Дамаска RDF - Radio
износоустойчивост 80 000 цикъла по Мартиндейл
група 2

NOWY STYL GROUP

Дамаска FLG - Felicity
износоустойчивост 90 000 цикъла по Мартиндейл
група 2
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Дамаска SM – Sempre/Sempre Melange
износоустойчивост 125 000 цикъла по Мартиндейл
група 1
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Дамаска XR - Extreme
износоустойчивост 100 000 цикъла по Мартиндейл
група 2

Еко кожа VL - Valevcia
износоустойчивост 300 000 цикъла по Мартиндейл
група 2

Дамаска STG – Step / Step Melange
износоустойчивост 100 000 цикъла по Мартиндейл
група 3
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Пластмаса К за Iso plastic, Cortina, Beta и Amigo

Естествена кожа SP

Мрежа KR за 4МЕ и Altum

Пластмаса мат за Fano
Мрежа OP за Intrata, Iso Swing, Iso Ergo Mesh, Samba Net, Rumba Net

Мрежа MF за Navigo
Пластмаса гланц за Fondo
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Wood за серия Café, Samba и Loco II

NOWY STYL GROUP

Естествена кожа SD / LE

NOWY STYL GROUP
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Механизми
описание

ES (Epron Syncron)
□□ Синхронен механизъм
□□ Осигурява синхронно движение на облегалка спрямо седалка
в съотношение 2:1 (ъгъл на облегалка 200 и на седалка 110)
□□ Заключване на наклона в 5 позиции
□□ Антишок функция – предпазва седящия при преминаване от
една позиция на наклона в друга
□□ Регулиране силата на синхронно движение според теглото на
седящия
EST
□□ Синхронен механизъм
□□ Всичко от ES
□□ Регулиране дълбочината на седалката до 60мм
FS
□□ Синхронен механизъм
□□ Осигурява синхронно движение на облегалка спрямо седалка
в съотношение 2:1 (ъгъл на облегалка 200 и на седалка 110)
□□ Заключване на наклона в 5 позиции
□□ Антишок функция – предпазва седящия при преминаване от
една позиция на наклона в друга
□□ Регулиране силата на синхронно движение според теглото на
седящия
FST
□□ Синхронен механизъм
□□ Всичко от FS
□□ Регулиране дълбочината на седалката до 50мм
Synchro Light
□□ Синхронен механизъм
□□ Осигурява синхронно движение на облегалка спрямо седалка
в съотношение 2:1,5
□□ Заключване на наклона в 1 изходна позиция
□□ Регулиране силата на синхронно движение според теглото на
седящия

ESP (Epron Syncron Plus)
□□ Синхронен механизъм
□□ Осигурява синхронно движение на облегалка спрямо
седалка в съотношение 2:1 (ъгъл на облегалка 220 и на
седалка 110)
□□ Заключване на наклона в 5 позиции
□□ Антишок функция – предпазва седящия при
преминаване от една позиция на наклона в друга
□□ Регулиране силата на синхронно движение според
теглото на седящия
ESPT
□□ Синхронен механизъм
□□ Всичко от ESP
□□ Регулиране дълбочината на седалката до 60мм
Active-1
□□ Синхронен механизъм
□□ Осигурява синхронно движение на облегалка спрямо
седалка в съотношение 2:1
□□ Заключване на наклона в 4 позиции
□□ Антишок функция – предпазва седящия при
преминаване от една позиция на наклона в друга
□□ Регулиране силата на синхронно движение според
теглото на седящия
□□ Регулиране височината на облегалката
Регулиране височината на облегалката
□□ При синхронните механизми е възможно регулиране на
височината на облегалката на стола в различен диапазон
□□ Възможността за регулиране на височината зависи от
конструктивното изпълнение на съответния модел
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Ergon 2L
□□ Регулиране наклона на облегалката
□□ Заключване наклона на облегалката в различни
позиции
□□ Регулиране височината на облегалката
□□ Седалката остава неподвижна
Ibra
□□ Асинхронен 3-лостов механизъм
□□ Осигурява независимо регулиране на движението на
облегалка спрямо седалка
□□ Регулиране наклона на облегалката като седалката
остава неподвижна
□□ Заключване наклона на облегалката в различни
позиции
□□ Регулиране височината на облегалката
□□ Регулиране наклона на седалката при фиксирано
положение на облегалката и застопоряване в желана
позиция
□□ Регулиране силата на движенията според теглото на
седящия
Freestyle
□□ Механизъм люлеещ перманент контакт
□□ Регулиране наклона на облегалката без фиксиране
□□ Регулиране силата на перманент контакт с облегалката
според теглото на седящия
□□ Седалката остава неподвижна
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CPT
□□ Механизъм перманент контакт
□□ Регулиране наклона на облегалката с възможност за
застопоряване в различни позиции
□□ Регулиране височината на облегалката
□□ Регулиране дълбочината на седене
□□ Седалката остава неподвижна
Multiblock
□□ Люлеещ механизъм
□□ Осигурява свободно движение на седалката и облегалката
като запазва постоянен първоначалния ъгъл между тях
□□ Заключване на наклона в 5 позиции
□□ Антишок функция – предпазва седящия при преминаване
от една позиция на наклона в друга
□□ Регулиране силата на люлеене според теглото на седящия
Tilt
□□ Люлеещ механизъм
□□ Осигурява свободно движение на седалката и облегалката
като запазва постоянен първоначалния ъгъл между тях
□□ Заключване на наклона в 1 изходна позиция
□□ Регулиране силата на люлеене според теглото на седящия
Anyfix
□□ Люлеещ механизъм
□□ Осигурява свободно движение на седалката и облегалката
като запазва постоянен първоначалния ъгъл между тях
□□ Заключване на наклона в различни позиции
□□ Регулиране силата на люлеене според теглото на седящия
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SFB1
□□ Синхронен SELF механизъм
□□ Осигурява синхронно движение на облегалка спрямо
седалка в съотношение 4:1 (ъгъл на облегалка 180 и на
седалка 4,50)
□□ Заключване на наклона в 5 позиции
□□ Антишок функция – предпазва седящия при
преминаване от една позиция на наклона в друга
□□ Автоматично самоегулиране силата на синхронно
движение според теглото на седящия в диапазон от 50 кг до
110 кг
□□ Регулиране височината на облегалката в диапазон до
60 мм

NOWY STYL GROUP

Механизми
описание

NOWY STYL GROUP
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Икономична серия
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174.17 / 209 лв

Полиамидна основа, люлеещ механизъм със заключване в изходна позиция, регулиране на люлеенето според
теглото на седящия, регулируема лумбална опора, тапицерия на седалката от дамаска и мрежест гръб
140.83 / 169 лв

TORO CF

TORO

Метална основа в черен цвят, люлеещ механизъм със заключване в изходна
позиция, регулиране на люлеенето според теглото на седящия, регулируема
лумбална опора, тапицерия на седалката от дамаска и мрежест гръб
TORO CF
216

132.50 / 159 лв
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TORO HB

NOWY STYL GROUP

TORO HB
TORO

Полиамидна основа, люлеещ механизъм със заключване в изходна позиция, регулиране на люлеенето
според теглото на седящия, регулируема лумбална опора, регулируема поставка за глава, тапицерия на
седалката от дамаска и мрежест гръб

Cargo
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Monteco

Полиамидна основа, люлеещ механизъм със заключване в
изходна позиция, регулиране на люлеенето според теглото на
седящия, тапицерия от еко кожа
Cargo
80.00 / 96 лв

NOWY STYL GROUP

Relax

Метална хромирана основа, люлеещ механизъм със заключване
в изходна позиция, регулиране на люлеенето според теглото на
седящия, тапицерия на седалката от дамаска и мрежест гръб
Monteco
107.50 / 129 лв

Largo

Полиамидна основа, люлеещ механизъм със заключване в
изходна позиция, регулиране на люлеенето според теглото
на седящия, тапицерия от еко кожа и дамаска меш
Largo 115.83 / 139 лв

Метална хромирана основа, люлеещ механизъм със
заключване в изходна позиция, регулиране на люлеенето
според теглото на седящия, тапицерия от еко кожа
Relax 182.50 / 219 лв

Largo steel

Метална хромирана основа, люлеещ механизъм със
заключване в изходна позиция, регулиране на люлеенето
според теглото на седящия, тапицерия от еко кожа
и дамаска меш
Largo steel
124.17 / 149 лв

Kotis

Метална хромирана основа, люлеещ механизъм със
заключване в изходна позиция, регулиране на люлеенето
според теглото на седящия, тапицерия от еко кожа
Kotis мениджърски 199.17 / 239 лв
Kotis посетителски 174.17 / 209 лв
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Метална основа в черен цвят,
тапицерия от еко кожа и дамаска меш
Dona
80.00 / 96 лв

NOWY STYL GROUP

Dona

Полиамидна основа, люлеещ механизъм със заключване в изходна позиция, регулиране на
люлеенето според теглото на седящия, тапицерия на седалката от дамаска и мрежест гръб
Lori 82.50 / 99 лв

запазва правото си за промяна на цени и асортимент и не носи отговорност за допуснати печатни грешки и цветови разлики!

Form
Lori

Полиамидна основа в сив цвят , люлеещ механизъм със заключване в изходна позиция, регулиране на люлеенето според
теглото на седящия, подвижни подлакътници тапицерия от еко кожа в черен цвят и цветна дамаска меш
Form
182.50 / 219 лв
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