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Am adunat deja 21 de ani de experienţă în lumea 
mobilierului. Am ajuns să îl ştim bine în toate etapele, detaliile 
şi formele. Iar buna cunoaştere a produselor, a pieţei şi a 
industriilor conexe, alături de pasiunea pe care o avem 
pentru ceea ce facem şi credinţa fermă în calitate, ne-au 
ajutat să avem întotdeauna clienţi mulţumiţi.

De fapt, tocmai mulţumirea, susţinerea şi încrederea pe care 
clienţii ne-o acordă stau la baza progresului şi succesului 
nostru. Şi datorită lor am învăţat să privim mereu spre viitor şi 
să inovăm continuu.

Privind spre viitor, ne-am aliat cu un partener puternic, cu 
experienţă vastă în proiectarea de soluţii pentru birouri şi 
spaţii de lucru - ACTIU, o companie renumită în Europa, cu o 
reţea de distribuţie în peste 90 de ţări!

Conceptul Cool Working pe care îl promovează Actiu a 
primit în anul 2017 cel mai prestigios premiu internaţional de 
design - Red Dot Award, emblemă recunoscută ca o 
garanţie a excelenţei în design. Credem în acest concept 
atât de mult încât ne-am asumat să îl promovăm şi dorim 
să-l implementăm în cât mai multe birouri din România. 
Haideţi să urcăm împreună pe valul schimbării!

DESPRE CHAIRRY
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Tehnologia ne-a transformat semnificativ stilul de viaţă şi 
obiceiurile. Metodele moderne de comunicare atenuează 
distanţe de mii de kilometri şi elimină hotare de tot felul, 
ceea ce, printre altele, ne-a făcut mai deschişi în multe 
privinţe. Aşadar, este de aşteptat să avem nevoie de mai 
multă deschidere şi în spaţiile care ne înconjoară zi de zi, de 
o atmosferă în armonie cu noul nostru fel de a fi.

Inclusiv la locul de muncă avem nevoie de zone care să 
ajute la crearea şi menţinerea legăturilor strânse în cadrul 
echipei, de spaţii care să permită şi să încurajeze un schimb 
liber de idei şi care să ne menţină conectaţi la cotidian.

Fluxul natural al interacţiunilor este dificil de obţinut dacă cei 
puşi în contact nu pot fi ei înşişi. Prin urmare, vă oferim soluţii 
de mobilier care permit personalizare şi flexibilitate, care 
pot fi adaptate conform necesităţilor estetice şi funcţionale 
ale fiecărui individ din cadrul echipei.

Pentru că fiecare dintre noi este unic în felul său şi pentru că 
sarcinile noastre sunt complexe şi diverse, venim cu soluţii 
modulare şi configuraţii diferite, atât pentru lucrul individual, 
cât şi în colectiv.
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Recomandăm alternarea perioadelor de lucru intens cu 
pauze de relaxare, în zone special gândite pentru 
deconectare. Astfel de momente permit ideilor să se „aşeze” 
şi să se reconfigureze, uneori, în imagini de ansamblu diferite, 
inovatoare.

Toate acestea - posibilitatea de a socializa, spaţiile flexibile, 
mobilierul ergonomic, grija pentru unicitatea fiecăruia - vor 
contribui la starea de sănătate a angajaţilor, la starea lor de 
echilibru şi la sentimentul de satisfacţie resimţit. Ceea ce se 
va reflecta, mai departe, în gradul de implicare şi 
productivitate, deci în starea de bine a companiei.

De peste 7 ani de zile, prin Brandul Chairry, răspundem 
afirmativ fiecărei provocări primite, oferind cele mai bune 
soluţii de amenajare. Avem peste 600 de clienţi fericiţi şi cu 
mândrie reprezentăm branduri renumite din domeniu.
Suntem unic distribuitor în România al brandurilor Actiu şi B&T 
şi distribuitor autorizat Aeris.
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Există companii care eliberează certificate internaţionale 
pentru a acredita performanţa unei companii interesate 
de starea de bine a angajaţilor.

Noile politici în domeniul arhitecturii demonstrează că 
oamenii se află în centrul tuturor strategiilor care conduc 
la creşterea productivităţii prin WELL BEING: Standardul 
Well în Construcţii.

Aceasta este o certificare acordată în SUA de către IWBI 
(International Well Being Institute).

Cu ajutorul mijloacelor de proiectare şi construcţie, IWBI 
caută să aducă îmbunătăţiri sănătăţii şi bunăstării 
oamenilor prin intermediul spaţiilor în care îşi desfăşoară 
activitatea.

Pe baza studiilor medicale şi ştiinţifice, cu dovezi clinice 
ale impactului pe care spaţiul construit îl are asupra 
sănătăţii şi stării de bine a oamenilor, Certificarea WELL în 
Construcţii a luat naştere în octombrie 2014 şi conţine 102 
cerinţe grupate în 7 categorii: aer, apă, nutriţie, lumină, 
fitness, confort şi spirit.

WELL BEING

APĂ

AER

FITNESS

NUTRIŢIE

LUMINĂ

CONFORT

SPIRIT





Deşi munca în echipă, cu infuzii de idei schimbate liber şi 
deschis, şi-a dovedit adevărata valoare, anumite activităţi, 
sarcini punctuale sau circumstanţe aparte au nevoie de 
atenţie concentrată 100%. 
Aproape de izolare. Măcar fonică. 
Iar pentru acestea avem refugiile perfecte – mici „insule” de 
solitudine care vă pot proteja de zumzetul nebun al zilelor 
noastre, care pot garanta confidenţialitatea unei discuţii sau 
care pur şi simplu vă pot ajuta să vă puneţi gândurile în 
ordine.

FOCUS

FRESH TIME

TEAMWORK

TRAINING



FOCUS

Creat ca un element 
iconic al biroului, acest 
fotoliu din poliuretan 
injectat impresionează 
prin dimensiune şi formă. 
Cu un design dinamic şi 
deschidere vizuală la 180 
de grade, se poate roti 
la 360 de grade şi este 
prevăzut cu dispozitiv de 
oprire automată la 
poziţia iniţială.

Spătar din material fono- 
absorbant, cu izolare 
fonică ridicată.
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Badminton – FC 336 



FOCUS

Longo

Longo este un sistem modular de banchete, mese 
şi dulapuri cu posibilităţi multiple de montare şi 
configurare, cu soluţii de depozitare, accesorii şi 
panouri fonoabsorbante, care inspiră un mediu 
de lucru jovial.

E constituit dintr-o structură 
solidă din aluminiu extrudat cu 
picioare din fontă.  Pernele 
pentru spătar şi  şezut sunt 
confecţionate din spumă 
injectată pe un cadru din oţel 
tubular. 
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Hann Masif –  MO 008

Masă din lemn masiv de stejar, cu picioare metalice eliptice şi spaţii 
pentru cabluri amplasate în mijlocul mesei. Este destinată sălilor de 
şedinţe sau spaţiilor pentru întâlnirile de consiliu, fiind disponibilă într-o 
gamă variată de mărimi şi finisaje.

FOCUS
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Masă ideală pentru 
birouri manageriale sau 
săli de întâlniri, consilii, 
şedinţe executive.

Santa – MO 009

Picioarele metalice au 
diferite finisaje posibile. Blatul 
din furnir de 4 cm grosime 
este prevăzut cu spaţii pentru 
cabluri din acelaşi material. 
Opţional, masa pate fi 
dotată cu etajeră care oferă 
spaţiu pentru depozitare. 

FOCUS
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Link – MO 006 

Sistem modular cu personalitate, care creează micro spaţii 
arhitecturale, cu o multitudine de posibilităţi de proiectare 
pentru adaptarea spaţiilor la mediul de lucru specific 
stilului utilizatorului. Confecţionat dintr-o structură de oţel şi 
materiale fonoabsorbante, sistemul permite asamblarea 
modulară a pieselor din aluminiu injectat pentru a forma 
configuraţii rectangulare, hexagonale, radiale sau lineare.

Este ideal pentru 
proiectarea zonelor 
individuale operative, 
pentru videoconferinţe, 
săli de şedinţă sau săli 
de lectură.
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Shey – FC 573

Shey reprezintă o colecţie 
modulară de scaune cu 
structură robustă care are la 
bază un sistem inteligent ce 
combină prin suprapunere 
straturi diferite, permiţând 
configurarea unor spaţii intime 
şi confortabile prin adăugarea 
progresivă de noi elemente şi 
accesorii. 

Caracteristicile sale tehnice includ şi finisajul PUR 
(poliuretan), care  împreună cu o gamă largă 
de tapiţerii (de piele sau textile) conferă 
proprietăţi aseptice, durabile, fiind uşor de 
întreţinut şi curăţat.

FOCUS
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Fotoliu rotund, elegant şi confortabil reprezintă alegerea perfectă 
pentru spaţiile moderne de birou. Spătarul şi şezutul sunt 
confecţionate dintr-o singură bucată, realizată din spumă 
poliuretanică turnată pe arcuri de oţel susţinute de un cadru 
metalic. Acest procedeu de fabricare conferă structurii calitate, 
consistenţă şi durabilitate.

Round – FC 353

Disponibil şi în varianta cu 
măsuţă de scris care se 
roteşte la 360° sau cu pernă 
pentru zona lombară.
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Masă cu blat din foaie metalică de 1 mm, tăiată în formă rotundă şi 
presată în matriţă pentru a i se crea cantul supraînălţat. Vopsit în câmp 
electrostatic pe alb sau negru, sau antichizat în nuanţă arămie sau aurie. 
Profilul metalic tubular de Ø16 mm este folosit pentru fixarea blatului de 
baza din lemn de fag în formă de cruce.

Sini – M 206

Elegantă şi robustă, este disponibilă în trei diametre şi 
înălţimi diferite, ce pot fi folosite fie împreună, pentru un 
aspect vizual de excepţie, fie separat.

FOCUS
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Fotoliu modern şi elegant, 
bine proporţionat, cu o 
linie remarcabilă a 
braţelor şi o croială de 
execepţie. Este prevăzut 
cu pernă dreptunghiulară 
de 30x45 cm.  

Loop – FC 394

Realizat din spumă poliuretanică injectată la rece pe structură 
metalică, cu picioare din lemn sau metalice şi o gamă variată 
de tapiţerii, este ideal pentru spaţiile de întâlnire sau pentru 
zonele de aşteptare.
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Ray – M 238

Masă cu design artistic. Blatul 
poate avea diferite finisaje: 
lemn acoperit cu poliuretan 
mat (în nuanţă de nuc, ovankol, 
stejar sau stejar negru), poate fi 
lăcuit mat în alb, negru sau bej, 
sau poate fi din sticlă fumurie 
sau laminată, transparentă sau 
de culoare neagră. 

Baza este un suport din structură 
metalică în diferite culori şi este finisată 
prin pulverizare în câmp electrostatic.

FOCUS
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Lamy este un fotoliu confecţionat 
dintr-o singură piesă turnată prin 
injectare de spumă poliuretanică 
pe structură metalică. Are multiple 
posibilităţi de combinare a 
materialelor şi culorilor tapiţeriei, 
exteriorul şi interiorul putând fi 
comandate în culori diferite. 

Lamy – FC 564

Poate fi prevăzut cu tetieră sau 
poate fi însoţit de un taburet 
asortat. Picioarele au o gamă 
largă de opţiuni privind tipul de 
structură, formă sau material.

FOCUS
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Cantul blatului este şlefuit pentru a diminua 
grosimea muchiei la 6 mm. Blatul poate avea 
forme şi finisaje diferite, iar baza metalică poate 
fi cromată sau vopsită în câmp electrostatic.

Fly combină căldura şi 
confortul lemnului cu 
impactul modern, 
industrial, al metalului.

Fly – M 213
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Poate că aici se întâmplă cu adevărat magia din spatele 
conceptului de Cool Working, în zonele în care membrii 
echipelor se pot desprinde temporar de episoadele de stres 
inevitabil şi efort concentrat.
Aici poţi face câţiva paşi înapoi pentru a vedea imaginea de 
ansamblu şi îţi poţi rearanja în tihnă ideile pentru a găsi soluţii 
inovative.
Pauzele sunt la fel de importante ca munca în sine, iar dacă 
spaţiile destinate pauzelor sunt proiectate optim, 
productivitatea companiei şi bunăstarea angajaţilor vor spori 
inclusiv în ceea ce unii ar considera „timpi morţi”.
Vorbim, desigur, despre zonele de relaxare, care favorizează 
interacţiuni, comunicare, schimb liber de idei şi energie, care 
încurajează conversaţii fireşti şi care aduc ceva din aerul 
prietenos al lui „acasă”... 

FRESH TIME

FOCUS

TEAMWORK

TRAINING



Informa – R 001 

Sistem modular şi versatil pentru 
recepţii, cu structură de susţinere 
compusă din picioare de 
aluminiu, stâlpi şi bare de legătură 
din aluminiu extrudat şi panouri 
frontale disponibile într-o gamă 
largă de finisaje (oţel, placaj, acril 
sau sticlă), care permit combinaţii 
multiple. Modulele pot fi curbate 
sau dreptunghiulare.

FRESH TIME
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Canapea modulară cu picioruşe din oţel, 
confecţionată din spumă poliuretanică 
flexibilă turnată pe cadrul din lemn.
Modulul curbat are un picioruş suplimentar 
ajustabil, care permite controlarea 
stabilităţii.

Bend – FC 572

Modulele pot fi cu sau fără spătar şi cu adâncimea variabilă.
Accesorii suplimentare disponibile: puf cu Ø55 cm, măsuţă de scris de Ø25 cm 
sau măsuţă auxiliară de Ø55 cm cu înălţime de 38 cm sau 66 cm, dotată 
opţional cu priză.
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FRESH TIME
24

Conceptul fundamental este simplu, dar 
ingenios: scaunul urmează mişcarea corpului 
având drept efect poziţionarea naturală, 
mişcarea controlată sus-jos şi optimizarea 
posturii prin mişcările laterale.

Active office chair – swopper – SM 703

Ergonomie 3D:
- mişcare pe axa verticală 
- flexibilitate pe axa orizontală
- înclinare la diferite unghiuri
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Yonca – M 215

Este finisată cu vopsea 
poliuretanică mată, 
disponibilă în alb, 
negru şi bej.

Masa Yonca are silueta unui 
trifoi cu trei picioare din profil 
metalic tubular de Ø16 mm, 
sudate încrucişat. Cele două 
modele de înălţimi diferite se 
pot combina pentru a forma 
un ansamblu tridimensional 
de efect. 



FRESH TIME
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Led – FC 370

Canapeaua Led are o 
structură din lemn masiv 
de fag, susţinută de 
placaj din plop şi panouri 
din mdf. Un strat din fibră 
de silicon acoperă 
spuma poliuretanică 
înainte de a fi fixată 
tapiţeria, care poate fi 
executată din piele 
naturală sau ecologică. 

Disponibilă în 
varianta mono, 
cu două, sau cu 
trei locuri.

Picioarele eliptice sunt 
din profil metalic 
tubular, cu finisaj 
cromat sau acoperite 
cu pulbere 
electrostatică colorată.



Designul flexibil al acestui fotoliu permite 
şederea confortabilă în unghiuri diferite. 
Poate fi prevăzut cu măsuţă de cafea 
amplasată pe un dispozitiv rotativ. Pentru 
picioare sunt disponibile două variante: 
patru picioare metalice pivotante, vopsite 
în câmp electrostatic în diferite culori, sau 
structură din profil tubular de Ø12 mm.

Domino – FC 567
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Mit

Mit este o gamă de scaune 
cu linii simple, cu spătar şi 
şezut turnat pe structură din 
aluminiu injectat, 
confortabile şi uşor de 
amplasat în diferite spaţii.

Poate repezenta o soluţie practică pentru 
conferinţe şi sesiuni de formare profesională, 
având încorporate ca accesorii opţionale 
pentru modelul cu patru picioare măsuţa de 
scris pliabilă şi suportul pentru cărţi.     

FRESH TIME
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FRESH TIME

Masa Tabula poate avea formă rotundă, pătrată sau 
dreptunghiulară, mărimi şi înălţimi diferite. Blatul poate fi 
din compact laminat, sticlă sau MFC. Piciorul din aluminiu 
extrudat are sistem antiderapant de ajustare a planeităţii. 
Dotată opţional cu priză încorporată.

Tabula – M 319
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Poate fi folosită în 
zonele de 
relaxare, spaţii de 
întâlnire 
neprotocolare, 
zone de lucru 
informale sau 
zone de servit 
masa.



FRESH TIME

Canapea modernă, dintr-o singură piesă, 
confecţionată din spumă poliuretanică turnată 
pe arcuri de oţel susţinute de un cadru metalic 
şi tapiţată cu stofă, piele ecologică sau piele 
naturală. 

Morph – FC 354

Disponibilă în varianta 
mono, cu două, trei sau 
patru locuri.

30

Oferă un nivel ridicat de confort şi 
este disponibilă în mai multe 
dimensiuni, pentru a se potrivi 
oricărui spaţiu.



FRESH TIME

Cu forma sa ergonomică şi 
designul său unic, scaunul Flow 
poate fi folosit în spaţii de 
recreere sau zone de aşteptare. 

Flow – FC 334

Procedeul de fabricare, 
prin turnare într-o 
singură piesă, îi conferă 
calitate, consistenţă şi 
durabilitate.
Poate fi tapiţat cu 
stofă, piele ecologică 
sau piele naturală.
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FRESH TIME
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Go Large – FC 399

Canapea perfectă pentru 
lobby-urile moderne şi zone de 
aşteptare. 
Este confecţionată dintr-o singură 
piesă din spumă poliuretanică 
turnată, acoperită cu strat de 
protecţie din silicon. Poate fi 
tapiţată cu diferite materiale: 
piele naturală, piele ecologică 
sau stofă. Este disponibilă în 
varianta mono, cu două sau trei 
locuri.



Tred – M 248

Masă cu profil C folosită în 
zonele de relaxare pentru 
susţinerea laptopului, sau în 
spaţiile pentru întâlniri informale.
Este disponibilă în varianta cu 
finisaj cromat sau vopsită cu 
pulbere electrostatică într-o 
gamă variată de culori.

FRESH TIME
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FRESH TIME

Mono – FC 390

Un scaun cu design minimalist şi o siluetă 
deosebită, tapiţat cu stofă, piele naturală 
sau ecologică. Picioarele din profil tubular 
metalic de  Ø25 mm pot fi finisate prin 
pulverizare în câmp electrostatic, sau pot 
avea finisaj cromat.

O alternativă excelentă 
pentru a crea o zonă 
atractivă, confortabilă în 
spaţiile de recreere sau 
zonele de aşteptare.
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Jest – A 070

Structură metalică vopsită 
în câmp electrostatic, 
rafturi din sticlă şi casete 
cubice finisate în diferite 
nuanţe.

Cu un design modern, modular şi felxibil, 
Jest este soluţia potrivită oricărui spaţiu 
public sau privat, fiind utilizat ca 
bibliotecă, sistem pentru depozitare sau 
ca soluţie de divizare a spaţiilor.

FRESH TIME
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Pi – FC 419

Tapiţeria este 
prevăzută cu fermoar  
şi îmbracă scaunul în 
întregime.

Taburetul Pi are un design nonconformist şi unic. E 
confecţionat din spumă poliuretanică turnată pe 
arcuri de oţel susţinute de un cadru metalic, fapt 
care conferă structurii calitate, consistenţă şi 
durabilitate. Disponibil într-o gamă largă de culori şi 
materiale textile, piele naturală sau ecologică. 

FRESH TIME
36



Tabureţii modulari Flex, datorită formei 
pentagonale, pot fi alipiţi pentru a 
configura diferite forme şi spaţii de şedere.  
Sunt confecţionaţi din spumă poliuretanică 
fixată pe cadru din lemn masiv.

Flex – FC 418

Pot fi tapiţaţi într-o 
gamă largă de 
materiale textile şi 
culori.

FRESH TIME
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Taburetul Roller are jumătatea inferioară 
fixă iar cea superioară mobilă, rotindu-se 
la 360 de grade. Este confecţionat din 
lemn masiv de fag peste care este 
turnată spumă poliuretanică. 

Roller – FC 420

Disponibil într-o gamă variată de 
culori şi materiale textile, piele sau 
piele ecologică.

Cele două părţi pot fi 
comandate în culori diferite.

38
FRESH TIME



Panouri rezistente şi durabile 
confecţionate din lichenul 
renilor. Pe lângă efectul relaxant 
şi ornamental, prezintă şi 
proprietăţi fono-absorbante de 
înaltă clasă, nu conţin factori 
alergeni şi sunt rezistente la foc.

Panouri Naturale Decorative 
A 093, A 094, A 095 

Reţin praful contribuind astfel la 
purificarea aerului şi preiau umiditatea 
excesivă din încăpere.
Nu necesită o amplasare specială şi 
nici îngrijire, tăiere sau udare.
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Noile tendinţe în amenajarea spaţiilor pentru birouri includ 
disponibilitatea spre colaborare, promovarea spaţiilor ample, 
bine illuminate şi plăcute.
Este esenţial ca mediul de lucru să fie conceput astfel încât să 
încurajeze comunicarea, înţelegerea şi fluxul de idei în cadrul 
echipelor.
În acelaşi timp însă, spaţiul trebuie să aibă opţiunile potrivite 
pentru crearea unor posibilităţi variate pentru ca toţi cei 
implicaţi să îşi regăsească locul adecvat pentru a putea lucra 
autonom, în condiţii optime.

TEAMWORK

TRAINING

FRESH TIME

FOCUS



Sistemul Power rezolvă toate 
nevoile actuale întâlnite: 
birouri operaţionale 
individuale sau multiple, 
birouri cu sistem de 
depozitare integrat, cameră 
media, birouri executive şi 
mese pentru întâlniri. 

Combină designul şi 
tehnologia pentru a crea 
spaţii active, dinamice, 
susţinând ideea mobilităţii 
la locul de muncă. Gamă 
variată de finisaje, forme şi 
dimensiuni, cu înălţime fixă 
sau reglabilă electric.

TEAMWORK

Power – M 002
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Cron – SO 322

Cron este un scaun managerial impozant cu alură slim, care se evidenţiază 
prin design, având toate specificaţiile tehnice ale unui scaun confortabil, 
dinamic, funcţional şi eficient. Este realizat din materiale inovative ce includ 
ultimele tehnologii şi cele mai înalte standarde de ergonomicitate.

TEAMWORK
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Twist  – MO 017

Biroul Twist, cu liniile sale fine, are o 
structură robustă cu un sistem unic 
de conectare, modular şi un stil 
eficient de instalare, cum necesită 
orice mare proiect. 

Twist Spine, cu structura sa organică şi design-ul unic creează posibilitatea 
rotirii biroului individual la unghiul optim, oferind totodată un efect vizual fluid 
şi elegant.
Twist Gen este extrem de practic pentru birourile moderne şi spaţiile de 
întâlnire, favorizând apropierea şi colaborarea dintre utilizatori.

TEAMWORK
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Efit - SO 317

TEAMWORK

 Scaunul Efit a fost creat pentru a 
prelua tensiunea din zona gâtului 
şi a umerilor, asigurând confort 
sporit la utilizare. Zona lombară 
prezintă o croială specială care 
ajută la asigurarea unei posturi 
corecte.

Cele mai remarcabile 
calităţi ale acestui scaun 
sunt flexibilitatea 
spătarului, materialul din 
care este confecţionat 
(polipropilenă şi fibră de 
sticlă), sistemul care 
permite circularea aerului 
şi ergonomicitatea.
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Mobility este biroul dinamic, ajustabil pe înălţime 
electric, opţional cu senzori pentru evitarea 
ciocnirilor accidentale. Ajută la păstrarea poziţiei 
optime la locul de muncă, generează o atmosferă 
stimulantă, promovează creativitatea şi sănătatea 
utilizatorului prin alternarea poziţiei de lucru aşezat, 
sprijinit sau în picioare.

Mobility -  MO 003

Poate fi folosit ca masă individuală, de lucru în 
echipă, pentru şedinţe sau videoconferinţe.

TEAMWORK
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Active Sit-Stand – muvman – SM 704

Este un scaun activ pe care te poţi aşeza sau rezema. Bine proiectat din punct 
de vedere ergonomic, nu numai că anulează deficienţele posturii de şedere 
asupra sănătăţii corpului, dar şi sporeşte activ productivitatea la locul de 
muncă, datorită configuraţiei sale optimizate.
Articulaţia mobilă patentată adapteză automat unghiul de înclinare la poziţia 
şi mişcarea utilizatorului. Înălţimea poate fi mereu ajustată, iar inovaţia 
tehnologiei flexzone din zona de şedere oferă confortul optim prin stabilitatea 
inerentă şi lipsa punctelor de presiune.

TEAMWORK
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Soluţii operative cu design 
unic arhitectural oferă 
funcţionalitate maximă şi 
flexibilitate prin posibilitatea 
configurării de birouri 
individuale, duble sau cu 
multiple staţii de lucru. 

Arkitek – MO 004

Structura biroului este realizată 
în întregime din aluminiu 
injectat şi e disponibilă în 
nuanţe de alb, negru, 
aluminiu, satinat sau cromat.

Gama Arkitek cuprinde birouri executive, mese de 
conferinţe, birouri operaţionale, spaţii de depozitare...

TEAMWORK
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De la zona şezutului care conferă stabilitate, echilibru şi 
maxim de confort, până la spătarul care răspunde 
dinamic, automat, anticipând mişcările corpului, scaunul 
TNK Flex ajută la reducerea tensiunii şi stresului acumulat, 
sporind performanţa şi productivitatea utilizatorului.

Este dotat cu mecanism anti-revenire Syncro 
brevetat, spătar reglabil în trei unghiuri şi şase trepte 
de înălţime, suport lombar adaptabil pe înălţime, 
două modele de tetieră, braţe ajustabile 3D, sistem 
de circulare a aerului în şezutul scaunului pentru un 
confort optim (Tehnologia ACS).

TNK Flex – SO 253

Certificat 
pentru utilizare 
intensă, pe 
parcursul 
întregii zile.

TEAMWORK
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Prisma – MO 001

Cu stilul lor scandinav, 
birourile Prisma includ 
întreaga gamă de 
birouri operaţionale, 
manageriale şi de 
întâlniri. Picioarele 
metalice sunt finisate 
prin printare digitală cu 
nuanţe ce recreează 
efectul lemnului, 
oferind astfel, pe lângă 
stabilitate, un aspect 
natural, plăcut şi 
echilibrat.

TEAMWORK
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Favorite place - oyo – SM 609

Scaun ergonomic, cu un design aparte, unic şi 
îndrăzneţ, oyo îmbină şezutul în formă de şa cu 
spătarul în formă de scoică, având totodată 
mobilitatea unui balansoar. 

Cadru rezistent din oţel tubular dublu, scoică din 
polipropilenă ranforsată cu fibră de sticlă care îi 
conferă felxibilitate şi robusteţe. Suportă o 
greutate de până la 120 kg. Pentru confortul 
sporit interiorul este căptuşit cu 5 cm de spumă.

Prin trăsăturile sale distincte, extrem de funcţionale şi ergonomice, oyo 
aduce stil şi dinamism oricărui spaţiu, de la săli de conferinţă, birouri, zone 
de întâlnire sau spaţii de relaxare.

Design BALLENDAT
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Ikara – SM 604

Scaun elegant cu 
cadru tubular, din 
oţel. Scoica poate 
avea finisaj din 
lemn stratificat 
lăcuit, poate fi 
tapiţată sau 
îmbrăcată în piele.

Disponibil ca scaun cu patru 
picioare, stivuibil, sau rotativ, cu 
sistem automat de revenire şi 
picioruşe cu înălţime reglabilă.
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Absolute – M 232 

Baza are structura metalică 
tubulară de Ø12 mm şi blat din 
lemn stratificat de 18 mm presat 
cu furnir din esenţă de nuc, 
ovankol, stejar sau stejar negru. 
Marginile blatului sunt tăiate în 
unghi, pentru a diminua 
grosimea cantului la 6 mm.

Masă elegantă, 
cu design 
minimalist, 
potrivită pentru 
birourile 
executive. 

TEAMWORK
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Scaun stivuibil, disponibil într-o gamă 
variată de culori. Este confecţionat din 
polipropilenă cu 30% fibră de sticlă, 
material rezistent la ultraviolete şi tratat 
antistatic pentru înlesnirea curăţării. 
Poate fi utilizat atât în interior cât şi în 
spaţii exterioare.

TEAMWORK

Wing – SM 405

Şezutul este din polipropilenă, însă opţional 
poate fi executat din poliuretan, material 
compact la suprafaţă şi moale la interior, 
sau din spumă tapiţată într-o gamă largă 
de materiale şi culori. 
Este un scaun compact, uşor de întreţinut, 
rezistent şi durabil, premiat cu IF Design 
Award şi Red Dot Design Award.
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Urban Plus se distinge 
printr-o mare capacitate 
de configurare, robusteţe şi 
confort sporit, fiind uşor de 
adaptat pentru multiple 
întrebuinţări.

Are o gamă largă 
de setări posibile şi  
modele. Poate fi 
tapiţat cu diferite 
materiale textile. 
Este extrem de 
versatil şi căutat în 
amenajarea 
spaţiilor pentru 
birouri.

Urban Plus  – SO 330
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Consola Offset are un design 
minimalist, geometric, modern, 
potrivit pentru orice stil de birou. 

Offset – D 004

Confecţionată din 
MDF furniruit de 18 mm 
grosime sau finisat cu 
lac poliuretanic, este 
disponibilă în diferite 
dimensiuni şi finisaje. 

TEAMWORK
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Kat – D 005

Are sertare din MDF furniruit de 18 mm grosime, finisat 
cu lac poliuretanic mat sau învelit în grund 
poliuretanic şmirgheluit.

Consola Kat este 
compusă din 
module realizate 
dintr-un cadru din 
MDF lăcuit, cu 
margini rotunjite. 

TEAMWORK
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Block – D 006

Soluţii de depozitare elegante şi flexibile, care se 
adaptează oricărei configuraţii potrivite stilului 
dorit. Pot fi module fixe sau mobile, ori module cu 
blat de masă adiacent, din sticlă laminată sau 
securizată, fixat pe braţe din aluminiu turnat.

Sunt dotate cu rotiţe sau picioruşe reglabile 
antiderapante, colţare, mânere cu încuietoare şi 
sertare din aluminiu. Sertarele pot avea sistem de 
deschidere automată, compartimentare sau zonă 
pentru agăţat dosare.

TEAMWORK
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Modular Storage – D 002

Unităţi modulare de depozitare 
şi separare, disponibile în 
diverse dimensiuni şi finisaje, 
amplasate pe orizontală sau pe 
verticală.
Rafturile sunt reglabile pe 
înălţime la fiecare 32 mm şi sunt 
confecţionate din MDF (25 mm 
grosime) sau din oţel (0,8 mm). 

TEAMWORK
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Pedestals  – D 001

Gamă variată de fişete concepute 
pentru uz intens. Oferă soluţii practice 
pentru îndosariere, sunt flexibile şi 
versatile, potrivindu-se pentru orice 
mediu sau utilitate.

Soluţii de depozitare cu deschidere completă a 
sertarelor care sunt prevăzute cu sistem 
anti-răsturnare. Structură robustă ce permite 
utilizarea lor ca tabureţi dacă se optează pentru 
finisajul tapiţat, cu patru roţi (cele din faţă au şi 
sistem de blocare).

Sisteme auxiliare de depozitare 
verticală folosite în spaţii în care 
accesarea şi documentarea se 
fac zilnic.
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Soluţii de depozitare 
auxiliare disponibile într-o 
gamă variată de 
dimensiuni şi culori. Ajută 
la organizare, 
compartimentare, 
depozitare şi clasificare.

Metal Storage  – D 003

Rafturi deschise, dulapuri cu 
uşi glisante sau cu 
deschidere laterală, cu 
sertare sau cu fişete, de 
înălţimi diferite.
Puternice, robuste şi 
durabile, sunt confecţionate 
din oţel şi concepute 
special pentru maximizarea 
suprafeţelor de lucru şi a 
capacităţii de stocare în 
spaţiile operaţionale. 

TEAMWORK
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Instruirea este benefică atât pentru angajaţi cât şi pentru 
companie. O companie care doreşte performanţă va investi 
consecvent în perfecţionarea profesională a echipelor sale, 
îmbunătăţindu-le constant abilităţile şi competenţele. Astfel, va 
creşte nu numai productivitatea acestora, dar şi motivaţia şi 
sentimentul lor de apartenenţă.
Prin urmare, pentru perioadele de training, sunt necesare spaţii 
flexibile, ajustabile, care pot oferi cadrul optim pentru 
desfăşurarea sesiunilor de formare şi invăţare. 
Iar mobilierul adecvat acestor zone trebuie să poată fi instalat 
fără efort, să fie rezistent, durabil, uşor de stivuit şi adaptabil 
diferitelor sarcini.

TRAINING

TEAMWORK

FRESH TIME

FOCUS



Gama Plek conţine mese şi 
scaune rabatabile ideale 
pentru spaţiile cu utilizări 
multiple: zone de conferinţe, 
întâlniri, traininguri, sau
holuri publice. 

Plek

Picioarele sunt din 
aluminiu turnat, cu 
diferite finisaje: 
aluminiu polişat 
sau vopsit în alb, 
negru sau argintiu. 
Sistemul de pliere 
constă într-o bară 
glisantă din 
aluminiu extrudat.

Scaunul are trei poziţii de pliere: scaun 
obişnuit, pliabil parţial pentru zonele de 
trecere şi pliere totală pentru depozitare.

TRAINING
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Tnkid – SO 331

Scaun polivalent din polipropilenă 
injectată cu fibră de sticlă, 
proiectat special pentru a distribui 
uniform greutatea utilizatorului şi 
pentru o bună circulare a aerului 
asigurând un confort optim.

TRAINING

Durabil, uşor de 
curăţat şi întreţinut 
este disponibil într-o 
gamă largă de 
finisaje şi modele: cu 
sistem pivotant şi 
reglare pe înălţime, 
cu patru picioare sau 
cu cadru consolă, cu 
sau fără roţi.
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Stay combină tehnologia 
inovativă cu cel mai înalt grad 
de confort. Şezutul şi braţele 
permit ajustarea completă a 
poziţiei, garantând o postură 
corectă şi armonioasă.

Stay – SO 239

Premiat în cadrul Delta Awards pentru 
design şi nivelul ridicat de confort şi 
sustenabilitate.
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O gamă largă de mese de 
lucru, cu o varietate de 
finisaje potrivite pentru diferite 
utilizări şi gusturi.
Cadrul este echipat cu toate 
componentele necesare 
îmbinării simple şi rapide, 
putând astfel fi reasamblat 
uşor în orice alt spaţiu dorit.

Vital Desks – MO 005

Mesele pot avea blat glisant pentru a permite 
accesul uşor la gestionarea cablurilor, precum 
şi spaţii de depozitare incluse sau ataşate.

Soluţii flexibile pentru întâlniri, 
conferinţe, birouri individuale 
sau executive.
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Winner – SO 320

Scaunul operativ Winner foloseşte cele 
mai noi materiale şi tehnologii de ultimă 
generaţie pentru a răspunde celor mai 
rafinate nevoi, adaptându-se fluent în 
orice poziţie dorită.

Translatarea şezutului 
permite adaptarea 
scaunului la 
caracteristicile 
antropometrice 
diferite ale fiecărui 
utilizator.



Trama – MO 012

Trama este o masă de 
lucru potrivită pentru 
sălile de conferinţă şi 
training, rezistentă şi 
stabilă.
Disponibilă în varianta 
rabatabilă sau fixă, 
poate avea rotile 
pentru a simplifica 
operaţiunile de 
manevrare şi stivuire, 
sau dispozitiv de reglare 
a înălţimii picioarelor, 
pentru sporirea 
confortului şi mobilităţii 
la locul de muncă.

TRAINING
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Mentor - SO 315

Mentor este un scaun de birou de 
primă clasă, destinat birourilor 
executive. Accentele şi cusăturile 
vizibile îi conferă personalitate şi 
eleganţă.

Poate fi tapiţat în stofă, piele sau piele 
ecologică, într-o gamă variată culori.
Disponibil şi în varianta cu spătar înalt. 



TRAINING
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A-Masa –  MO 010

Masă operaţională cu o 
diversitate de elemente 
complementare şi 
alternative de folosire, de la 
masă individuală de lucru 
disponibilă în mai multe 
dimensiuni, la masă 
managerială cu etajere.

Structura mesei de lucru constă într-un profil metalic 
rectangular cu picioare în forma literei A şi un blat de 
18 mm grosime, cu cantul şlefuit, disponibil în diferite 
finisaje.



72
TRAINING

Wave – SM 705

Wave este un scaun multifuncţional cu 
scoică din polipropilenă, creat special 
pentru o capacitate mare de stivuire, până 
la 30 de scaune pe căruţ.
Prezintă o gamă variată de modele: cu 
picioare metalice sau din lemn, varianta 
joasă sau de bar, varianta operaţională cu 
rotile sau băncuţe de aşteptare.     



TRAINING
73

Trim –  SO 332

Trim este un scaun uşor de adaptat oricărui 
utilizator, fiind 100% reglabil şi ergonomic.
Şezutul este proiectat cu camere de aer pentru 
a îmbunătăţi confortul, flexibilitatea şi distribuţia 
presiunii.

Spătarul poate fi ajustat pe 
înălţime cu până la 7 cm, iar 
cotierele sunt reglabile atât 
pe înălţime (7 poziţii), cât şi 
pe orizontală (la 360º), 
incluzând sistemul anti-panic 
la varianta din aluminiu.

Translatarea şezutului permite ajustarea 
scaunului în 7 poziţii diferite (7 cm distanţă 
totală de glisare).
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Viva – SM 529

Scaunul Viva include şi o versiune 
opţională, capitonată dintr-un material 
cu aspect cauciucat care îi conferă 
senzaţia unei atingeri delicate şi 
totodată caracteristici optime pentru 
curăţare şi rezistenţă la uzură. 
Este un scaun uşor şi comod ideal pentru 
uz intensiv în săli de conferinţă sau spaţii 
pentru training. 



Gama Talent conţine o 
varietate de mese mobile 
pentru training, disponibile în 
diferite dimensiuni şi finisaje, 
cu sau fără roţi, pliabile, 
stivuibile, cu blat rabatabil şi 
înălţime ajustabilă fără 
conexiune electrică.

Picioarele sunt ajustabile 
faţă de verticală în două 
unghiuri posibile, drept sau 
înclinat, pentru o stivuire 
facilă. 
Sistemul de conectare 
rapidă permite aşezarea 
birourilor în diferite 
configuraţii sigure şi stabile.

Talent – MO 011

TRAINING
75



Audit – SS 001

Scaune create special pentru auditorii, 
teatre şi centre de conferinţe. Extrem de 
confortabile, sunt confecţionate din spumă 
poliuretanică ignifugă şi sunt disponibile 
într-o gamă largă de finisaje, texturi şi culori. 
Pot fi adaptate pentru amplasarea lor în 
rânduri drepte sau curbate. Sunt disponibile 
în varianta tapiţată sau placată cu lemn.

Există şi varianta 
cu un singur picior.

TRAINING
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Uma

Uma este un scaun ergonomic, care 
combină inteligent formele şi texturile 
pentru a crea o gamă variată de 
scaune accesibile oricărui spaţiu: birou, 
sală de întâlniri, şedinţe sau conferinţe, 
zonă de recepţie sau de training. 
Opţiunile diferite ale braţelor, precum şi 
diversele tipuri de picioare şi finisaje 
permit personalizarea fiecărui scaun şi 
accentuarea stilului propriu. 
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Mobilier accesibil, cu 
aspect simetric şi modern, 
conceput pentru o 
depozitare optimă, cu 
rafturi deshise sau cu uşi 
din aluminiu anodizat, 
sticlă securizată sau lemn 
stratificat.

Cubic – D 007
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Class – D 008

Un sistem nou de rafturi proiectat 
pentru dotarea bibliotecilor şi a 
spaţiilor educaţionale, cu un 
fundament structural uşor, însă 
clădit pe un cadru solid din oţel. 

Mobilierul Class este 
soluţia solidă şi stabilă 
pentru crearea diferitor 
volume. Se potriveşte 
oricărui spaţiu, de la o 
mică bibliotecă de 
birou, până la biblioteci 
publice spaţioase.
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