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Ергономични бюра и офис обзавеждане
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ЗА НАС
Prodesk е компания, създадена от и за хората, които водят заседнал начин
на живот заради професиите си. Изхождайки от личния си опит, ние се
стремим да осигурим възможно най-широката гама ергономични
продукти, които да задоволят индивидуалните нужди на всяка една
компания и човек. Всички наши предложения се открояват с недостижимо
на българския пазар съотношение между качество и цена, защото
крайната ни цел е да подобрим и улесним живота на възможно най-голям
брой хора.

Когато човек се чувства удобно на работното си място, той е по-
продуктивен и щастлив. А щастливите и продуктивни служители
допринасят за благосъстоянието и развитието на Вашия бизнес.
Инвестицията в здравето на Вашите служители всъщност е инвестиция в
здравето и на Вашата компания. Затова в Prodesk се радваме, че чрез
съвместната си работата можем да допринесем както за подобряването на
условията на труд в страната, така и за развитието на една по-устойчива
бизнес среда. 

Позволете ни да Ви помогнем да създадете оптималната
офис среда на Вашето работно място!
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Цвят на рамката:

PRODESK ELITE 

Регулируемо разстояние на
рамката от  130 см до 160 см

Максимално натоварване:
80 кг

Дигитален контролер
с LED дисплей и 4
запаметяеми позиции

Стандартна максимална
височина (без плота): 115 см
Стандартна минимална
височина (без плота): 70см

Цвят на плота:
по избор

Плот от ЛПДЧ с дебелина
и размери по избор

Цвят на
рамката

Размер плот
 ш/д/в в см

Цена без
ДДС

Черен
Сив
Бял
Черен

Черен

Сив

Сив

Бял

Бял

140х70х1.8
140х70х1.8
140х70х1.8
160х70х1.8
160х70х1.8
160х70х1.8
180х70х1.8
180х70х1.8
180х70х1.8

749.90 лв.

749.90 лв.
699.90 лв.

758.23 лв.

758.23 лв.
708.23 лв.

766.57 лв.

766.57 лв.
716.57 лв.

*При промяна в дебелината на
плота се доплаща 30 лв. за 25 мм и
60 лв. за 36 мм
*Плота може да е с размери и
дебелина извън посочените с цена
по договаряне



www.prodesk.bg



www.prodesk.bg

години
ГАРАНЦИЯ

5

Prodesk Premium олицетворява върха на нашия стремеж към оптимална офис ергономия като съчетава в себе си най-модерните
технологии и иновации в сферата.

Плот от ЛПДЧ с
дебелина и размери
по избор 

Подобрен мемори контролер
награден с Red Dot Design Award 
2018, който включва множество
екстри като известия за смяна на
позицията и приложение за
контролиране на височината чрез
смартфон.

Стандартна максимална
височина (без плота): 133 см
Стандартна минимална
височина (без плота): 63см

Минимална консумация
на енергия - 0.1 W,
докато са в режим на
готовност. Без ПВЦ
материали.

Регулируемо
разстояние на
рамката от 140 см
до 200 см

Максимално натоварване:
130 кг

Хардуерни PIEZO
сензори против сблъсък

Цвят на плота:
по избор

Цвят на рамката:

PRODESK PREMIUM 

Цвят на
рамката

Размер плот
 ш/д/в в см

Цена без
ДДС

Черен
Сив
Бял
Черен

Черен

Сив

Сив

Бял

Бял

140х70х1.8
140х70х1.8
140х70х1.8
160х70х1.8
160х70х1.8
160х70х1.8
180х70х1.8
180х70х1.8
180х70х1.8

1,170.00 лв.

*При промяна в дебелината на
плота се доплаща 30 лв. за 25 мм и
60 лв. за 36 мм

*Плота може да е с размери и
дебелина извън посочените с цена
по договаряне

1,170.00 лв.
1,170.00 лв.
1,180.00 лв.
1,180.00 лв.
1,180.00 лв.
1,190.00 лв.
1,190.00 лв.
1,190.00 лв.
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АКСЕСОАРИ ЗА БЮРА

Бюрото може да бъде допълнително оборудвано с няколко компонента, които да допринесат за комфорта и естетиката на
работното Ви място.

Вертикален канал за
кабели
За перфектна организация на
работното Ви място. Удобно
прокарване и скриване на
множеството разпръснати
кабели.

Комплект за
управление на кабели
Състои се от разклонител и
хоризонтални кабелни
канали. Монтира се под плота
и има за цел да скрие
висящите кабели. 

Ел. разклонител с 2 USB входа
Разклонител с 3 контакта и 2 USB
входа. Заема изключително малко
място поради удобната си форма, а 
чрез USB входа може да зареждате
всички видове електронни
устройства.

Кабелна розетка 
Кабелната розетка, вградена в плота,
спомага за организирането на
разпръснатите по бюрото кабели
като създава усещане за повече
пространство. 

Цена: 80 лв. за брой без ДДС

Цена: 65 лв. за брой без ДДС

Цена: 41 лв. за брой без ДДС

Цена: 12.50 лв. за брой без ДДС
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АКСЕСОАРИ ЗА БЮРА

Универсална стойка за
монитор 13"-27", Черна
Стойката за монитор е конструирана от
масивна стомана, елегантен алуминий
и интегрирана иновативна технология
за противотежест. 

Поставка за стационарен
компютър
Нашите специално изработени 
стойки се захващат здраво за рамката
на бюрото и се движат заедно с нея, 
за да предотвратят всякакви 
проблеми, които могат 
да възникнат поради дължината 
на кабелите при настолните компютри.

Стойка за два монитора 13"-32",
Черна
Тази стойка Ви позволява да регулирате
изцяло Вашите монитори и да ги поставите
под най-удобния ъгъл. С включения
комплект за организация на кабелите имате
възможност да подобрите естетиката  и да
създадете усещане за повече пространство

Стойка за два монитора 13"-32",
Черна 
Тази стойка Ви позволява да регулирате
изцяло Вашите монитори и да ги поставите
под най-удобния ъгъл. С включения
комплект за организация на кабелите имате
възможност да подобрите естетиката  и да
създадете усещане за повече пространство.

Цена: 66 лв. за брой без ДДС

Цена: 57 лв. за брой без ДДС

Цена: 66 лв. за брой без ДДС

Цена: 60 лв. за брой без ДДС
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КОНФЕРЕНТНИ МАСИ FLIP

Компактни, леки и лесни за сглобяване и съхранение - конферентните маси Flip осигуряват удобство на работното място с
иновативния си дизайн. Тази мобилна система Ви дава възможност да използвате по най-добрия начин всеки един квадратен
метър и да преобразите дадено пространство според настоящите Ви нужди. А когато приключите, само сгънете масите и всичко е в
първоначалния си вид!

150х70х75 363.33 лв.

Размери ш/д/в
в см

Цена без
ДДС

160х80х75
160х80х75
160х80х75
160х90х75

371.67 лв.
405.00 лв.
407.50 лв.
413.33 лв.

*Конферентните маси Flip се
предлагат и с хромирана основа
срещу допълнително заплащане от 50
лв.

*Цените са за плот с дебелина 25 мм

Модул

F01
F02
F03
F04
F05
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F01/F02 F03

F04 F05
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Метална рамка под плота
Плот с меламиново покритие и
дебелина 25 мм
2 мм ABS кант
Всяка маса с 8 крака се състои от две
части

КОНФЕРЕНТНИ МАСИ

*Размерът на масата и цветът на плота са по избор

Размери ш/д/в
в см

200х120/80/70
4 крака

240х120/80/70
8 крака

280х120/80/70
8 крака

320х140/100/74
8 крака

360х140/100/74
8 крака

400х140/100/74
8 крака

Цена без ДДС
осн. с цвят

Цена без ДДС
осн. хром

396.67 лв.

590.83 лв.

746.67 лв.

780.00 лв.

799.17 лв.

830.00 лв.

457.50 лв.

690.83 лв.

849.17 лв.

890.83 лв.

907.50 лв.

940.83 лв.
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КОНФЕРЕНТНИ СТОЛОВЕ
DUAL

Уникалният дизайн на
конферентния стол Dual го прави
перфектно решение за
многофункционални
пространства. Dual представлява
удобен стол и маса в една
единствена мебел, която за
секунди се трансформира
благодарение на дискретна
дръжка в облегалката. Цяла зала
може да бъде пренаредена за
минути без да внасяте
допълнителни мебели. Dual е
подходящ за конферентни зали,
лекции, семинари, обучителни
центрове, многофункционални
зали и прочие.

Ал./сива основа
Цена без ДДС Цена без ДДС

Хром. основа

Dual Plastic
Седалка и облегалка от пластмаса

Dual Plywood
Седалка и облегалка от дървесина

232.50 лв. 274.17 лв.

324.17 лв. 339.50 лв.
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КОНФЕРЕНТНИ СТОЛОВЕ

Alberto Miguel Antonio Georgio Gustavo

Alejandro Roberto Mario Fernando Alexis
*Столовете се предлагат в широка 
  гама цветове извън посочените

Конферентен стол Цена без ДДС

Alberto 334.00 лв.
Miguel

Antonio
Georgio
Gustavo
Alejandro

Roberto
Mario

Fernando
Alexis

164.00 лв.

118.00 лв.
143.00 лв.
178.00 лв.
128.00 лв.

30.50 лв.
37.00 лв.
36.00 лв.
30.00 лв.
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ЕРГОНОМИЧНИ ОФИС
СТОЛОВЕ

Antonia Roberta Francesca Olivia Angelina

Maria Carmen Penelope Alexa Georgina

*Столовете се предлагат в широка 
  гама цветове извън посочените
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Eргономичен офис
стол Цена без ДДС

Antonia 615.00 лв.
Roberta
Francesca
Olivia
Angelina
Maria

Carmen
Penelope
Alexa
Georgina

600.00 лв.

655.00 лв.
380.00 лв.
538.00 лв.
580.00 лв.

450.00 лв.
318.00 лв.
265.00 лв.
402.00 лв.
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РАБОТНИ ОФИС СТОЛОВЕ

Mia Ambra Simone Danila Benita

Catherine Caroline Monica Scarlett Leana

*Столовете се предлагат в широка 
  гама цветове извън посочените
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Работен офис стол Цена без ДДС

Mia 86.00 лв.
Ambra
Simone
Danila
Benita
Catherine

Caroline
Monica
Scarlett
Leana

134.00 лв.

118.00 лв.
90.00 лв.

100.00 лв.
210.00 лв.

206.00 лв.
122.00 лв.
73.00 лв.

105.00 лв.
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ПРЕЗИДЕНТСКИ СТОЛОВЕ

Valentino Leonardo Bruno Polo Philip

George Andrew Charles William James

*Столовете се предлагат в широка 
  гама цветове извън посочените
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Президентски стол Цена без ДДС

Valentino 447.00 лв.
Leonardo
Bruno

Polo
Philip
George

Andrew

Charles
William
James

420.00 лв.

370.00 лв.
507.50 лв.
480.00 лв.
620.00 лв.

515.00 лв.
408.00 лв.
295.00 лв.
530.00 лв.
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МЕТАЛНИ ШКАФОВЕ 

Armando Samuel David

Металните шкафове са практична офис мебел,
предназначена за съхранение на документи и
вещи. Прахово боядисаното покритие е
изключително устойчиво на износване и
драскотини, което гарантира дълготрайна
употреба без проблеми с визията и
функционалността. 

Armando
Samuel
David

Метален
шкаф Размери ш/д/в в см Цена без 

ДДС
90х40х185 387.00 лв.
90х40х185
90х40х185

325.00 лв.
320.00 лв.
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МЕТАЛНИ ШКАФОВЕ 

Clio

Nea

Amy

Всеки един метален шкаф разполага с достатъчно
надежден заключващ механизъм, за да осигури
сигурността, на която разчитате за вашата
документация и вещи. Всеки шкаф за документи се
заключва с уникално ключе, от което получавате
по два броя. Специалният цветен механизъм над
ключалката показва дали шкафът е заключен или
не, за да се ориентирате бързо и лесно.
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Clio
Nea
Amy

Метален
шкаф Размери ш/д/в в см Цена без 

ДДС
90х40х90 269.00 лв.
90х40х90
90х40х90

159.00 лв.
186.00 лв.
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МЕТАЛНИ СТЕЛАЖИ

Thomas

Adam

Michael

Thomas
Adam
Michael

Метален
стелаж

Размери ш/д/в в см
и кг на рафт

Цена без 
ДДС

90х40х180/130 кг 88.00 лв.
200х60х177/500 кг
120х45х180/250 кг

225.00 лв.
110.00 лв.

Металните стелажи имат изключително
разнородно приложение - от съхранение
на документи до складиране на по-тежки
предмети благодарение на
изключителната си товароносимост. Всеки
стелаж разполага с регулируеми рафтове
за повишено удобство. А леката им
конструкция ги прави лесни за
маневриране и преместване.
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МЕТАЛНИ КОНТЕЙНЕРИ И
ЗАКАЧАЛКИ

Denis

Peter
Anna Lea Nicky Vicky Dea

Цена без 
ДДС

Метален
контейнер Размери ш/д/в в см

Denis
Peter

39x54x61
39x54x61

205.00 лв.
205.00 лв.

Метална
закачалка Височина в см Цена без 

ДДС
Anna 183 52.00 лв.
Lea
Nicky
Vicky
Dea

182
175
178
175

49.00 лв.
42.00 лв.
60.00 лв.
55.00 лв.
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+359 876 682 244
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СВЪРЖЕТЕ
СЕ С НАС!




