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Уважаеми клиенти, 

 

Представяме на Вашето внимание ценова листа на лабораторни столове, 

табуретки и хокери. 
 

Произвеждат се в EU с голямо разнообразие на модели подходящи за употреба 

в лабораторни и промишлени условия. 

Облегалката и седалката са произведени от висококачествена полиуретанова 

пяна в различни цветове, не-плъзгаща се и лесна за почистване, устойчива на 

абразивни и почистващи детергенти.  

 

Налични са различни опции като облегалки за ръце, ринг за крака, колела или 

плъзгачи, газова колона и петзвездна основа от различни материали.  

 

Сертификат (test report) за сигурност, здравина и издръжливост е наличен за 

всички столове, табуретки и хокери. 
 

Посочените цени са за 1 бр., без ДДС и включват транспорт до гр.София. 

При всяка поръчка на повече от 1 бр. предлагаме отстъпка от посочените цени 

базирана на поръчаното количество.  

Моля свържете се с нас при необходимост от повече техническа информация и 

за специална оферта за повече от един стол. 

 

Цените са валидни до 31.12.2021 год.   
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Лабораторни табуретки 
 

 

Лабораторна табуретка 
Модел: stool POLO Special BL Black 
Цена: 310,00лв. без ДДС 
  
Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят; 
Регулируема височина: 55 cm - 74 cm 
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Газова колона с пластмасов корпус 
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 
Предлага се и в други цветове 
 

 

 
Лабораторна табуретка 
Модел: stool POLO Special BL Blue 
Цена: 310,00лв. без ДДС 
 
 
Седалка от полиуретанова пяна, син цвят; 
Регулируема височина: 55 cm - 74 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 
 
 

 

 
 
Лабораторна табуретка 
Модел: stool POLO Special BL Green  
Цена: 310,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, зелен цвят; 
Регулируема височина: 55 cm - 74 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 
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Лабораторна табуретка 
Модел: stool POLO Special BL Grey 
Цена: 310,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, сив цвят; 
Регулируема височина: 55 cm - 74 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 

 
Лабораторна табуретка 
Модел: stool POLO Special BL Red 
Цена: 310,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, червен цвят; 
Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 
 

 

 
 
Лабораторна табуретка 
Модел: stool POLO Special CH Blue 
Цена: 315,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, син цвят; 
Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Хромирана газова колона   
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 
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Лабораторна табуретка 
Модел: stool POLO Special CH Green 
Цена: 315,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, зелен цвят; 
Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Хромирана газова колона  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 
 
 
Лабораторна табуретка 
Модел: stool POLO Special CH Grey 
Цена: 315,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, сив цвят; 
Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Хромирана газова колона  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 
 

 

 
Лабораторна табуретка 
Модел: stool POLO Special CH Red 
Цена: 315,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, червен цвят; 
Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Хромирана газова колона   
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 

 

 
Лабораторна табуретка 
Модел: stool POLO Special CH Black 
Цена: 310,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят; 
Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Хромирана газова колона  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 
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Лабораторна табуретка 
Модел: stool POLO Standard BL Black 
Цена: 285,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят; 
Регулируема височина: 40 cm – 58 cm 
Седалка въртяща се на 360°; 
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло) 
 

 

 
 
 
Лабораторна табуретка 
Модел: stool POLO Standard BL Blue 
Цена: 290,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, син цвят; 
Регулируема височина: 40 cm – 58 cm 
Седалка въртяща се на 360°; 
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло) 
Предлага се и в други цветове 

 

 
 
 
Лабораторна табуретка 
Модел: stool POLO Standard BL Green 
Цена: 290,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, зелен цвят; 
Регулируема височина: 40 cm – 58 cm 
Седалка въртяща се на 360°; 
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло) 

 

 
 
Лабораторна табуретка 
Модел: stool POLO Standard BL Grey 
Цена: 290,00лв. без ДДС 
 
Лабораторна табуретка 
Седалка от полиуретанова пяна, сив цвят; 
Регулируема височина: 40 cm – 58 cm 
Седалка въртяща се на 360°; 
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло) 
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Лабораторна табуретка 
Модел: stool POLO Standard BL Red 
Цена: 290,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, червен цвят; 
Регулируема височина: 40 cm – 58 cm 
Седалка въртяща се на 360°; 
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло) 

 

 
 
Лабораторна табуретка 
Модел: stool TECHNO Special CH Black 
Цена: 320,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят; 
Регулируема височина: 51 cm – 83 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Хромирана газова колона  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 
 

 

 
Лабораторна табуретка 
Модел: stool TECHNO Standard BL Black 
Цена: 290,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят; 
Регулируема височина: 40 cm – 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Газова колона с пластмасов корпус 
5-звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло) 

 

Лабораторна табуретка 
Модел: stool LABO 4 Special CH Grey 
Цена: 320,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна с висококачествена 
тапицерия от изкуствена кожа, сив цвят; 
Регулируема височина: 51 cm – 83 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Хромирана газова колона  
5-звездна основа (сив полипропилен) с плъзгачи  
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Лабораторна табуретка 
Модел: stool LABO 4 Standard BL Grey 
Цена: 295,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна с висококачествена 
тапицерия от изкуствена кожа, сив цвят; 
Регулируема височина: 37 cm – 55 cm   
Седалка въртяща се на 360°; 
Газова колона с полипропиленов корпус.  
5-звездна основа (сив полипропилен) с колела  
 

 
 
Лабораторна табуретка 
Модел: stool POLO Standard BL Grey 
Цена: 290,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, сив цвят; 
Регулируема височина: 37 cm – 55 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Газова колона с пластмасов корпус 
5-звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло) 

 

Лабораторни табуретки тип хокер 

 

 

Лабораторна табуретка тип хокер 
Модел: hocker LK Special BL Black 
Цена: 315,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят; 
Регулируема височина: 55 cm - 74 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 
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Лабораторна табуретка тип хокер 
Модел: hocker LK Special CH Black 
Цена: 320,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят; 
Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Хромирана газова колона  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 

 

 
Лабораторна табуретка тип хокер 
Модел: hocker LK Standard CH Black 
Цена: 300,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят; 
Регулируема височина: 46 cm - 67 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромирана газова колона  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 

 

 
Лабораторна табуретка тип хокер 
Модел: hocker TECHNO Special CH Black BT 
Цена: 320,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят; 
Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Хромирана газова колона  
5-звездна черна метална основа с плъзгачи  
 
 

 

Лабораторна табуретка тип хокер 
Модел: hocker UtAN NEW Black 
Цена: 330,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят; 
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Регулиране  на ъгъла на наклона 
Хромирана газова колона 
Алуминиева основа с колела 
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Лабораторна табуретка тип хокер 
Модел:hocker UtAN NEW Blue 
Цена: 350,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, син цвят; 
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Регулиране  на ъгъла на наклона 
Хромирана газова колона 
Алуминиева основа с колела 

 

 
Лабораторна табуретка тип хокер 
Модел: hocker UtAN NEW Green 
Цена: 350,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, зелен цвят; 
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Регулиране  на ъгъла на наклона 
Хромирана газова колона 
Алуминиева основа с колела 
 
 

 

Лабораторна табуретка тип хокер 
Модел: hocker UtAN NEW Grey 
Цена: 350,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, сив цвят; 
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Регулиране  на ъгъла на наклона 
Хромирана газова колона 
Алуминиева основа с колела 
Предлага се и в други цветове 
 
 

 

Лабораторна табуретка тип хокер 
Модел: hocker UtAN NEW Red 
Цена: 350,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, червен цвят; 
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Регулиране  на ъгъла на наклона 
Хромирана газова колона 
Алуминиева основа с колела 
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Лабораторна табуретка тип хокер 
Модел: hocker LKS Black 
Цена: 305,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят; 
Регулируема височина: 57 cm – 85 cm 
Метална рамка 
 
 

 

 
Лабораторна табуретка тип хокер 
Модел: hocker LKS Grey 
Цена: 310,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят; 
Регулируема височина: 57 cm – 85 cm 
Метална рамка 

 

Лабораторна табуретка тип хокер  
Модел: hocker TECHNO Special CH Black Sella 
Цена: 330,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят; 
Регулируема височина: 51 cm - 83 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Хромирана газова колона  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 

 

 
Лабораторна табуретка тип хокер 
Модел: hocker TECHNO Standard CH Black Sella 
Цена: 310,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят; 
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360° 
Хромирана газова колона  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 
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Лабораторна табуретка тип хокер 
Модел: hocker VARIANT Special BL Black 
Цена: 320,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят; 
Регулируема височина: 55 cm - 74 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Газова колона с пластмасов корпус 
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 
 
 
 

 

Лабораторна табуретка тип хокер 
Модел: hocker VARIANT Special CH Black 
Цена: 325,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят; 
Регулируема височина: 51 cm - 83 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Хромирана газова колона  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 
 

 
 

Лабораторна табуретка тип хокер 
Модел: hocker VARIANT Standard CH Black 
Цена: 300,00лв. без ДДС 
 
Седалка от полиуретанова пяна, черен цвят; 
Регулируема височина: 51 cm - 83 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромирана газова колона  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 

Лабораторни столове 
 

 

Лабораторен стол 
Модел: chair LK Special BLCPT Black 
Цена: 345,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен 
цвят; 
Регулируема височина: 55 cm - 74 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 
Предлага се и в други цветове 
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Лабораторен стол 
Модел: chair LK Standard BCPT Black+ 
Цена: 335,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен 
цвят; 
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Облегалки за ръце; 
Газова колона с пластмасов корпус; 
5- звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло) 

 

 
Лабораторен стол 
Модел: chair LK Standard BLCPT Black 
Цена: 320,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен 
цвят; 
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Газова колона с пластмасов корпус; 
5- звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло) 
 
 

 

Лабораторен стол 
Модел: chair PRO Special BLCPT Black 
Цена: 340,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен 
цвят; 
Регулируема височина: 55 cm - 74 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 
 

 

Лабораторен стол 
Модел: chair PRO Special ChCPT Black  
Цена: 350,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен 
цвят; 
Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромирана ринг за крака; 
Хромирана газова колона  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 
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Лабораторен стол 
Модел: chair PRO Special ChL Black 
Цена: 390,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен 
цвят; 
Регулируема височина: 51 cm - 83 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Хромирана газова колона  
5- звездна хромирана основа с плъзгачи 
 

 

Лабораторен стол 
Модел: chair PRO Special BLCPT Blue 
Цена: 360,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, син цвят; 
Регулируема височина: 55 cm - 74 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 
 

 

Лабораторен стол 
Модел: chair PRO Special BLCPT Red 
Цена: 360,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, червен 
цвят; 
Регулируема височина: 55 cm - 74 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 
 

 

Лабораторен стол 
Модел: chair PRO Special BLCPT Grey 
Цена: 360,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, сив цвят; 
Регулируема височина: 55 cm - 74 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 
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Лабораторен стол 
Модел: chair PRO Special BLCPT Green 
Цена: 360,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, зелен 
цвят; 
Регулируема височина: 55 cm - 74 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 

 

 
Лабораторен стол 
Модел: chair PRO Special ChL Blue 
Цена: 395,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, син цвят; 
Регулируема височина: 51 cm - 83 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Хромирана газова колона  
5- звездна хромирана основа с плъзгачи 

 
 

 

 
 
Лабораторен стол 
Модел: chair PRO Special ChL Green 
Цена: 395,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, зелен 
цвят; 
Регулируема височина: 51 cm - 83 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Хромирана газова колона  
5- звездна хромирана основа с плъзгачи 
 

 

 

Лабораторен стол 
Модел: chair PRO Special ChL Grey 
Цена: 395,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, сив цвят; 
Регулируема височина: 51 cm - 83 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Хромирана газова колона  
5- звездна хромирана основа с плъзгачи 
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Лабораторен стол 
Модел: chair PRO Special ChL Red 
Цена: 395,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, червен 
цвят; 
Регулируема височина: 51 cm - 83 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Хромирана газова колона  
5- звездна хромирана основа с плъзгачи 

 

 
Лабораторен стол 
Модел: chair PRO Standard BCPT Black 
Цена: 315,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен 
цвят; 
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло) 
 
 

 

Лабораторен стол 
Модел: chair PRO Standard BLCPT Blue 
Цена: 330,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, син цвят; 
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло) 

 

Лабораторен стол 
Модел: chair PRO Standard BLCPT Green 
Цена: 330,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, зелен 
цвят; 
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло) 
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Лабораторен стол 
Модел: chair PRO Standard BLCPT Grey 
Цена: 330,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, сив цвят; 
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло) 

 

 
Лабораторен стол 
Модел: chair PRO Standard BLCPT Red 
Цена: 330,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, червен 
цвят; 
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Газова колона с пластмасов корпус  
5-звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло) 

 
 

 

 
 
Лабораторен стол 
Модел: chair TECHNO Special CHCPT Black 
Цена: 380,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен 
цвят; 
Регулируема височина: 51 cm - 83 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Хромирана газова колона; 
5- звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 
 

 

Лабораторен стол 
Модел: chair TECHNO Special CHCPT Black+ 
Цена: 395,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен 
цвят; 
Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Облегалки за ръце; 
Хромирана газова колона; 
5- звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 
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Лабораторен стол 
Модел: chair TECHNO Standard BLCPT Black 
Цена: 350,00лв. без ДДС 
 
Лабораторен стол 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен 
цвят; 
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Газова колона с пластмасов корпус; 
5- звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло) 

 
 
 
 

 

 
 
 
Лабораторен стол 
Модел: chair TECHNO Standard BLCPT Plus 
Цена: 365,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен 
цвят; 
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Облегалки за ръце; 
Газова колона с пластмасов корпус;  
5- звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло) 
 
 

 

Лабораторен стол 
Модел: chair GEMINI Special CHL Black 
Цена: 420,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен 
цвят; 
Регулируема височина: 51 cm - 83 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Хромирана газова колона  
5- звездна хромирана основа с плъзгачи 
 

 

Лабораторен стол 
Модел: chair GEMINI Standard CHL Black 
Цена: 395,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен 
цвят; 
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромирана газова колона  
5- звездна хромирана основа с колела 
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Лабораторен стол 
Модел:chair LK Special CHCPT Black 
Цена: 350,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен 
цвят; 
Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Хромирана газова колона  
5- звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибристъкло) 

 
 
 
 

 

 
 
 
Лабораторен стол 
Модел: chair PL Special BLCPT Black 
Цена: 350,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен 
цвят; 
Регулируема височина: 55 cm - 74 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Газова колона с пластмасов корпус;  
5- звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 
 
 

 

Лабораторен стол 
Модел:chair PL Special CHCPT Black 
Цена: 370,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен 
цвят; 
Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Хромирана газова колона  
5- звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 
 

 

Лабораторен стол 
Модел: chair PL Special CHCPT II Black 
Цена: 360,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен 
цвят; 
Регулируема височина: 54 cm - 85 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромиран ринг за крака; 
Хромирана газова колона  
5- звездна основа с плъзгачи (полиамид с фибростъкло) 
 



 biotechlab 

стр. 19 от 20 

 

Лабораторен стол 
Модел: chair PL Standard BLCPT Black 
Цена: 330,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен 
цвят; 
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Газова колона с пластмасов корпус; 
5- звездна основа с колела (полиамид с фибростъко) 

 
 
 
 
 

 
 
Лабораторен стол 
Модел: chair PL Standard II BLCPT Black 
Цена: 335,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен 
цвят; 
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Газова колона с пластмасов корпус; 
5- звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло) 

 

Лабораторен стол 
Модел: chair PRO Standard BLL Blue 
Цена: 335,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, син цвят; 
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Газова колона с пластмасов корпус; 
5- звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло) 

 

Лабораторен стол 
Модел: chair PRO Standard BLL Green 
Цена: 335,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, зелен 
цвят; 
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Газова колона с пластмасов корпус;  
5- звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло) 
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Лабораторен стол 
Модел: chair PRO Standard BLL Grey 
Цена: 335,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, сив цвят; 
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Газова колона с пластмасов корпус;  
5- звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло) 

 

 
Лабораторен стол 
Модел: chair PRO Standard CHL Black 
Цена: 335,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, черен 
цвят; 
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Хромирана газова колона; 
5- звездна хромирана основа с колела 
 

 

 

 
Лабораторен стол 
Модел: chair PRO Standard BLL Red 
Цена: 335,00лв. без ДДС 
 
Седалка и облегалка от полиуретанова пяна, червен 
цвят; 
Регулируема височина: 40 cm - 58 cm  
Седалка въртяща се на 360°; 
Газова колона с пластмасов корпус;  
5- звездна основа с колела (полиамид с фибростъкло) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


