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Stella 
!"#$%&

fp.formgebung | Frank Person

Stella

!"#$%&$ ' ()%"*$%&$ (+ ,-".$. /(0"1$ 

&(20+-3&4'5 (+ -56$2$ 0 %$6"-"2 %78 0+(,$2$. 

9-$&$ ' :(#%$&7+2'4' (+ :(4'2&(;$2', %$6"-2( 

-56$2' 0+(,$2"2' :%(0&(0+', 2$:%$0+"2' 070 

0:"4'$%2( :(&-'+'".

'()*+&)(,"

!"#$%&$+$ ' ()%"*$%&$+$, &('+( 0$ '6-$)(+"2' 

(+ 0:"4'$%2$ ,-".$, 0$ 6#-$;( :-'&-":"2' &7, 

(02(;2$+$ &(20+-3&4'5. <%$*(#$-"2'" 2$ 0-"#2( 

;'0(&$+$ ()%"*$%&$ 0" '6,"0+;$ 4"2+7-7+ 2$ 

+"."0++$ 2$ 8(;"&$, &(=+( 0"#' 2$ :"=&$+$. >(;$ 

(0'*3-5;$ #(:7%2'+"%2( 3#()0+;( ' 076#$;$ 

30"1$2" 6$ &(,?(-+.

-$."&" &$ /)&,$0

1. !+$4'(2$-2(: @-'&-":;$2" 0 ;'2+(;". 

2. @(#;'.2(.

1$#/+2"

1.820 x 670 x 740 mm
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Stella
!"#$%&

fp.formgebung | Frank Person

Stella Pagwood

!"#$%& '"(#)*+',-. ") /&0$*(" *.0&(& #)"1&(& 

#2# #$3&/'& - "4/$5&/'& ") 6*$#"7&(& 32*7$#-(&. 

8*&'&)& - 6"3/&'2)(-,-)$ #& -0*&4")$(- ") 

6",-('"7&(- - (&6/&#)$(-, /&0$*(" *.0&(- 

#)"1&($(- 6/"#'"#)-. 9"/., #24/:3&7&;)$ 

#27$)-)$ 0& 6"33*2<'& (& 6*$#"7&(&)& 32*7$#-(& 

(7<. #)*. 100).

'()*+&)(,"

Stella Pagwood 1"<$ 3& #$ -0*&4")- #2%" - # 

6"35*.7&%- #$3&/'& -/- "4/$5&/'&. =/&5"3&*$(-$ 

(& #*$3(" 7-#"'&)& "4/$5&/'& #$ -01$#)7& 

,$()2*2) (& )$<$#))& (& >"7$'&, '";)" #$3- (& 

6$;'&)&. ?"7& "#-5+*.7& 3"62/(-)$/(" +3"4#)7" - 

#203&7& +#$%&($ 0& '"1@"*).

-$."&" &$ /)&,$0

1. A)&,-"(&*(": B*-'*$67&($ # 7-()"7$. 

2. B"37-<(".

1$#/+2"

1820 C 670 C 740 mm
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Stella
!"#$%&

fp.formgebung | Frank Person

Stella Tubo 

!"#$%&$ ' ()%"*$%&$ (+ +,-)$, Ø 25 mm. .,$&$+$ 

' /(#%$&-+0'1'+" 2$ 0$/,$3"0' (+ /(1'0&(3$0' 

' %$4",0( ,54$0' 2+(6$0"0' /%(2&(2+'. 72'8&' 

2+(6$0"0' 8$2+' 2$ /(1'0&(3$0' ' 0$/%$2+"0' 2-2 

2/"1'$%0( /(&,'+'".

'()*+&)(,"

9%$*(#$,"0'" 0$ 2,"#0( 3'2(&$+$ ()%"*$%&$ 2" 

'46"2+3$ 1"0+-,-+ 0$ +":"2++$ 0$ 8(3"&$, &(;+( 

2"#' 0$ /";&$+$. <(3$ (2'*=,53$ #(/-%0'+"%0( 

=#()2+3( ' 2-4#$3$ =2">$0" 4$ &(6?(,+.

-$."&" &$ /)&,$0

1. !+$1'(0$,0(: @,'&,"/3$0" 2 3'0+(3". 

2. @(#3':0(.

1$#/+2"

1 820 x 670 x 740 mm
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!"#". !"#$%& '()*&, #+ *#,+# -+&.&%(+# 

( /0(-%(%#.     
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Charisma Care
!"#$%&

fp.formgebung | Frank Person

Charisma Care

!"#$%&$ ' ()%"*$%&$ (+ ,-".(/$0$ #1-/".'0$. 

2(."3$ &(0.+-4&5'6 (+ %$7"-0( -67$0$ 

.+(8$0$. 9-$&$ ' ,(#%$&1+0'5' (+ ,(5'0&(/$0' 

' 0$,%$.+"0' .1. .,"5'$%0( ,(&-'+'" &-1*%' 

+-1)'. !1)%:#$/$;+" .1/"+'+" 7$ ,(##-1<&$ 0$ 

,-".(/$0$+$ #1-/".'0$ (/<. .+-. 100).

=.()"0(.+'

Charisma Care '8$ ,(-/'.(&$, >(-'7(0+$%0$ 

."#$%&$ (530 mm) ' ,-"#(.+$/6 /178(<0(.+ 

."#63'6+ 4#()0( #$ .' ,(#,-" &-$&$+$ 0$ &-1*%$+$ 

+-1)$. !-"#0( /'.(&$+$ ()%"*$%&$ #(,-'0$.6 7$ 

#(,1%0'+"%"0 &(8?(-+. @%$*(#$-"0'" 0$ 0"6 ." 

'78".+/$ 5"0+1-1+ 0$ +"<".++$ 0$ A(/"&$, &(;+( 

."#' 0$ ,";&$+$. B(/$ (.'*4-6/$ #(,1%0'+"%0( 

4#().+/(. Charisma Care 8(<" #$ ." '7-$)(+' .13( 

' (+ 8-"<$.

 2$A'0' 0$ 8(0+$<

1. !+$5'(0$-0(: C-'&-",/$0" . /'0+(/". 

2. C(#/'<0(.

D$78"-'

1790 > 754 > 890 mm

E'.(A'0$ 0$ ."#$%&$+$:  530 mm
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Charisma 

!"#$%& 

fp.formgebug | Frank Person

Charisma Pagwood

!"#$%&$ ' ()%"*$%&$ (+ ,-".(/$0$ #1-/".'0$. 

2(."3$ &(0.+-4&5'6 (+ -67$0$ . %$7"-"0 %18 

.+(9$0$. :-$&$ ' ,(#%$&1+0'5' (+ ,(5'0&(/$0' ' 

0$,%$.+"0' .1. .,"5'$%0( ,(&-'+'" +-1)' . &-1*1% 

,-(;'%. !1)%<#$/$=+" .1/"+'+" 7$ ,(##-1>&$ 0$ 

,-".(/$0$+$ #1-/".'0$ (/>. .+-. 100).

'()*+&)(,"

Charisma Pagwood 9(>" #$ ." '7-$)(+' .13( ' . 

0$*-"/$"9' "%"9"0+' 0$ ."#$%&$+$ '%' ()%"*$%&$+$. 

?%$*(#$-"0'" 0$ .-"#0( /'.(&$+$ ()%"*$%&$ ." 

'79".+/$ 5"0+1-1+ 0$ +">".++$ 0$ 8(/"&$, &(=+( 

."#' 0$ ,"=&$+$. @(/$ (.'*4-6/$ #(,1%0'+"%0( 

4#().+/( ' .17#$/$ 4."3$0" 7$ &(9;(-+.

-$."&" &$ /)&,$0

1. !+$5'(0$-0(: A-'&-",/$0" . /'0+(/". 

2. A(#/'>0(.

1$#/+2"

1 790 B 685 B 740 mm
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!"#-$%&'%(% ')*)+,) -).(% ) 

./0.)1 2'%.(%.3.%&)+% . Charisma! 
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Charisma
!"#$%&

fp.formgebung | Frank Person

Charisma

!"#$%&$ ' ()%"*$%&$ (+ ,-".$. /(0"1$ &(20+-3&4'5 

(+ %$6"-2( -56$2$ 0+(,$2$. 7-$&$ ' 8(#%$&9+2'4' 

(+ 8(4'2&(:$2' ' 2$8%$0+"2' 090 08"4'$%2( 

8(&-'+'" +-9)'.

'()*+&)(,"

!"#$%&$+$ ' ()%"*$%&$+$, &('+( 0$ '6-$)(+"2' 

(+ 08"4'$%2$ ,-".$, 0$ 6#-$:( 8-'&-"8"2' &9, 

(02(:2$+$ &(20+-3&4'5. ;%$*(#$-"2'" 2$ 0-"#2( 

:'0(&$+$ ()%"*$%&$ 0" '6,"0+:$ 4"2+9-9+ 2$ 

+"."0++$ 2$ <(:"&$, &(=+( 0"#' 2$ 8"=&$+$. >(:$ 

(0'*3-5:$ #(89%2'+"%2( 3#()0+:( ' 096#$:$ 

30"1$2" 6$ &(,?(-+.

-$."&" &$ /)&,$0

1. !+$4'(2$-2(: @-'&-"8:$2" 0 :'2+(:". 

2. @(#:'.2(.

1$#/+2"

1 790 A 685 A 740 mm
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!"#$%, &'()%)"*% +(,-./ /0 01'2+.
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Charisma
!"#$%&

fp.formgebung | Frank Person

Charisma Tubo

!"#$%&$ ' ()%"*$%&$ (+ &,-*%$ +,-)$, Ø 25 mm. 

.,$&$ ' /(#%$&-+0'1' (+ /(1'0&(2$0' ' %$3",0( 

,43$0' 5+(6$0"0' /%(5&(5+'. 75'8&' 5+(6$0"0' 

8$5+' 5$ /(1'0&(2$0' ' 0$/%$5+"0' 5-5 5/"1'$%0( 

/(&,'+'".

'()*+&)(,"

9%$*(#$,"0'" 0$ 5,"#0( 2'5(&$+$ ()%"*$%&$ 5" 

'36"5+2$ 1"0+-,-+ 0$ +":"5++$ 0$ 8(2"&$, &(;+( 

5"#' 0$ /";&$+$. <(2$ (5'*=,42$ #(/-%0'+"%0( 

=#()5+2( ' 5-3#$2$ =5">$0" 3$ &(6?(,+.

-$."&" &$ /)&,$0

1. !+$1'(0$,0(: @,'&,"/2$0" 5 2'0+(2". 

2. @(#2':0(.

1$#/+2"

1 790 A 685 A 740 mm
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Strada
!"#$%&

fp.formgebung | Frank Person

Strada

!"#$%&$ ' ()%"*$%&$ (+ ,-".$. /(0"1$ &(20+-3&4'5 

(+ -56$2$ 0 %$6"-"2 %78 0+(,$2$. 9-$&$ ' 

:(#%$&7+2'4' (+ &;$#-$+"2 :-(<'%. =0'8&' ,"+$%2' 

8$0+' 0$ 2$:7%2( :(4'2&(;$2' ' 2$:%$0+"2' 070 

0:"4'$%2( :(&-'+'".

'()*+&)(,"

!"#$%&$+$ ' ()%"*$%&$+$, &('+( 0$ '6-$)(+"2' 

(+ 0:"4'$%2$ ,-".$, 0$ 6#-$;( :-'&-":"2' &7, 

(02(;2$+$ &(20+-3&4'5. >%$*(#$-"2'" 2$ 0-"#2( 

;'0(&$+$ ()%"*$%&$ 0" '6,"0+;$ 4"2+7-7+ 2$ 

+"."0++$ 2$ 8(;"&$, &(?+( 0"#' 2$ :"?&$+$. @(;$ 

(0'*3-5;$ #(:7%2'+"%2( 3#()0+;( ' 076#$;$ 30"1$2" 

6$ &(,<(-+.

-$."&" &$ /)&,$0

1. !+$4'(2$-2(: A-'&-":;$2" 0 ;'2+(;". 

2. A(#;'.2(.

1$#/+2"

1 820 B  630 B 740 mm
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!"#$%& '( &')' *'+',-&"-.

.&"+$,&' /01-($&"- &$ /('2$&$ " 304)'.
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Strada
!"#$%& | Frank Person

Strada Pagwood

!"#$%&$ ' ()%"*$%&$ (+ ,-".(/$0$ #1-/".'0$. 

2(."3$ &(0.+-4&5'6 (+ -67$0$ . %$7"-"0 %18 

.+(9$0$. :-$&$ ' ,(#%$&1+0'5' (+ ,(5'0&(/$0 

' 0$,%$.+"0 .1. .,"5'$%0( ,(&-'+'" &/$#-$+"0 

,-(;'%. !1)%<#$/$=+" .1/"+'+" 7$ ,(##-1>&$ 0$ 

,-".(/$0$+$ #1-/".'0$ (/>. .+-. 100).

'()*+&)(,"

Strada Pagwood ." ,-"#%$*$ .13( . ,(#*-6/$3' 

."#$%&$ '/'%' ()%"*$%&$. ?%$*(#$-"0'" 0$ .-"#0( 

/'.(&$+$ ()%"*$%&$ ." '79".+/$ 5"0+1-1+ 0$ 

+">".++$ 0$ 8(/"&$, &(=+( ."#' 0$ ,"=&$+$. @(/$ 

(.'*4-6/$ #(,1%0'+"%0( 4#().+/( ' .17#$/$ 4."3$0" 

7$ &(9;(-+.

-$."&" &$ /)&,$0

1. !+$5'(0$-0(: A-'&-",/$0" . /'0+(/". 

2. A(#/'>0(.

1$#/+2"

1 820 B  630 B 740 mm
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Strada
!"#$%&

fp.formgebung | Frank Person

Strada Tubo

!"#$%&$ ' ()%"*$%&$ (+ &,-*%$ +,-)$, Ø 25 mm. 

.,$&$ ' /(#%$&-+0'1' (+ /(1'0&(2$0', %$3",0( 

,43$0' 5+(6$0"0' /%(5&(5+'. 75'8&' 5+(6$0"0' 

8$5+' 5$ /(1'0&(2$0' ' 0$/%$5+"0' 5-5 5/"1'$%0( 

/(&,'+'".

'()*+&)(,"

Strada Tubo 6(9" #$ 5" #(5+$2' 5-:( ' 2-2 2$,'$0+ 

)"3 ()%"*$%&$. ;%$*(#$,"0'" 0$ 5,"#0( 2'5(&$+$ 

()%"*$%&$ 5" '36"5+2$ 1"0+-,-+ 0$ +"9"5++$ 0$ 

8(2"&$, &(<+( 5"#' 0$ /"<&$+$. =(2$ (5'*>,42$ 

#(/-%0'+"%0( >#()5+2( ' 5-3#$2$ >5":$0" 3$ 

&(6?(,+.

-$."&" &$ /)&,$0

1. !+$1'(0$,0(: 5 )(%+(2"

2. @(#2'90(.

1$#/+2"

5 ()%"*$%&$: 1 820 A 630 A 740 mm

)"3 ()%"*$%&$: 1 820 A 580 A 580 mm
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Alfa – !"#, $%#&'('!'! )*+,-!.
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Alpha
!"#$%&

magnus • eschelberg

Alpha

!"#$%&$ ' ()%"*$%&$ (+ ,-".$. /(0"1$ &(20+-3&4'5 

(+ -56$2$ 0 %$6"-"2 %78 0+(,$2$. 9-$&$ ' 

:(#%$&7+2'4' (+ :(4'2&(;$2', %$6"-2( -56$2' &-7*%' 

+-7)', 2$:%$0+"2' 070 0:"4'$%2( :(&-'+'".

'()*+&)(,"

<%$*(#$-"2'" 2$ 0-"#2( ;'0(&$+$ ()%"*$%&$ 0" 

'6,"0+;$ 4"2+7-7+ 2$ +"."0++$ 2$ 8(;"&$, &(=+( 0"#' 

2$ :"=&$+$. >(;$ (0'*3-5;$ #(:7%2'+"%2( 3#()0+;( ' 

076#$;$ 30"1$2" 6$ &(,?(-+.

-$."&" &$ /)&,$0

1. !+$4'(2$-2(: @-'&-":;$2" 0 ;'2+(;". 

2. @(#;'.2(.

1$#/+2"

1 980 A 610 A 800 mm
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!"#". !"#$"%&' ()%&' *+ ,'$-./+.
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Alpha Sun
!"#$%&

magnus • eschelberg

Alpha Sun

!"#$%&$ ' ()%"*$%&$ (+ ,-".$ '%' /-"0(1$2$ 

#3-1"0'2$. 4(0"5$ &(20+-6&7'8 (+ -89$2$ 0 

%$9"-"2 %3: 0+(,$2$. ;-$&$ ' /(#%$&3+2'7' 

(+ /(7'2&(1$2' ' 2$/%$0+"2' 030 0/"7'$%2( 

/(&-'+'" &-3*%' +-3)'. !3)%<#$1$=+" 031"+'+" 

9$ /(##-3.&$ 2$ /-"0(1$2$+$ #3-1"0'2$ (1.. 0+-. 

100).

'()*+&)(,"

!"22'& (+ 60+(=:'1$ /(%'"0+"-2$ +3&$2. >39,(.2( 

" 2$ 0"22'&$ #$ 0" '9/'?" -"&%$,$. 

@%$*(#$-"2'" 2$ 0-"#2( 1'0(&$+$ ()%"*$%&$ 0" 

'9,"0+1$ 7"2+3-3+ 2$ +"."0++$ 2$ :(1"&$, &(=+( 

0"#' 2$ /"=&$+$. A(1$ (0'*6-81$ #(/3%2'+"%2( 

6#()0+1( ' 039#$1$ 60"5$2" 9$ &(,B(-+.

-$."&" &$ /)&,$0

1. !+$7'(2$-2(: C-'&-"/1$2" 0 1'2+(1". 

2. C(#1'.2(.

1$#/+2"

0 ()%"*$%&$: 1980 D 760 D 1720 mm
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Alpha
!"#$%&

magnus • eschelberg

Alpha Pagwood

!"#$%&$ ' ()%"*$%&$ (+ ,-".(/$0$ #1-/".'0$. 

2(."3$ &(0.+-4&5'6 (+ -67$0$ . %$7"-"0 %18 

.+(9$0$. :-$&$ ' ,(#%$&1+0'5' (+ ,(5'0&(/$0' 

' 0$,%$.+"0' .1. .,"5'$%0( ,(&-'+'" +-1)'. 

!1)%;#$/$<+" .1/"+'+" 7$ ,(##-1=&$ 0$ 

,-".(/$0$+$ #1-/".'0$ (/=. .+-. 100).

'()*+&)(,"

>%$*(#$-"0'" 0$ .-"#0( /'.(&$+$ ()%"*$%&$ ." 

'79".+/$ 5"0+1-1+ 0$ +"=".++$ 0$ 8(/"&$, &(<+( 

."#' 0$ ,"<&$+$. ?(/$ (.'*4-6/$ #(,1%0'+"%0( 

4#().+/( ' .17#$/$ 4."3$0" 7$ &(9@(-+.

-$."&" &$ /)&,$0

1. !+$5'(0$-0(: A-'&-",/$0" . /'0+(/". 

2. A(#/'=0(.

1$#/+2"

1 980 B 610 B 800 mm
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Melody: !"#$"%", &' #' ()"%*%" +'&,*-'%'.
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Melody
!"#$%&

magnus • eschelberg

Melody

!"#$%&$ ' ()%"*$%&$ (+ ,-".$. /(0"1$ &(20+-3&4'5 

(+ -56$2$ 0 %$6"-"2 %78 0+(,$2$. 9-$&$ ' 

:(#%$&7+2'4' (+ :(4'2&(;$2', %$6"-2( -56$2' 

0+(,$2"2' :%(0&(0+', 2$:%$0+"2' 070 0:"4'$%2( 

:(&-'+'".

'()*+&)(,"

<%$*(#$-"2'" 2$ 0-"#2( ;'0(&$+$ ()%"*$%&$ 0" 

'6,"0+;$ 4"2+7-7+ 2$ +"."0++$ 2$ 8(;"&$, &(=+( 0"#' 

2$ :"=&$+$. >(;$ (0'*3-5;$ #(:7%2'+"%2( 3#()0+;( ' 

076#$;$ 30"1$2" 6$ &(,?(-+.

-$."&" &$ /)&,$0

1. !+$4'(2$-2(: @-'&-":;$2" 0 ;'2+(;". 

2. @(#;'.2(.

1$#/+2"

1840 A 625 A 790 mm
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Melody
!"#$%&

magnus • eschelberg

Melody Pagwood

!"#$%&$ ' ()%"*$%&$ (+ ,-".(/$0$ #1-/".'0$. 

2(."3$ &(0.+-4&5'6 (+ -67$0$ . %$7"-"0 %18 

.+(9$0$. :-$&$ ' ,(#%$&1+0'5' (+ ,(5'0&(/$0' 

' 0$,%$.+"0' .1. .,"5'$%0( ,(&-'+'" &-1*%' 

+-1)'. !1)%;#$/$<+" .1/"+'+" 7$ ,(##-1=&$ 0$ 

,-".(/$0$+$ #1-/".'0$ (/=. .+-. 100).

'()*+&)(,"

Melody 9(=" #$ ." '7-$)(+' .13( ' . ,(#*-6/$3' 

."#$%&$ '%' ()%"*$%&$. >%$*(#$-"0'" 0$ .-"#0( 

/'.(&$+$ ()%"*$%&$ ." '79".+/$ 5"0+1-1+ 0$ 

+"=".++$ 0$ 8(/"&$, &(<+( ."#' 0$ ,"<&$+$. ?(/$ 

(.'*4-6/$ #(,1%0'+"%0( 4#().+/( ' .17#$/$ 

4."3$0" 7$ &(9@(-+.

-$."&" &$ /)&,$0

1. !+$5'(0$-0(: A-'&-",/$0" . /'0+(/". 

2. A(#/'=0(.

1$#/+2"

1840 B 625 B 790 mm
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Salto
!"#$%&

magnus • eschelberg

Salto

!"#$%&$ ' ()%"*$%&$ (+ ,-".$. /(0"1$ &(20+-3&4'5 

(+ -56$2$ 0 %$6"-"2 %78 0+(,$2$. 9-$&$ ' 

:(#%$&7+2'4' (+ :(4'2&(;$2', %$6"-2( -56$2' 

0+(,$2"2' :%(0&(0+', 2$:%$0+"2' 070 0:"4'$%2( 

:(&-'+'".

'()*+&)(,"

< #;$+$ ;$-'$2+$ 2$ Salt( ,(*$+ #$ 0" #(0+$;5+ 

0 '%' )"6 ()%"*$%&$. ="+$>%'+" :( &-$&$+$ ' 

:(#%$&7+2'4'+" 0$ :(0+'*2$+' )%$*(#$-"2'" 2$ 

-56$2"+( 0 %$6"-"2 %78 ' 0:"4'$%2$+$ +"?2(%(*'5 2$ 

(*7;$2". @%$*(#$-"2'" 2$ 0-"#2( ;'0(&$+$ ()%"*$%&$ 

0" '6,"0+;$ 4"2+7-7+ 2$ +"."0++$ 2$ 8(;"&$, &(>+( 

0"#' 2$ :">&$+$. A(;$ (0'*3-5;$ #(:7%2'+"%2( 

3#()0+;( ' 076#$;$ 30"1$2" 6$ &(,B(-+.

-$."&" &$ /)&,$0

1. !+$4'(2$-2(: C-'&-":;$2" 0 ;'2+(;". 

2. C(#;'.2(.

1$#/+2"

! ()%"*$%&$: 1910 ? 605 ? 795 mm

@"6 ()%"*$%&$: 1893 ? 499 ? 648 mm
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Salto
!"#$%&

magnus • eschelberg

Salto Pagwood

!"#$%&$ ' ()%"*$%&$ (+ ,-".(/$0$ #1-/".'0$. 

2(."3$ &(0.+-4&5'6 ' ,(#%$&1+0'5' (+ ,(5'0&(/$0$ 

' 0$,%$.+"0$ .1. .,"5'$%0( ,(&-'+'" .+(7$0$. 

!1)%8#$/$9+" .1/"+'+" :$ ,(##-1;&$ 0$ 

,-".(/$0$+$ #1-/".'0$ (/;. .+-. 100).

'()*+&)(,"

Melody 7(;" #$ ." ':-$)(+' .13( ' . ,(#*-6/$3' 

."#$%&$ '%' ()%"*$%&$. !-"#0( /'.(&$+$ ()%"*$%&$ 

#(,-'0$.6 :$ #(,1%0'+"%"0 &(7<(-+. =%$*(#$-"0'" 

0$ 0"6 ." ':7".+/$ 5"0+1-1+ 0$ +";".++$ 0$ >(/"&$, 

&(9+( ."#' 0$ ,"9&$+$. ?(/$ (.'*4-6/$ #(,1%0'+"%0( 

4#().+/( ' .1:#$/$ 4."3$0" :$ &(7<(-+.

-$."&" &$ /)&,$0

1. !+$5'(0$-0(: @-'&-",/$0" . /'0+(/". 

2. @(#/';0(.

1$#/+2"

! ()%"*$%&$: 1910 A 605 A 795 mm

=": ()%"*$%&$: 1893 A 499 A 648 mm
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Artesit
!"#$%&

magnus • eschelberg

Artesit

!"#$%&$ ' ()%"*$%&$ (+ ,-".$. /(0"1' "%","2+' 

(+ &$,3&.

'()*+&)(,"

4$52(()-$5'" 2$ ,(#"%'+": &$,"22'+" )%(&(6" 

,(*$+ #$ 0" ,(2+'-$+ 6 -$5%'72' 8(5'9''. :( +(5' 

2$7'2 0$ 635,(.2' -$5%'72' 0',"+-'72' '%' 

$0',"+-'72' '583%2"2';.

-$#.+/"

2400 < 605 < 750 mm
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Molero
!"#$%&

urbanaccesso

Molero

!" #$%&'()*+,& -.)#(& "/0,&, +)#&.,&"& $ 

/1.)-&.,&"& 2%&$3(/ +) #/45.2&". 6)',&"& ) /".7"& 

/" +4)8$&.(& &.93$($)2& +4.&2 $ ) $%,.:0$").(/ 

%#*&2& $ $%#*5;.$2&. 

'()*+&)(,"

6)',&"& $3& 3&.,/ +/1+"2)(/ ")-./ $ 3/;) .)+(/ #& 

+) "*&(+4/*"$*& $ 3/("$*&. 

-$."&" &$ /)&,$0

1. <"&8$/(&*(/: 6*$,*)42&() + 2$("/2). 

2. 6/#2$;(/.

1$#/+2"

1540 = 428 = 420 mm
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Schwarzwald
!"#$%&

Erlau

Schwarzwald

!"#$%&$ ' ()%"*$%&$ (+ ,-".$, -$,&$ ' &-$&$ (+ 

/+(,$0"0$ +-1)$. Schwarzwald ,(." #$ /" #(/+$2' 

/ '%' )"3 ()%"*$%&$.

'()*+&)(,"

4"5&$+$ Schwarzwald " 6-(/+(-0$ ' 7#()0$. 8a 0"9 

',$ ,9/+( 3$ 4 :(2"&$.

-$."&" &$ /)&,$0

1. !+$;'(0$-0(: 4-'&-"62$0" / 2'0+(2". 

2. !+$;'(0$-0(: <-"3 7#1%."0' &-$&$ 0$ 6"5&$+$,  

&('+( /" )"+(0'-$+ 2 3",9+$.

3. 4(#2'.0(.

1$#/+2"

! ()%"*$%&$: 2000 = 705 = 820 mm

>"3 ()%"*$%&$: 2000 = 600 = 450 mm
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Siesta
!"#$%&

Erlau

Siesta

!"#$%&$ ' ()%"*$%&$ (+ ,-".$, -$,&$ ' &-$&$ (+ 

/+(,$0"0$ +-1)$.

'()*+&)(,"

2"3&$+$ /" 4$-$&+"-'5'-$ / "-*(0(,'6"0 #'5$30 

' /7"8'$%0$, 7(-9'/(&$ /"#$%&$. :'/(6'0$+$ (+ 

470 mm ;%"/0<9$ /+$9$0"+(, &("+( 7-$9' 7"3&$+$ 

7(#4(#<=$ /1=( ' 5$ /+$-6"/&' #(,(9" '%' )(%0'8'. 

Siesta ,(." #$ /" #(/+$9' ' / 4(-'5(0+$%0$ /"#$%&$. 

:/'6&' 0$>' 7"3&' / ()%"*$%&$ (+ ,-".$ ,(*$+ #$ 

)1#$+ 0$#7'/$0' / ?'-,"0( %(*( '%' / '," 0$ *-$#$.

-$."&" &$ /)&,$0

1. !+$8'(0$-0(: 2-'&-"79$0" / 9'0+(9". 

2. !+$8'(0$-0(: @-"5 ;#1%."0' &-$&$ 0$ 7"3&$+$,  

&('+( /" )"+(0'-$+ 9 5",<+$.

3. 2(#9'.0(

1$#/+2"

1880 4 630 4 840 mm

:'/(6'0$ 0$ /"#$%&$+$: 470 mm
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!"#$%&'$(% )%*#+, – -%,#.% #(/0#"',.
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Piazza
!"#$%&

Erlau

Piazza

!"#$%&% '()" *% +,*" -./%+(&"0% (& '/")% 1,1 

12"3-%40( 2($/-&-" -4- (& 0"/,)*%"'% 1&('%0%.

'()*+&)(,"

Piazza 1" 2/"*4%5% 1,6( - 1 2(*4%$,&0-3-. !"#$%&% 

'()" *% 1" *(1&%7- 1 -4- +". (+4"5%4$%. 

-$."&" &$ /)&,$0

1. 8&%3-(0%/0(: !/-$/"27%0" 1 7-0&(7". 

2. 8&%3-(0%/0(: 9/". :*,4)"0- $/%$% 0% 2"#$%&%,  

$(-&( 1" +"&(0-/%& 7 ."';&%.

3. !(*7-)0(

1$#/+2"

*7:'"1&0%           &/-'"1&0%           &/-'"1&0%

1 (+4"5%4$%         1 (+4"5%4$%        +". (+4"5%4$%

                                                                           

 1200<700<810    1800<700<810     1800<650<550  

                 ("*-0-=0%)

                                                         1800<940<550

                 (*7(#0%)
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Esplanade
!"#$%&

Erlau

Esplanade

!"#$%&$'$ ( )*%"+$%&$'$ ,$ (-.$*)'"/( )' 0.",)1$/$ 

#2.1",(/$, $ /),"3$'$ &)/,'.4&5(6 – )' 0)5(/&)1$/$ 

( 0)&.('$ '.2*$ , &.2+2% 0.)7(% (%( )' /".28#$"9$ 

,')9$/$.

:)%6, ,2*%;#$1$<'" ,21"'('" -$ 0)##.28&$ /$ 

0.",)1$/$'$ #2.1",(/$ (18. ,'.. 100).

'()*+&)(,"

Esplanade ," 0."#%$+$ ,23) ( , 0)#%$&2'/(5(. ="<&$'$ 

9)8" #$ ," #),'$1( , (%( *"- )*%"+$%&$. 

-$."&" &$ /)&,$0

1. !'$5()/$./): =.(&."01$/" , 1(/')1". 

2. !'$5()/$./): >."- 4#2%8"/( &.$&$ /$ 0"<&$'$,  &)(') ," 

*"')/(.$' 1 -"96'$.

3. =)#1(8/)

1$#/+2"

'.(9",'/$          '.(9",'/$          '.(9",'/$

, )*%"+$%&$       *"- )*%"+$%&$    *"- )*%"+$%&$ (#1)</$)

                                                                            

1800?700?810   1800?650?550     1800?940?550 
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!"#$%&'#(%)'# $*+%,# - "$-.#% * +$/%0% 1',2%!
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Viamona
!"#$%&

magnus • eschelberg

Viamona

!"#$%&$'$ ( )*%"+$%&$'$ ,$ (-.$*)'"/( )' 

0)%(.$/$ ( 0".1).(.$/$ /".23#$"4$ ,')4$/$. 

5),"6$'$ &)/,'.7&8(9 " /$0.$:"/$ )' +)."6) 

0)8(/&):$/( L-)*.$-/( 0.)1(%(. ;"<&$'$ 4)3" #$ 

," #),'$:( , (%( *"- 0)#%$&2'/(8(.

'$("&" &$ )*&+$,

1. !'$8()/$./): ;.(&."0:$/" , :(/'):". 

2. ;)#:(3/)

-$#)./"

1920 = 622 = 800 mm 
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!"#$"%": &'()%('*".

+,-".$"%": /0$.12/%,.*( 3-(4*".   
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Avenida
!"#$%&

Frank Person | Jan Hansen

Avenida

!"#$%&$'$ ( )*%"+$%&$'$ ,$ (-.$*)'"/( )' 0."1$, $ 

/),"2$'$ &)/,'.3&4(5 – )' %$-"./) .5-$/( ,')0$/"/( 

"%"0"/'(. 

'$("&" &$ )*&+$,

1. !'$4()/$./): 6.(&."78$/" , 8(/')8". 

2. 6)#8(1/)

-$#)./"

1900 9 635 9 820 mm
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Модулни системи - 
Всякакви комбинации са възможни.   
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Olympia Nova
Дизайн

Ecke:Design, Berlin

Olympia Nova
Седалката и облегалката са направени от мрежа, а 
страничните елементи – от лазерно рязана стомана 
със специално покритие. Olympia Nova може да се 
достави също и с подлакътници.

Особености

Седалките на Olympia Nova са леко изпъкнали, в 
резултат на което слабо пружинират. Това създава 
допълнителен комфорт при седене. Средно 
високата облегалка прави пейката още по-удобна. 
Благодарение на нея се измества центърът на 
тежестта на човека, който седи и се осигурява 
допълнителен комфорт. Повече подробности на 
приложения диск или на www.erlau-aussenmoebel.de.

През 2008 г. Olympia Nova получи специалната 
награда на дизайнерска къща Focus Green в 
провинция Баден-Вюртемберг.  

Начини на монтаж

1. Стационарно: Прикрепване с винтове. 
2. Стационарно: Чрез удължени крака на 
пейката,  които се бетонират в земята.
3. Подвижно

Още варианти за формата на краката 
могат да се открият на: http://www.erlau-
aussenmoebel.de
 
Размери

Дълбочина х височина: 700 х 820 mm.
Ширината може да варира.
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Olympia Nova
Дизайн

Ecke:Design, Berlin

Olympia Nova
Тези варианти без облегалка могат да се комбинират 
с всички останали елементи на Olympia Nova. 
Седалката и облегалката са направени от мрежа, а 
страничните елементи – от лазерно рязана стомана 
със специално покритие. 

Особености

Olympia Nova може лесно да се адаптира към 
всякакви условия. Голямото разнообразие от 
елементи дава възможност да се създадат пейки с 
почти всякаква форма.
Още подробности могат да се открият на: http://www.
erlau-aussenmoebel.de

През 2008 г. Olympia Nova получи специалната 
награда на дизайнерска къща Focus Green в 
провинция Баден-Вюртемберг.  

Начини на монтаж

1. Стационарно: Прикрепване с винтове. 
2. Стационарно: Чрез удължени крака на пейката,  
които се бетонират в земята.
3. Подвижно

Още варианти за формата на краката могат да се 
открият на: http://www.erlau-aussenmoebel.de

Размери

Дълбочина х височина: 530 х 450 mm.
Ширината може да варира.
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Може ли една плоска повърхност да 
бъде удобна? Убедете се сами!
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Topsit 
Дизайн Erlau 

Topsit-Pagwood
Седалката и облегалката са изработени от 
пресована дървесина. Носещата конструкция е 
направена от лазерно рязани стоманени елементи.
Моля, съблюдавайте съветите за поддръжка на 
пресованата дървесина (вж. стр. 100).

Topsit-Perforated Plate
Седалката и облегалката са направени от 
неръждаема стомана с квадратни отвори, а рамката 
– от лазерно рязани стоманени елементи. Носещата 
конструкция е изработена от квадратен профил.

Особености
Всички варианти на Topsit могат да бъдат снабдени 
с подлакътници от едната или от двете страни. 
Възможно е също пейката да се изработи и като 
дъга с произволен радиус, също както и при 
моделите Multi, Arena, Allegro и Exposit.

Начини на монтаж
1. Стационарно: Прикрепване с винтове. 
2. Стационарно: Чрез удължени крака на пейката,  
които се бетонират в земята.
3. Подвижно

Още варианти за формата на краката могат да се 
открият на: http://www.erlau-aussenmoebel.de

Размери
С облегалка: Дълбочина х Височина: 530 х 450 mm
Без облегалка: Дълбочина х Височина: 485 х 440 mm
Ширината може да варира в зависимост от това, 
дали пейката е 2-, 3-, 4- или 5-местна
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Topsit
Дизайн Erlau

Topsit
Седалка и облегалка от мрежа с рамка от лазерно 
рязани стоманени елементи. Носещата конструкция 
е направена от квадратен профил. Пейката може да 
се достави също и без подлакътници.

Особености

Всички варианти на Topsit могат да бъдат снабдени 
с подлакътници от едната или от двете страни. 
Възможно е пейката да се изработи и като дъга с 
произволен радиус, също както и при моделите Multi, 
Arena, Allegro и Exposit.

Начини на монтаж

1. Стационарно: Прикрепване с винтове. 
2. Стационарно: Чрез удължени крака на пейката,  
които се бетонират в земята.
3. Подвижно

Още варианти за формата на краката могат да се 
открият на: http://www.erlau-aussenmoebel.de

Размери

С облегалка: Дълбочина х Височина: 643 х 842 mm
Без облегалка: Дълбочина х Височина: 485 х 440 mm
Ширината може да варира в зависимост от това, 
дали пейката е 2-, 3-, 4- или 5-местна.
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Елегантност и комфорт.  
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Exposit
Дизайн

Frank Person | Jan Hansen

Exposit
Седалката и облегалката са с ергономична форма. 
Страничните елементи са изработени от лазерно 
рязана стомана, а носещата конструкция – от 
квадратен профил. 

Особености

Exposit може да се достави също и без облегалка 
и по този начин да служи като ниска масичка. 
Възможен е монтажът на подлакътници от 
едната или от двете страни. Exposit бе отличен с 
международната награда за най-добър дизайн, както 
и с приза Design Award Winner на индустриалния 
форум Design Hannover. Възможно е пейката да се 
изработи и като дъга с произволен радиус, също 
както и при моделите Multi, Arena, Allegro и Exposit.

Начини на монтаж

1. Стационарно: Прикрепване с винтове. 
2. Стационарно: Чрез удължени крака на пейката,  
които се бетонират в земята.
3. Подвижно

Още варианти за формата на краката могат да се 
открият на: http://www.erlau-aussenmoebel.de

Размери

Дълбочина х Височина: 610 х 850 mm
Ширината може да варира в зависимост от това, 
дали пейката е 2-, 3-, 4- или 5-местна.
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Intersit
Дизайн Erlau 

Intersit
Седалката и облегалката са от мрежа, а рамката – от 
лазерно рязани стоманени елементи.

Особености

Intersit може да се достави и с подлакътници, както 
и без облегалка. Пейката може да се изработи като 
2- или 3-местна. Възможно е да се достави със 
заварени планки на гърба за монтаж на стени. 

Начини на монтаж

1. Стационарно: Прикрепване с винтове. 
2. Подвижно

Още варианти за формата на краката могат да се 
открият на: http://www.erlau-aussenmoebel.de

Размери

2-местна с облегалка:      1175 х 564 х 811 mm
3-местна с облегалка:     1411 х 564 х 811 mm
3-местна без облегалка: 1600 х 516 х 465 mm
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Intersit
Дизайн Erlau 

Intersit Pagwood
Седалка и облегалка от пресована дървесина с рамка 
от лазерно рязани стоманени елементи. 
Моля, съблюдавайте съветите за поддръжка на 
пресованата дървесина (вж. стр. 100).

Intersit може да се достави и с подлакътници, както 
и без облегалка. Пейката може да се изработи като 
3-местна. Възможно е да се достави със заварени 
планки на гърба за монтаж на стени. 

Начини на монтаж

1. Стационарно: Прикрепване с винтове. 
2. Подвижно

Още варианти за формата на краката могат да се 
открият на: http://www.erlau-aussenmoebel.de

Размери

С облегалка:     1411 х 564 х 811 mm
Без облегалка: 1600 х 516 х 465 mm 
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Arena
Дизайн Erlau

Arena
Седалка и облегалка от мрежа, рамка от кръгъл 
профил, носеща конструкция от квадратен профил.

Особености

Възможно е пейката да се изработи и като дъга 
с произволен радиус, също както и при моделите 
Multi, Arena, Allegro и Exposit.

Начини на монтаж

1. Стационарно: Прикрепване с винтове. 
2. Стационарно: Чрез удължени крака на пейката,  
които се бетонират в земята.
3. Подвижно
4. Монтаж на стени посредством заварени за 
пейката скоби. 

Размери

Дълбочина х Височина: 450 х 815 mm
Ширината може да варира в зависимост от това, 
дали пейката е 2-, 3-, 4- или 5-местна.
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Multi
Дизайн Erlau 

Multi

Седалка и облегалка от мрежа, рамка от кръгъл 
профил, носеща конструкция от квадратен профил.

Особености

При този модел, краищата на мрежата са заварени 
за вътрешната страна на тръбата, което осигурява 
гладка повърхност за сядане. Възможно е пейката 
да се изработи и като дъга с произволен радиус, 
също както и при моделите Multi, Arena, Allegro и 
Exposit.

Начини на монтаж

1. Стационарно: Прикрепване с винтове. 
2. Стационарно: Чрез удължени крака на пейката,  
които се бетонират в земята.
3. Подвижно
4. Монтаж на стени посредством заварени за 
пейката скоби. 

Размери

Дълбочина х Височина: 350 х 430 mm
Ширината може да варира в зависимост от това, 
дали пейката е 2-, 3-, 4- или 5-местна. 
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Allegro
Дизайн Erlau 

Allegro
Седалката и облегалката могат да бъдат изработени 
от поцинкована мрежа със специално покритие 
или от мрежа, изработена от неръждаема стомана. 
Рамката и носещата конструкция могат също да 
бъдат с нанесено покритие или от неръждаема 
стомана.

Особености

Allegro може да се достави и с подлакътници, както 
и без облегалка, като по този начин една седалка 
може да се използва като ниска масичка. Системата 
Allegro-Vario предлага богат набор от решения за 
ъглова или кръгла подредба. Възможно е пейката 
да се изработи и като дъга с произволен радиус, 
също както и при моделите Multi, Arena, Allegro и 
Exposit.

Начини на монтаж

1. Стационарно: Прикрепване с винтове. 
2. Стационарно: Чрез удължени крака на пейката,  
които се бетонират в земята.
3. Подвижно
4. Монтаж на стени посредством заварени за 
пейката скоби. 

Още варианти за формата на краката могат да се 
открият на: http://www.erlau-aussenmoebel.de

Размери

Дълбочина х Височина: 600 х 815 mm.
Ширината може да варира в зависимост от това, 
дали пейката е 2-, 3-, 4- или 5-местна. 
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Swingo
Дизайн Erlau

Swingo 
Седалката и облегалката са изработени от мрежа 
с рамка от кръгъл профил, носещата конструкция 
е от квадратен профил. Всички метални части 
за поцинковани и напластени със специалното 
покритие.

Особености

Възможността да се сгъват седалките прави Swingo 
подходящ както за открити площи, така и за закрити, 
особено когато мястото е ограничено.

Начини на монтаж

1. Стационарно: Чрез удължени крака на пейката,  
които се бетонират в земята.
2. Стационарно: Чрез завиване за стени.

Още варианти за формата на краката могат да се 
открият на: http://www.erlau-aussenmoebel.de

Размери

3-местна 
1660 х 512 х 805 mm
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Enano
Дизайн Erlau

Enano-45°

Наклонен стол за подпиране, изработен от мрежа с 
рамка от кръгъл профил. 

Enano-Seat
Хоризонтален стол, изработен от мрежа с рамка от 
кръгъл профил. 

Enano-Table
Маса с тръба за подпиране на краката. Плотът 
на масата е от мрежа. Всички метални части са 
поцинковани и напластени със специално покритие.

Особености

Двата варианта на изпълнение осигуряват 
възможност за удобно седене на високия 
хоризонтален стол или за облягане на стола с 
наклон.

Начини на монтаж

1. Стационарно: Прикрепване с винтове. 
2. Стационарно: Чрез удължени крака,  които се 
бетонират в земята.

Размери

Хоризонтална седалка     Седалка под наклон от 45°
Диаметър       250 mm                  250 mm
Височина        740 mm                  900 mm

Маса
Диаметър  500 mm
Височина  1100 mm
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Ново. За пушачи и непушачи.
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Exposit
Дизайн Frank Person

Fumador

Може да се достави като маса за правостоящи 
или в комбинация със столове. Плотът на масата е 
направен от Werzalit, а рамката от тръби с диаметър 
48 mm. Повърхността на столовете е от същия 
материал.

Особености

Fumador предлага място за до 6 човека. Може да 
се поръча със пепелник от неръждаема стомана.

Начини на монтаж

1. Стационарно: Прикрепване с винтове. 
2. Подвижно.

Размери

Височина:              1040 mm
Височина на столовете:    755 mm
Диаметър:   1450 mm
Диаметър на масата:    700 mm
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Ново. Кръгла маса Redondo.
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Redondo
Дизайн Erlau

Redondo
Масата е от мрежа, напластена със специално 
покритие. Рамката и носещата тръба са 
поцинковани.

Особености

Нова, по-голяма кръгла маса. Особено подходяща 
в комбинация със столовете Olympia-Nova, както се 
вижда на снимката.

Начини на монтаж

1. Стационарно: Прикрепване с винтове. 
2. Стационарно: Чрез удължени крака,  които се 
бетонират в земята.

Още варианти за формата на краката могат да се 
открият на: http://www.erlau-aussenmoebel.de

Размери

Диаметър: 1200 mm
Височина:    730 mm
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Ново. Детски масички и пейки. 
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Bambino
Дизайн Erlau

Bambino
Пейките са от мрежа, а носещата конструкция от 
кръгъл профил. Металните части са поцинковани и 
покрити. Плотът на масата е от Werzalit с шарка на 
гранит.

Начини на монтаж

Подвижно.

Размери

1600 х 1700 х 550 mm
Височина на пейките: 330 mm
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Parador
Дизайн Erlau

Parador
Повърхността на пейките и масата е от мрежа, а 
рамките – от кръгъл профил. Освен от мрежа, 
плотът на масата може да се изработи и от Werza-
lit с цвят „гранит”. Освен него са възможни и други 
цветове на плота.

Начини на монтаж

1. Подвижно.
2. Стационарно: Прикрепване с винтове.

Размери

1600 х 1800 х 735 mm
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Offenburg | Omega
Дизайн Erlau

Offenburg

Седалката и облегалката на този стол са изработени 
от мрежа, а рамката и краката са от тръба с кръгъл 
профил. Столовете Offenburg могат да се складират 
един върху друг.

Omega
Дву- и триместни. Седалката и облегалката са 
изработени от мрежа, а рамката и краката са от тръба 
с кръгъл профил. Столовете Omega могат да се 
складират един върху друг.

Особености

В комбинация с тези столове могат да се използват 
различни маси с разнообразно предназначение, 
например специално пригодени за инвалиди. Пълната 
гама маси и столове може да се види на http://www.er-
lau-aussenmoebel.de.

Размери

Offenburg:  605 х 600 х 815 mm
Omega двуместна: 1150 x 620 x 815 mm
Omega триместна: 1680 х 620 х 815 mm
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Ново.  Съвременни, 
леки и удобни столове.
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Publicoo
Дизайн Erlau

Publicо

Седалката и облегалката са от типичната за нас 
мрежа, а страничните елементи са от лазерно рязана 
стомана. Краката и подлакътниците са от напълно 
поцинкована тръба с кръгъл профил.

Особености

Елегантен стол с модерен дизайн и с два здрави 
подлакътника. Ергономичната форма прави Publico 
удобен стол за млади и стари.

Publico подхожда навсякъде -  в голям град на 
места, пълни с хора, или в хармонична комбинация с 
нашата пейка Charisma (както се вижда на снимката).

Начини на монтаж

Подвижно.

Размери

560 х 640 х 830 mm
Височина на седене: 450 mm
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Шезлонг от мрежа – 
удобен и финкционален.
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Tivoli
Дизайн Erlau 

Tivoli
Направен от мрежа, с рамка от стоманена тръба с 
кръгъл профил.

Особености

Ергономичната форма на Tivoli прави този шезлонг 
изключително удобен и функционален. Tivoli беше 
отличен с множество награди от Design Center 
Stuttgart.

Размери

650 х 1950 х 645 mm
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Bornholm
Дизайн Erlau 

Bornholm
Направен от мрежа, с рамка от стоманена тръба с 
кръгъл профил. За допълнителен комфорт, Bornholm 
може да се достави също и с колелца, както и със 
сгъваеми подлакътници.

Особености

Поради увеличената ширина и по-голямата височина 
на този шезлонг, той е особено удобен, като ставането 
от него е улеснено още повече. Bornholm вече може да 
се достави и със специалната подложка “Secco”, което 
го прави идеален за всякакви плувни басейни. Повече 
информация на: http://www.erlau-aussenmoebel.de/liegen

Размери

600 х 1560 х 1040 mm
Височина на седалката: 460 mm
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Elba
Дизайн Erlau

Elba
Направен от мрежа, с рамка от стоманена тръба с 
кръгъл профил.

Особености

Леко завишената височина на шезлонга улеснява 
допълнително ставането и лягането на него.

Размери

820 х 1920 х 600 mm
Височина на повърхността за лежане: 460 mm
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Шезлонг Balliu

Balliu

Пълна продуктова серия за открити и закрити 
басейни. Включва шезлонги, столове, маси и 
плажни чадъри. Всички продукти са изработени от 
устойчиви на метеорологичните условия материали 
– алуминий и стомана.

На горната снимка: Шезлонг Eva RG със синя 
подложка.
На долната снимка: Шезлонг Marina със сребристо 
боядисана алуминиева рамка и тъмно-сива тъкан.

Особености

Иновативната, патентована тъкан е изключително 
издръжлива, много трайна и напластена с 
антибактериално покритие. Благодарение на 
свойствата на тази тъкан, тя не може да увисне или 
да се разтегли с времето.

Серията Balliu може да се изпълни в богата гама от 
модерни цветове.

Моля, поръчайте нашия специален каталог Balliu от 
124 страници или посетете нашия уеб-сайт: 
http://www.baederliegen.de
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Vita-Gym

Vita-Gym

Няколко примера от нашата богата гама фитнес 
уреди за навън.

Особености

За раздвижване и укрепване на мускулите. Особено 
подходящи за паркове, училища, образователни 
центрове, домове за възрастни хора, дворове на 
фирмени учреждения, както и навсякъде, където 
могат да се правят упражнения на чист въздух.

Моля, попитайте ни за повече подробности относно 
програмата Vita-Gym или посетете нашия уеб-сайт: 
http://www.erlau-aussenmoebel.de/

outdoorfitnessgeraete
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Pedalo
Дизайн Erlau 

Pedalo
Стабилен, удобен и функционален. Направен от 
огъната тръба.

Pedalo Edelstahl
Като Pedalo, но изработен от неръждаема тръба. 

Pedalo Hi-Lo
Стабилен и удобен, специално пригоден за 2 
велосипеда. Изработен от огъната тръба или тръба 
от неръждаема стомана.

Особености

Pedalo и Pedalo Hi-Lo предпазват велосипедите. 
Рамката на велосипеда се поставя на специален 
накрайник, направен от мека и гъвкава пластмаса, 
и след това може да се заключи към металната 
основа на стойката. Лакът на велосипеда остава 
непокътнат.

Начини на монтаж

1. Стационарно: Прикрепване с винтове. 
2. Стационарно: Чрез бетониране в земята.

Размери

Pedalo: 345 х 625 mm
Pedalo Hi-Lo: 528 х 800 mm                   
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Berliner Anlehnbügel
Дизайн Erlau 

Berliner Anlehnbügel
Универсална стойка за велосипеди, изработена 
от огъната тръба. Може да се достави с или без 
специалните накрайници от мека и гъвкава пластмаса, 
които предпазват рамката на велосипеда от 
драскотини.

Особености

Велосипедът може лесно да бъде вързан и заключен 
за стойката.

Начини на монтаж

1. Стационарно: Прикрепване с винтове. 
2. Стационарно: Чрез бетониране в земята
3. Стационарно: Завиване към обща релса, на която 
се монтират всички стойки.

Размери

780 х 800 mm
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Velofox | Arcodos 
Дизайн Erlau 

Velofox
Направен от огънати тръби.

Arcodos
Направен от огънати тръби.

Особености

Velofox се препоръчва от Холандската асоциация на 
велосипедистите. Velofox не заема много място и 
предпазва каплите и спиците на велосипедите.

Начини на монтаж

1. Стационарно: Прикрепване с винтове. 
2. Стационарно: Чрез бетониране в земята
3. Стационарно: Завиване към обща релса, на 
която се монтират всички стойки.

Размери

Velofox:   475 x 580 mm
Arcodos: 475 x 740 mm
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Veloport
Дизайн Erlau 

Veloport
Стабилна конструкция от стоманени тръби, 
стоманени профили и алуминиеви релси.

Особености

Veloport е система на два етажа, което я 
прави много функционална в случаите, когато 
пространството е силно ограничено. Идеална за 
гари или университети.
 
Начини на монтаж

Стационарно: Прикрепване с винтове.
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Lunaflor
Дизайн Erlau 

Lunaflor

Изработена от мрежа. Рамката е от стоманени 
тръби. Вътрешната повърхност е изработена от 
поцинкована ламарина.

Особености

Саксиите Lunaflor могат да се аранжират по 
множество начини. Представената комбинация е 
само един пример.

Размери

Могат да варират.
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Planta
Дизайн Erlau 

Planta
Изработена от мрежа. Рамката е от стоманени 
тръби. Вътрешната повърхност е изработена от 
пластмаса.

Особености

Правоъгълната вътрешна форма не пропуска вода. 
Саксиите Planta могат да се подреждат по различни 
начини. 

Размери

925 x 925 x 560 mm
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Arcus
Дизайн Erlau 

Arcus

Arcus е направен от поцинкована, огъната тръба. 
По желание може да се добави и мрежа между 
двете части на тръбата.

Особености

Arcus може да се използва по много начини: За 
маркировка на улици или площади, за преграждане 
на улици или за предотвратяване автомобилите 
да се качват на тротоара. Между два пилона Arcus 
може да се монтира предпазна решетка.

Начини на монтаж

1. Стационарно: Прикрепване с винтове. 
2. Стационарно: Чрез бетониране в земята

Размери

138 х 900 mm
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Unisono
Дизайн Erlau 

Unisono 
Unisono  е направен от поцинкована и покрита 
стомана. Доставя се в стандартните цветове DB 701 
и DB 703. Възможни са и други цветове по поръчка. 
Главата на Unisono може да бъде полусфера, плоска 
или сферична. По желание, главата може да бъде 
покрита с полиран алуминий. За повече информация, 
вижте приложения диск.

Особености

По желание, Unisono може да се достави със 
специална ключалка в основата си, като по този 
начин той може лесно да се демонтира и след време 
да се постави отново. При вариантите с плоска глава 
е възможно да се постави сърцевина от пресована 
дървесина.

Възможности за монтаж

1. Стационарно: чрез бетониране в земята.
2. Подвижно със специален заключващ механизъм в 
основата.

Размери

Диаметър: 76 / 90 / 108 / 121 / 160               220
Височина:                900                        600 / 700 / 800
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Идеалният контейнер за смет.
Cambio подхожда навсякъде.
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Cambio
Дизайн Erlau

Cambio
Контейнер за смет от поцинкована ламарина 
с декоративни отвори на предната страна. 
Вътрешният контейнер също е поцинкован. Cambio 
може да се заключва.

Особености

Cambio може да бъде интегриран във всякаква 
среда и да се комбинира безпроблемно с 
останалите продукти на Еrlau. Декорацията от 
предната страна може да бъде изработена от 
мрежа, пресована дървесина или прозрачна 
пластмаса. Cambio може да се поръча и с пепелник. 
Възможно е да се остави и специално място за 
реклама. Повече информация може да се намери 
на: http://www.erlau-aussenmoebel.de/abfallbehaelter.

Размери

Cambio 90 литра: 530 х 1045 х 410 mm
Cambio 60 литра: 530 х 875 х 410 mm
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Vasura | Integro
Дизайн Erlau 

Vasura 20 l / 35 l / 60 l

Vasura е контейнер за смет от покрита или 
неръждаема стомана с вътрешен контейнер 
от алуминий. Vasura може да се достави в най-
различни изпълнения. Могат да се добавят също 
капак или пепелник. (Vasura 20 l се доставя само във 
вариант от покрита стомана)

Особености

Vasura може да се поръча във вариант да се 
преобръща на 360 градуса или да виси окачена на 
стена.

Възможности за монтаж

1. Стационарно: чрез бетониране в земята или 
прикрепване към стълбове.
2. Подвижно.

Размери

Vasura 20 l: Височина: варира, ширина: 328 mm 
Vasura 35 l: Височина: варира, ширина: 390 mm            
Vasura 60 l: Височина: варира, ширина: 535 mm

Integro
Контейнер за смет от пластмаса. 
Моля, поръчайте нашия Glasdon-
каталог от 54 страници.
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Издръжливи и дълготрайни 
Използваните материали

Mpeжaтa

Мрежата е характерна за голяма част от 
продуктите на Erlau.

Тя се произвежда при нас в Аален от повече от 50 
години. Дори изходната суровина, стоманената тел, 
се произвежда от нас на място.

Така ние можем да създаваме специални 
особености на мрежата, като например 
патентована ни „система за плътността на 
мрежата” – на места, където се изисква по-ниска 
прозрачност или по-голяма стабилност, ние правим 
мрежата по-гъста.

Покритието

Праховото покритие на нашите метални части се 
осъществява с продукт, носещ името Rilsan. Той 
се произвежда от естествени суровини, добити от 
растението рицин. Поради неговата екологичност, 
специалното ни покритие е отличено с множество 
международни награди.

Ние напластяваме нашите продукти с 
дебелина на покритието от 350 µm, което 
гарантира дълъг експлоатационен срок 
и добра изолация на метала от околната 
среда. Благодарение на специалното 
покритие, металните части не могат да 
се нагреят до температури над 42° C, 
независимо от сезона и географските 
ширини.

Нашите продукти предлагат 
значително повече предимства в 
сравнение с пейките, направени от камък, 

дърво или чист метал. Специалното покритие 
съхне бързо и не задържа мръсотия.

Всички метални части са напълно поцинковани. 
Всички продукти Erlau са с 10-годишна гаранция 
срещу корозия.

Покритие анти-графити

За оптимална защита на закупените от Вас 
продукти, можете да поръчате единствено от нас 
специално покритие анти-графити. То позволява 

лесното премахване на замърсявания от 
всякакво естество само с помощта на 
разредител за боя. Залепените обяви 
могат да се изчистят също така лесно.
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В допълнение към това, покритието анти-графити 
предлага допълнителна защита срещу наслоявания 
от прах, тъй като благодарение на него дъждът 
лесно отмива мръсотията. 

Цветове

Можете да поръчате специалното покритие в 7 
стандартни и 4 специални цветове. При специални 
поръчки, можем да оцветим покритието във всеки 
произволен цвят по системата RAL.

Стандартни цветове

Борово зелено RAL 6009
Рубинено червено RAL 3003
Графитно черно RAL 9011
Ултрамарин синьо RAL 5002
Чисто бяло RAL 9010
Бял алуминий RAL 9006
Сив алуминий RAL 9007

Допълнителни цветове

Огнено червено RAL 3000
Виолетово синьо RAL 5000
Антрацитно сиво RAL 7016
Папирус бяло RAL RAL 9018

Пресована дървесина

За да можем да изпълним изискванията за 
качество и дълготрайност на изделията, изработени 
от пресована дървесина, ние използваме марковия 
продукт Pagwood. 

Това е материал, който се прави от много тънки 
слоеве дървесина, напоени със смола и залепени 
на кръст един за друг. Дървесината се добива от 
местния вид червенолист бук.

Pagwood е изключително издръжлив на счупване, 
водонепромокаем е и не се влияе дори и от 
химикали. Има също и UV защита, благодарение 
на която цветът не избелява. Материалът е лесен 
за почистване и съхне значително по-бързо от 
обикновеното дърво.

В случаите, когато материалът pagwood е изложен 
на открито, трябва задължително да се третира 
поне веднъж годишно с препарата „Polish Ro-
sa”, арт. номер 80345 на фирмата 3М, за да се 
предпази повърхността на материала.

В допълнение

Продуктите на Erlau могат да се допълват или 
преустройват дори години след първоначалната 
покупка. За продуктите, които са преустроени, ние 
също даваме гаранция.
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Къде можете да видите 
нашите пейки

Германия

· Щутгарт / Пешеходна зона Königstraße 
· Ращат / Обзавеждането за завода   
  Даймлер-Крайслер
· Франкфурт / Палменгартен и Гьоте-Институт
· Мюнхен / Олимпиапарк, летището
· Берлин / Пешеходна зона Нойбау, улица 
  Вилмерсдорфер
· Панаирите в Хановер и Дюселдорф
· Planten und Bloomen, Хамбург
· Airbus, Хамбург, район Финкенвердер
· Заводи БМВ, Мюнхен
· Външната част на летище Мюнхен
· Зоологическа градина Хелабрун, Мюнхен
· Университет Потсдам
· Спирките на градския транспорт в Лайпциг
· Спирките на градския транспорт в Хабмург
· Гара Jena-Paradies
· Ваймар / Център за професионално образование
· Манхайм / Луизенпарк
· Берлин / U-Bahn
· Берлин / S-Bahn
· Берлин / Deutsche Bahn
· Центъра на Магдебург
· Киниката в Десау

По света

· Зоологическите градини в Сингапур
· Falkenbergs Kommun, Doktorspromenaden, Швеция
· Marks Kommun, Centralorten, Швеция
· Dublin Dockland Authority, Ирландия
· Lo Wu Station Terminal Building -
  Immigration, Хонг-Конг

· Avenue of the Americas, Ню Йорк, САЩ
· City of Calgary Downtown, Alberta, Канада
· Ole Bulls plass, Bergen, Норвегия
· The British Museum, Лондон, Англия
· Agrofakultet, Загреб, Хърватия
· Parc public du Conseil Général de l’Oise à Beauvais,
  Франция
· Stadt Brügge, Centrum, Белгия
· Minimundus, Klagenfurt, Австрия
· Harbour Terminal, Хелзинки, Финландия
· Government Housing Scheme, Central Area,
  Kuala Belait, Darussalam, Бруней
· Schweizerische Bundesbahn, SBB, Швейцария
· Stadtmitte, Commune di Trento,
  Gemeinde von Trient, Италия
· ISAP, U-Bahn, Athen, Гърция
· Gemeinde Oldenzaal, Vorplatz Stadstheater,  
  Холандия
· Niederanven - Parkanalage, Люксембург
· Centro de Ciudad, Zaragoza, Испания
· Estacao de Funcheira, Algarve Line, Португалия
· Австрийски железници, ÖBB
· City Light Виена
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Мисията на RUD

Ние сме динамично и модерно фамилно 
предприятие, което е активно по целия свят.  
Нашата цел е продължителен и печеливш растеж 
– отделяйки специално внимание на внимателното 
използване на нашите естествени ресурси и 
околната ни среда. Ние се стремим към твърда 
лидерска позиция с нашите продукти и услуги в 
нашите пазарни сегменти. 

С повече от 130 години опит зад гърба си, ние 
разработваме решения с вериги и компоненти 
за тях, ориентирани към бъдещето и с различни 
приложения, базирани на концепцията на 
класическата верига. 

Всички наши продукти са резултат от нашия 
стремеж към творчество и перфекционизъм в 
нашите основни направления на работа: работа 
с метали, заваряване, термична обработка и 
третиране на повърхността. 

Дълготрайното партньорство с нашите клиенти, 
тяхната удовлетвореност и доверие в нас са 
основите на нашия успех. Нашата постоянна 
отдаденост към технически иновации в полза 
на клиента, изследване и развитие на цялата 
организация, както и към най-високото качество 
и безопасност, принадлежи към основните ни 
отговорности.

Като резултат от активно прилаганата и отворена 
фирмена политика, базирана на взаимно доверие, 
както и от нашите постоянни обучения и семинари, 
нашето международно предприятие представлява 
един мотивиран, енергичен и компетентен екип. 
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бул. Княз Александър Дондуков 65
етаж 1, ап. 2
София 1504

Тел.: 02 9445040
Тел./Факс: 02 9445041
e-mail: p.naidenov@dir.bg, piubultec@mail.bg
www.piubultec.bg Дъщерно дружество на
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