


Екстиор е българска фирма, която проектира и
произвеждамебели за дома, офиса, ресторанта и хотела.
Екстиор създава мебели с любов, защото няма нищо по-
хубаво от това клиентът да остане доволен. Ние вдъхваме
живот на Вашите идеи, претворявайки ги в реалност. Ние
знаем как да адаптираме производството си за най-добро
икоректноизпълнениенаВашитепоръчки.

В този каталог показваме част от нашите дизайнерски
виждания, съобразени с тенденциите на времето и
усещанетони задомашенуютпопоръчка.

Потърсете ни и ние ще направим за Вас не просто
мебели,анещоповечеот това.

Екстиор повечеотмебели!

Extior is a Bulgarian company working in a field of design and
producing furniture for home, office, restaurants and hotels. We
make our articles of furniture with love because there is nothing
more important for us from that the customer be pleased. We
breathe life into your ideas translate them real. Weknowhow to
arrangeourproduction for best andmost correctly executionof
requests.

In that catalog we indicate concepts of our designers inspirit
of the trendsof our timeand senseofahomecoziness.

Contact us and we will make not just furniture for you but
muchmore.

Extior more than furniture!



Кухнята е душата на дома! Тя е помещението, в което

удобството и комфорта се оглеждат във функционалността.
Именно тук се случват нещата в семейството. Тук споделяме
насъщния с любимите хора. На това място не само
приготвяме храната, но и често обсъждаме важни семейни
дела или просто бъбримс приятели. Понякога след тежък ден
и вкусната вечеря се унасяме в приятна дрямка, предавайки
сенаспокойствиетои заобикалящияниуют.

Кухнята е сакрално място, защото тук ние творим,

отдавайкисенамагията на кулинарното изкуство. Тук се учим
и предаваме ритуала хранене. Тук изпитваме наслада,
запазваме традиции и даряваме любов. Всичко това можем
да постигнем, само когато усещаме топлота, сигурност и
удобство!

Екстиор повечеотмебели!

Kitchen is the soul of the house! It is the room where

convenience and comfort face the working. That is the room
where things take place. Here we share daily with loved people.
In that place we not just cooking but we often discuss important
family deeds or just chat with friends. Sometimes after hard day
and delicious dinner we felling in sweet doze surrendering to
calmness and coziness around us. Kitchen is a sacral placewhere
we create, going to magic of culinary art. Here we are learning
and passing feeding rite on. Herewe feel pleasure, keep tradition
and give love. We can achieve that only when feeling love,
securityandaconvenience.

Extior more than furniture!





Материалите предвидени за направата са
фурнир(лакиран)и грундфолио (пръскан).
Възможност за израборка от ПДЧ и избор от богата

цветова гама

, , MDF
MDF

-
.

The production materials are veneered MDF
varnished and MDF sprayed.
- it can be made from LCB
- a wide variety of colors





Материалите предвидени за направата са грунд
фолио (пръскан).
възможност за израборка от ПДЧ и избор от богата

цветова гама.

, , MDF

-

The production materials are MDF sprayed
- it can be made from LCB
- a wide variety of colors









Материалите предвидени за направата са ПДЧ с
кант 2 мм.

възможност за избор от богата цветова гама

, ,
ABS
-

The production materials are LCB with ABS edge 2 mm.
- a wide variety of colors





Материалите предвидени за направата са ПДЧ,
грунд фолио (пръскан), алуминий и стъкло.
възможност за израборка от ПДЧ и избор от богата

цветова гама

, , MDF

-
.

The production materials are LCB, MDF sprayed ,
aluminium and glass.
- it can be made from LCB
- a wide variety of colors





350 x 520 x 820/400/450/500/550 350 x 520 x 820/400/450/500/550

350 x 520 x 820/400/450/500/550

700 800 1000 1100 1200 x 520 x 820/ / / /

700 800 1000 1100 1200 x 520 x 820/ / / /

350 +550 x 520 x 820/400/450/500/550

600 x 520 x 1400 600 x 520 x 1400

1120 x 520 x 2180 1120 x 520 x 2180

1120 x 520 x 2180 1120 x 520 x 2180





Потопетесе в топлинюанси, изчистеностисветлина.
Товаесамомалка частот усещането за кухняDAYlJGHT.

Материалите, предвидени занаправатасаПДЧсМДФ
профилни вратички
възможност заизборотбогатацветова гаманаПДЧ;
многообразиеОТМДФпрофили

.
-
-

Sink into warm nuances, clearance and Iight.
is is only small part from fhe sensation f kitchen

DAYUGHT.
Тh а о

Тhe

о

productlon materials are LCB with doors
from MDF profiles.
- wide variety f the LCB colors
- wlde variefy of MDF profiles





Материалите, предвидени за направото. са ПДЧ с МДФ
профилни вратички
вьзможност за избор от богата цветова гама на ПДЧ;
многообразие от мдф профили

-
-

The production materials LCB wltn doors from MDF
profiles,
- wide variety of tne LCB colors
- wide variety of MDF profiles.

аге





350 . x 520 x 2180/400/450/500 550 350 . x 520 x 2180/400/450/500 550

700 800 900 1000/1100 x 520 x 820/ / /

350 x 520 x 2180/400/450/500

350 . x 520 x 2180/400/450/500 550 350 . x 520 x 2180/400/450/500 550

600 x 520 x 1400 600 x 520 x 820 300 x 520 x 975

1120 x 520 x 2180 1120 x 520 x 2180

1120 x 520 x 2180 1120 x 520 x 2180



Според фън шуй всекидневната е сърцето на дома.

Емблематично място за релаксиране, но и веселие. Тя е и
лицето на нашия малък свят. В нея намираме уют и отмора
след напрегнат делник. Посрещаме приятели, а понякога и
нови хора. Често, просто гледаме любими предавания и
филмиилипускамелюбиматамузика отваряме започнатата
книга и се оставяме напрежението да ни напусне. Сами
знаете, че правилното разположение и подредба на
мебелите са много важни, за да се чувстаме тук уютно и
приятно. Разкрийте ни своето усещане за уют и ние ще го
създадем!

Екстиор повечеотмебели!

,

According Feng Shui living room is the heart of the house. Place
for relax and having fun. Living room is the face of our little world.
Here we find homey and rest after strenuous workday. Here we
receive friends and new persons. Often we are only watching
preferred TV shows and movies or play favorite music, or we open
the already started book and let the tension leave. As you know
the right positioning and arrange furniture's here are very
significant tomake us feel cozy and nice. Reveal us your sense for
harmonyandwewill create it!

Extior more than furniture!





Материалите предвидени за направата са ПДЧ с
кант 2 мм.

Възможност за избор от богата цветова гама

, ,
ABS
-

The production materials are LCB with ABS edge 2 mm.
- a wide variety of colors





Материалите предвидени за направата са ПДЧ с
кант 2 мм. и стъкло

възможност на избор от богата цветова гама

, ,
ABS
-

The production materials are LCB with
ABS edge 2 mm and glass.
- a wide variety of colors





Материалите предвидени за направата са фурнир
и грунд фолио.
възможност за израборка от ПДЧ и избор от богата

цветова гама

, , MDF
MDF

-

The production materials are veneered MDF and MDF.
- it can be made from LCB
- a wide variety of colors





Материалът, предвиден за направата е
фурнир

възможност за изработка от ПДЧ и избор

от богата цветова гама

, MDF
.

-�

Слънчев лъч във вашия дом.

The production materials are veneered MDF
- it can be made from LCB
- a wide variety of colors







Спалнята е най-личнотомясто от нашия свят! Тя емалката ни

тайна, оазис на мечти и сънища. Тук прекарваме една трета
отживотасиисе зареждамесенергия. В спалнятанесамоси
почиваме, но и преживяваме красиви мигове изпълнени с
нежност и чувства. Отдаваме се на фантазии, потъваме в
имагинерната Вселена на нашите мисли. Това е мястото,
къдетоможемдабъдемвсекиидаостанемсебеси. Тук в най-
голямастепенизпитвамеидарявамелюбов.

Именно в спалнята е най-важно да претвориматмосфера,

коята да изразява най-пълно същността ни, защото тук
споделямекрасивиятритуал за тайнатанаживота!

Спалнята е връзката между залеза и изгрева. Спалнята е

хармония, коятаниеможемдаВипомогнемдаоткриете!

Екстиор повечеотмебели!

Bedroom is the most private place in our world! It is our secret,

our oasis of dreams and reveries. Here we spend 1/3 part of our life
and here we energized ourselves. We do not only rest in bedroom
butwehave lovelymoments full of tenderness and feelings aswell.
That is the placewherewe can be everyone and stay ourselves at
the same time. Here we are giving and receiving love at the
utmost degree. Here is the most important to transform the
atmosphere which would express our nature because here we
sharebeautiful ritual of the secret of life.

Bedroom is connection between the sunset and the sunrise.

Bedroom isaharmonywhichwecanhelp you find it!

Extior more than furniture!





Материалите предвидени за направата са
фурнир и пръскан
възможност за изработка от ПДЧ и избор от богата

цветова гама

, , MDF
MDF .

-

The production materials are veneered MDF and MDF
sprayed.
- it can be made from LCB
- a wide variety of colors





Материалите предвидени за направата са ПДЧ с
кант 2 мм.
Избор от богата цветова гама

, , ABS

-

The production materials are LCB and ABS edge 2 mm.
- a wide variety of colors





Материалите предвидени за направата са ПДЧ с
кант 2 мм. и текстил

Избор от богата цветова гама

, ,
ABS .
-

The production materials are LCB and ABS edge
2 mm and textile.
- a wide variety of colors

са





Материалите предвидени за направата са ПДЧ с
кант 2 мм. и стъкло
Избор от богата цветова гама

, , ABS
.

-

The production materials are LCB and
ABS edge 2 mm and glass.
- a wide variety of colors








