
Вовед
Делигхт (Delight) е компанија специјализирана за опремување, дизајн и проектирање на деловните 
ентериери како и изведување на завршни работи во градежништвото. Освен во Македонија 
присутни сме и во Србија, Хрватска, Црна Гора  и Словенија, со стандардизирано ниво на услуги и 
поддршка во целиот регион.

Компанијата е основана пред повеќе од една деценија и од тогаш константно ја унапредува својата 
понуда на производи и услуги, за да денес стане компанија која може да понуди креативно, 
применливо и економично решение за своите клиенти, од најмали порачки до најголеми проекти. 
Комплетното решение за канцелариски простор стана синоним за компанијата Делигхт (Delight).

Сите овие елементи ја претставуваат нашата посветеност и одлучност да бидеме водечка компанија 
која пред се дава знаење и искуство во опремување на деловните ентериери за да можеме да 
креираме работен простор на иднината.



Mисија
Наша цел е да вашиот работен простор го направиме поефикасен и подобар користејќи го нашето 
искуство и знаење од областа на ентериерот.

Наш успех е кога можеме да допринесеме да вашата компанија ја направите поефикасна и со 
поголема вредност користејќи ги нашите решенија. Знаењето кое го користиме за да го подобриме 
начинот на кој луѓето работат, допринесува за подобра работна средина како и поголема 
продуктивност на вашите вработени, а вашиот работен простор го прави инспиративен и 
впечатлив.

Делигхт (Delight) е компанија која помага да го сочувате времето и ресурсите а грижата околу 
реализација на решението препуштете ни ja нам.

Делигхт (Delight) се грижи за секој детал – од просторно советување, дизајн на ентериерот и 
архитектурата, до имплементација и одржување, додека на вас останува само да уживате во целиот 
процес.

Визија
Ние настојуваме да:

Дадеме на клиентот најдобра услуга и врвен квалитет
Ја зголемиме вредноста на нашите клиенти
Креираме култура на компанијата која го препознава и наградува резултатот и успехот
Поддржуваме и поттикнуваме благостостојба на работното место
Ги понудиме најдобрите производи кои ги надминуваат очекувањата на клиентот
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For a better day @ work!
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Партнери
Од канцеларискиот мебел, подните облоги до преградните ѕидови, сите наши 
партнери се внимателно одбрани и го претставуваат врвот на светските 
произведувачи во областите кои ги застапуваат.

Делигхт (Delight) е застапник на најголемиот светски производител од областа на 
канцеларискиот мебел Steelcase, кој може да се пофали со најиновативните и 
најквалитетните асортимани на производи од овие области. 

За подните облоги задолжен е Interface, чии решенија едноставно го инспирираат 
вашиот простор а широкиот асортиман на производи може да одговори на било кое 
барање или истенчен вкус на секој поединец, притоа исполнувајќи ги најголемите 
стандарди на квалитет.

Преградните sидови доаѓаат од компанијата DEKO, чии решенија можат да се 
применат од најмали простории до проекти со најспецифични барања.
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Steelcase е глобален лидер во индустријата на канцеларискиот мебел

Ние дизајнираме и произведуваме производи од областа на архитектурата, мебелот и технологијата, 
вклучувајќи канцелариски столици, бироа, ормари и просторни решенија. Како експерти за работен 
простор, правиме луѓето да се чувствуваат подобро на работното место, преку производи и услуги, 
давајќи им контрола во начинот на кој работат.

Посветени сме во помагање на луѓето што поефективно да работат, а организациите што поефикасно да го 
искористат просторот.

Имаме огромна желба да ги разбереме луѓето за време на нивното работење. Тоа го правиме гледајќи ги 
како работат, како би можеле да ги разбереме потребите за промени на поединците, тимот и 
организацијата.

Почнавме во 1912, во Мичиген, а првиот патент го добивме во 1914. год за челични корпи за отпадоци. Тоа 
не доведе до металната столица, и од тогаш одиме по патот на иновацијата на производи и услуги. 
Одржливоста е вградена во се што создаваме.

Што и да сакате да постигнете, Steelcase може да ви понуди такво опкружување и алатки за сето тоа да го 
направите подобро, побрзо и поефикасно.

Податоци за компанијата

Број 1 во Индустријата за канцелариски мебел 
Годишен приход од 2,9 милијарди долари во фискалната 2013. година

Отприлика 10 400 вработени низ светот.
21 производствени погони: 12 Американски, 5 во регионот на ЕМЕА и 4 останати

Систем за управување со квалитет (ISO 9000) и за заштита на животната средина (ISO 14000)
Повеќе од 630 независни овластени дистрибутери со преку 850 локации ширум светот

Преку 500 производствени линии
103,8 милиони долари инвестирани во истражување, дизајнирање и развој на активностите во 

текот на изминатите 3 години
Преку 1500 активни патенти и регистрирани проекти ширум светот

80.000 клиенти во последните 5 години
Од 1998, NYSE тргува со акциите класа А под симболот SCS
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Работни столици

КАНЦЕЛАРИСКИ МЕБЕЛ

Steelcase  е компанија која внимателно работи на истражување на своите производи и начин на кој 
човечкото тело реагира во различни положби на седење и на основа на тоа дизајнира и призведува 
работни столици!

Steelcase повеќе од 60 години го поставува следново прашање:
Како столицата може подобро да ни служи?

Одговорот дојде во стотина форми. Било што да побарате за седење- 
продуктивност, естетика, ергономија или перформанси – Steelcase го 
има одговорот.
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Столици за посетители
Дизајнирани за различни намени, овие столици се незаобиколен детал во секојдневната комуникација со 
посетителите, на тренинзите како и за сите видови на случувања и настани.
Сите столици за посетители ги пратат линиите на работните столици така да можете да очекувате исто 
ниво на квалитет прилагоден за различна  намена. 
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’’Open space’’
Работниот простор од океански тип е 
дизајниран да подржи начин на кој луѓето 
работат, создаваат атмосфера во која полесно 
се комуницира и каде е изразена тимската 
работа.

Изгледот на работното место во денешниот 
свет се менува. Просторот се намалува додека 
очекувањата растат. Вработените бараат висок 
степен на прилагодување на своето работно 
место поради лесна и брза комуникација. 
Денешното работно место мора да 
допринесува поголема продуктивност 
користејќи паметни решенија во опремување 
на работниот простор.
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Работни бироа
Индивидуалноста која ја подржуваат овие бироа, дозволува секој корисник да има 

висок степен на прилагодување и организација.

За луѓето кои водат грижа за деталите и кои сакаат што повеќе уредена и 
флексибилна атмосфера, овие бироа го овозможуваат токму тоа. Скриени кабли, 

подесување на бироата по висина, алатки за организација како и изразени 
визуелни детали, се само дел од карактеристиките на нашите работни бироа.

Канцелариски ормари 
Како неизбежен дел на секој простор, нашите ормари и фиокари 
доаѓаат во сите големини со многу подесувања и висок степен на 
персонализација. 

Со голема палета на модели, бои и материјали кои се користат, може 
да се вклопат во било кој ентериер.
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Просторни
решенија
Просторните решенија се паметен начин како да се организира 
работниот простор, овозможувајќи подобра искористеност за 
секој метар квадратен. Можат да служат како преградни ѕидови, 
полици, носачи на ИТ опрема, или како спој помеѓу работните 
места. Посветено е внимание на акустиката и вистински баланс 
помеѓу приватноста и интеракцијата на вработените.
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Организација на работниот простор е битен детал на модерната канцеларија. Ситниците 
кои секојдневно ги користиме во работата можат да допринесат да работното место 
изгледа неуредно и помалку функционално. Нашите канцелариски додатоци служат овој 
проблем да се надмине на најлесен можен начин кој не влијае на работата на вработените, 
а притоа остава силен визуелен впечаток и помага работниот простор да функционира со 
висок степен на ефикасност.

Осветлување
Составен дел на работното место го сочинува внимателно 

вклопеното LED освелтување. Сите наши столни лампи 
совршено се вклопуваат во остатокот на енетриерот а по 

потреба можат да се инсталираат на елементи на работните 
маси  Steelcase.  

Канцелариски додатоци 



Конференциски маси
Современета компанија има потреба од решенија кои можат да подржат секаков вид на комуникација 
и колаборација. Кога е потребно да се посветите на донесување на важни одлуки, договори и да се 
одреди иднината во секој поглед на вашето работење, потребен ви е вистински амбиент и соодветни 
алатки. За сите овие потреби можат да ви помогнат нашите конференциски решенија.

Конференциски додатоци
Доколку сакате постојана комуникација како и голема 

мобилност на елементите за време на состанокот, можете да 
се потпрете на нашите решенија кои се детално осмислени 

за оваа намена.
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Во денешното време голем дел од работното 
време се поминува на состаноци. Без разлика 

дали е состанокот формален или не, сите 
наши производи се дизајнирани со јасни 

цели за да се подобри овој вид на 
комуникација. Високото ниво на удобност ви 

дозволува да се фокусирате на работа а 
притоа имате можност да седите во положба 

која на вас најмногу ви одговара.

Колаборативно
седење

Технологија
Кога размислуваме за начинот на кој комуницираме во денешното време и проблемите со кои се 
сретнуваме во константната борба со технологијата, се наметнува потребата за решение како да се 
надминат овие проблеми.  Со интегрирање на технологијата и мебелот, дојдовме до низа решенија кои ја 
олеснуваат и забрзуваат секојдневната комуникацијата.

16



Неформална зона
Неизбежен дел на секој модерен ентериер е и просторот 
каде луѓето можат да се одморат или работат во помалку 
формална атмосфера. Луѓето можат да бираат помеѓу 
приватност и одмор или помалку формално работно 
опкружување во зависнот од нивното расположение. 
Многуте внимателно дизајнирани додатоци обезбедуваат 
голема мобилност, поттикнуваат комуникација и тимска 
работа. 
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Менаџерски мебел
Посебни линии на мебел се дизајнирани за менаџерски позиции а се одликуваат со 

највисоко ниво на квалитет на материјали од кои се произведени, со јасен и чист 
визуелен индентитет, задржувајќи ја функционалноста која ја нуди Steelcase. Секоја 

колекција опфаќа широк спектар на артикли кои можат да се вклопат во било кој 
амбиент. 

Рецепции
Решенија кои совршено се вклопуват со останатите елементи на мебел 
дизајнирани пред се да бидат функционални, завземајќи онолку простор колку е 
предвидено а притоа оставајќи силен прв впечаток. 
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Решенија за едукација
За пратечките трендови кои се применуваат во современата училница, Steelcase  дизајнираше решенија 
кои подржуваат интерактивност, потребна кај овој вид на комуникација. Од специјално проектирани 
работни места, преку интерактивни табли до најмодерни презентациски алатки, сите решенија се 
внимателно дизајнирани да овозможуваат висок степен на комуникација, колаборација и удобност, а 
притоа осигуруваат долг работен век кој е поддржан со осумгодишна гаранција од производителот. 
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По дефиниција, Interface е глобален лидер во дизајн и производство на модулрани подни облоги. По 
репутација, Interface е компанија на идеја и храброст! 

Производите на компанијата  Interface комбинираат убавина и иновација со функционалноста и 
одговорност кон природата.  Interface е компанија која меѓу првите јавно се изјаснила за зачувување 
на животната средина, кога во средината на деведесетите години одлучи да го елиминира 
комплетното влијание на природата до крај на 2020 година. Програмата попозната како “Mission 
Zero®”, влијае на секој аспект на работа и инспирира компанијата константно да ги поместува 
границите како би ја достигнала оваа цел. 

Interface има посебна точка на гледиште и настојува да создаде идеални решенија како би ви 
олесниле да ги реализирате своите дизајнерски визии. Колекцијата која доаѓа од оваа компанија ги 
поместува границите и очекувањата во дизајнот, исполнувајќи најмногу стандарди на квалитет и 
карактеристики на подните облоги.

Interface

ПОДНИ ОБЛОГИ 
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Теписони во коцки
Модуларните подни облоги од Interface овозможуваат мешање и управување со бои, шаблони и текстура, 
работа со необични форми, кои идеално би се вклопиле во простор заедно со мебелот и останатите 
елементи во опкружувањето. Дизајнот и естетиката на овие подни облоги се ćе освен основни. Компанијата 
константно ги следи трендовите на уметност, мода, медии, технологија и образование како би се осигурала, 
секој производ да биде атрактивен и актуелен.

Целта на компанијата е да помогне на клиентите да креираат идеален простор и ги прикажат своите 
дизајнерски визии. Резултатот е голем избор на колекции кои овозможуваат дизајнерска слобода и 
посветеност на деталите.
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Interface секогаш размислува на друг начин. 

Пред педесет години во светот ги претставивме првите модуларни квадратни подни облоги. Нивната 
флексибилност, лесна инсталација и креативен потенцијал покренаа револуција во дизајн на подовите. 
Креативното размислување продолжува да ги поместува границите на дизајн на ентериерот, создавајќи нов 
формат на подни облоги како би ја задоволиле растечката желба за креативна слобода.

Го претставуваме новиот формат – “Skinny Planks”

Нова колекција на геометриски модуларни подни облоги кои меѓусебно се  усогласуваат,  со  што  се 
овозможиле нови димензии на креативни можности во зоната на подовите.  „Skinny Planks“ се подни облоги 
во правоаголен облик дизајнирани совршено да се вклопат со нашите колекции на квадратни подни 
облоги.

Со скоро неограничени можности во 
дизајнот, “Skinny Planks” им овозможува на 
дизајнерите да направат вистински баланс 
помеѓу едноставноста и софистицираноста.

Продуктивност, креативност, лојалност на 
вработените и ефективна комуникација, сите 
имаат придобивки   од одличниот дизајн
на  ентериери. 

Правоаголни теписони
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Подигнат систем на подови 

Со бескрајните комбинации на форма, 
текстура, боја и шаблон, “Skinny Planks” 

дозволуваат преубав изразен дизајн и го 
истакнуваат ефектот на едноставност во 

големите простории.

Понекогаш едноставната промена може 
да има најсилен ефект. .

Intercell® е модуларен поден систем кој штеди простор и нуди решение за организација на сите видови 
на кабли, со што просторот би бил флексибилен и организиран. Нашето Intercell® решение е 
дизајнирано да ги подржи идните ИТ решенија, што значи да има флексибилност да одговори на 
денешните како и идни стандарди во дизајнирање на подните системи. 

Intercell® спроведува струјни, мрежни и телефонски кабли точно на потребната локација. Исто така  
може да се користи за спроведување на подното греење и системот за автоматско вшмукување по пат 
на канал кој се наоѓа под подот.  

Со своите ниски профили – вклучувајќи плочи со дебелина од само 2мм и финална висина од 40, 60, 80, 
90 и 110 мм- Intercell® овозможува минимален губиток  од чистата висина на просторијата. Може да се 
инсталира во постоечки или нови згради без губиток на висината на просторот, што овозможува 
значајна заштеда во случај на градење на нови простори.
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Deko

Системски прегради
За флексибилност и функционалност 

Решенијата со флексибилни прегради се значајни за современото градежништво. Брзината, 
лесното вградување и демонтажата се од голема важност за максимално искористување на 
достапниот канцелариски простор.

Овој систем е флексибилен и функционален, при што има можност да се адаптира така да 
одговара на сите типови на згради. Измените можат да бидат направени со минимално 
нарушување на финишот околу површината. 

Компанијата  DEKO ltd е основана 1970 и денес е европски лидер во производство на демонтажни 
прегради. Скандинавскиот дизајн на DEKO преградите имаат широк асортиман кој одговара на сите 
типови на згради, нови и стари. Во Данска, DEKO  е еден од најголемите производители специјализирани 
за комерцијални, индустриски, институционални и јавни сектори. 

Освен што е производител DEKO е и претприемач, што го прави единствен. Се унапредува преку 
истражување и развој врз основа на личното искуство со сопствените прегради, како и драгоцени совети 
од страна на архитектите, крајните корисници и мрежи на дистрибутерите.

Оваа комбинација му овозможува на  DEKO да осмислува палета на производи кои одговараат на 
светските трендови во опремување и дизајнирање на ентериерот. 

ПРЕГРАДНИ ЅИДОВИ 
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Стаклени прегради
Дневното  светло има важна улога во осигурување на добриот амбиент, работен или рекреативен 
простор. Трендовите во решавање на ентериерот драматично се развија во последните неколку години 
оставајќи мали, слабо осветлени канцеларии во корист на големи, отворени простори со оптимално 
користење на природното светло, унапредување на удобноста, задоволство на работа како и 
комуникација. 

Стаклените прегради формираат простран и атрактивен амбиент во големи или мали соби во 
структурата на ново концепирни или веќе постоечки простори. 

Системот е флексибилен и прилагодлив да ги задоволи индивидуалните потреби на висина на модулите, 
големини, потреби за степен на приватноста, итн.. .

Стаклен преграден ѕид со висок степен на звучна изолација е природно продолжение на нашиот 
постоечки спектар на стаклени ѕидови, затоа што денес нашите клиенти постојано бараат поголема 
звучна изолација и ексклузивен дизајн со застаклени елементи во полна висина.

Во оваа линија на производи се наоѓаат и прегради со противпожарна класификација, дупли стаклени 
прегради, однапред монтирани дупли стаклени панели и стаклени прегради од алуминиумски профил. 
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Подвижни прегради 
Креирајте простор кој на вас ви одговара 

Големината и изгледот на склопениот преграден ѕид може да се дизајнира во склад со потребите на 
клиентот како би се обезбедило хармонично вклопување на преградниот ѕид со финишот на ентериерот.

Овој систем на прегради е совршен за поделба на големи површини на мали единици каде со секој 
елемент посебно се управува така што постојат многу можности за сложување, пр. Во простор ограден со 
панели или во вид на одвоени соби. Ѕидниот панел се произведува со разни завршни површини во склад 
со посебните потреби на клиентите што овозможува ѕидниот панел да има ист изглед како и останатите 
површини.  

Нашиот стаклен склоплив преграден ѕид може да се вгради заедно со полните преградни ѕидови или 
како дополна на стаклени преградни ѕидови кои ја изедначуваат целата декорација на ентериерот со 
користење на едноставни застаклени преградни ѕидови.
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Врати
Силен акцент е ставен на дизајн и развој на 

асортиманот на  DEKO вратите. Вратите 
даваат израз на ентериерот, така што е 
особено важно да имаат добар изглед, 

висок квалитет и совршено да 
функционираат. 

Нашиот широк избор на врати за ентериер 
овозможува вклопување со потребите за 

звучна и огноотпорна изолација додека во 
исто време даваат атрактивни и добро 

дизајнирани решенија.

Стаклени подови
Подното стакло со огноотпорна класификација овозможува проток на дневна светлина кон  долните 
катови, што овозможува користење на дневна светлост на места во згради каде тоа порано и не беше 
возможно.
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Coalesse
Неформалниот работен простор станува се повеќе популарен во 

денешниот свет, каде е потребно да пронајдеме своја оаза на 
мирот, атмосфера која ни овозможува да се посветиме на 

одредени работни задачи. 

Разноликоста на колекцијата Coalesse се одликува со висок 
степен на функционалност која во исто време го задржува 

комфорот и визулениот идентитет.

ДИЗАЈНИРАН МЕБЕЛ



Услуги 
Врвна  услуга е нешто што Делигхт (Delight) го издвојува од другите. Сигурни сме дека можеме да ви 
помогнеме во секој чекор на опремување на вашиот простор и да ви овозможиме неопходна 
поддршка во овој процес.

 - Заменски мебел
 - Бесплатно тестирање на столица
 - Преселба 
 - Пост продажба
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НАШИ  УСЛУГИ



Заменски мебел

31

Мебелот за вашиот простор се произведува согласно вашите потреби. Доколку е потребно да 
започнете со работа во новиот простор пред пристигување на порачаниот мебел, можеме да ви 
обезбедиме заменски мебел, со цел вашата работа да започне непречено да се одвива.



Бесплатно тестирање
на столица
За да ја почувствувате предноста на нашите 
столици, пред се функционалноста и 
квалитетот на изработка, ви овозможивме 
бесплатно тестирање на сите модели од 
столици без било какви обврски во траење на 
седум дена.

Steelcase е компанија која внимателно работи 
на истражување на своите производи и 
начинот на кој човечкото тело реагира во 
различни положби на седење. Врз основа на 
тоа дизајнира и произведува работни столици.  
Сигурни сме дека самите ќе ја откриете 
вредноста на  Steelcase столицата додека  го 
поминувате времето во една од нив.
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Преселба 
Организацијата и преселба од еден 
простор во друг може да ви биде и 
главоболка. Затоа оваа работа 
препуштете  ја на нашиот искусен тим и 
ќе бидете во новиот простор во 
најкраток можен рок. 

Постпродажба
Задоволството на нашите клиенти е наша главна референца. Ова е доволна причина да останеме во 
комуникација со вас, како би ви овозможиле секаков вид на поддршка, консултација и препорака за 
редовно одржување на нашите производи.
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ИЗЛОЖБЕНИ САЛОНИ

Изложбен салон Скопје
Анкарска 19,
1000 Скопје

Тел: +389 2 3230 189
Е-пошта: o�ce.skopje@delighto�ce.com
Веб: www.delighto�ce.com/mk
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Изложбен салон Белград
Омладинских бригада 88б,
Airport City,
11000 Белград

Тел: +381 11 414 92 00 
Факс: +381 11 414 92 29
Е-пошта: o�ce.beograd@delighto�ce.com
Веб: www.delighto�ce.com/rs



Изложбен салон Загреб
Радничка цеста 52,
10000 Загреб

Тел: +385 1 462 30 63
Е-пошта: o�ce.zagreb@delighto�ce.com
Веб: www.delighto�ce.com/hr

Изложбен салон Љубљана
Огринчева улица 4, Ротонда, 
1000 Љубљана 

Тел: + 386 8 20 54 007
Е-пошта: o�ce.ljubljana@delighto�ce.com
Веб: www.delighto�ce.com/sl



Компанијата Делигхт (Delight) успешно соработува со голем број на клиенти, кои ни покажаа доверба во 
опремувањето на просторот, наназад низ годините на успешно работење. 

Во нашата референтна листа можат да се најдат компании кои вложуваат во квалитетот на работењето на 
своите вработени, додека во истовреме го оптимизираат својот работен простор како би постигнале 
максимално искористување на квадратните метри, а притоа добиваат највисоко ниво на естетика и 
функционалност на сите производи. 

Флексибилноста и логистиката која ја поседуваме ни овозможи да одговориме на сите барања и потреби на 
клиентите без разлика на големината на проектот и се надеваме дека ќе ви помогнеме и на вас во 
опремување на вашиот деловен простор.

НАШИ КЛИЕНТИ



За подетални информации посетите го нашиот web sajt

www.delighto�ce.com/mk


