
година
Workspace

year
Workspace1



Заповядайте на 9.09.2010 от 19:00 часа в нашия шоурум 
на бул. България, 118, Абакус бизнес център, партер 
(паркоместата са осигурени)

Welcome on 09.09.2010 at 19:00 in our showroom on 
118, Bulgaria Blvd, Abacus business center, ground floor
(the parking slots are available)



След 1 година, изпълнена с работа и проекти, сме горди да ви поканим 
на нашия първи рожден ден. Събитието ще разкрие различните 
възможности да се създават пространства със системата USM Haller. Този 
продукт, разпознаваем по целия свят, се използва не само в модерните 
офиси, с него се създава и нов стил в дома.

Бъдете наши гости, за да отпразнуваме първия ни рожден ден и се 
вдъхновете от USM Haller. 

Искрено ваш,
Питър Хеги
CEO Workspace България ООД

After 1 year full of work and projects we are proud to invite you to our first 
birthday event. The event will show you different possibilities to create 
rooms with USM Haller furniture’s. This product is sold all over the world and 
is used not only in modern offices, it also creates a new style at home. 

Be our guest celebrating our first birthday and get inspired by USM Haller.

Sincerely Yours, 
Peter Hegi
CEO Workspace Bulgaria Ltd. 



USM Haller, уникалната модулна система, създадена от Фриц Халер и 
произвеждана от 40 години, е единствената модулна мебел в Музея за 
модерно изкуство в Ню Йорк (MoMA).  

USM Haller, the unique modular furniture created by Fritz Haller and 
produced since 40 years is the only modular furniture in the Museum of 
Modern Art in New York (MoMA). 



топчето, известно в Европейския дизайн

the famous ball in European design



Модулната система USM Haller може да бъде адаптирана към вашите 
променящи се желания и да остане с вас за цял живот.

The modular system of USM Haller can be adjusted to your changing 
preferences and will stay with you for a life time.





USM Haller разработиха virtual.USM софтуер, за да можете да създавате 
вашите собствени мебели за дома и офиса. 

USM Haller developed the virtual.USM software to give you the possibility to 
create your own office and living furniture.



Бъдете креативни и опитайте сами: www.usm.com, кликнете на Configurator.

Be creative and try it: www.usm.com, click at Configurator.



USM за офиса и дома!
Пространствата, в които работим и живеем въздействат върху начина, по 
който мислим и чувстваме. Това са пространствата, в които прекарваме 
нашето време, работим, почиваме и се наслаждаваме на живота. 

USM for office and home!
Our offices and living spaces reflect the way we think and feel. This is where 
we spend our time, work and relax and also enjoy life.
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