
Stimați clienți,  

 

Pentru noi este o onoare și plăcere de a prezenta în atenția dumneavoastră o selecție de proiecte 

complexe de mobilier pentru farmacii și soluții unice de interior realizate de Stillman LTD – noul 

dumneavoastă partener din Bulgaria.  

În prezentare, veți mai vedea: 

•Echipamente profesionale pentru farmacii TAXIS, BANCO, BOOMERANG și ERGOS; 

•Sisteme de optimizare a spațiului de depozitare și MS; 

•Sisteme AXON de perete pentru prezentare – toate, fiind produse în Italia de către “ICAS pharmacy 

drawers. 

Stilman este specializată în mobilierul pentru farmacii, acoperind întregul proces de la proiectarea, 

design-ul, fabricarea și realizarea soluției complexe de interior, inclusiv și garanție, service post-garantie 

și întreținere.  

În activitatea noastră folosim utilaje și echipamente high-tech pentru fabricarea și instalarea produselor 

noastre, software modern pentru vizualizare 3D a proiectului, o echipă de profesioniști cu înaltă 

calificare și materiale de înaltă calitate - tot ce este nevoie pentru realizarea calității dorite la un preț 

competitiv și corect. 

Proiectarea și executarea  urmăresc  înalte standarde de calitate, fiabilitate, ergonomie și design. 

Abordarea noastră este profesională și responsabilă,  vizând  o construire de încredere și parteneriat. 

Echipa noastră este întreprinzătoare și flexibilă. Persoana de contact: 
Mangov Ivan cu limba română. 
(+4) 0756.844.256 

Cu stima, 
 
 
Ing. Sava Hristov – Administrator 
+359 878 35 03 94  
S.Hristov@stilman.bg 
www.stilman.bg 

Director de Marketing 
Elexandra Hristova cu limba engleză. 
+359 878 35 03 95 
Al.Hristova@stilman.bg 
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AXIS 2 

Sertare speciale cu fund înclinat 
unilateral și bilateral 
O mai bună vizibilitate a 
medicamentelor; 
Deservire simultană de către doi 
farmaciști; 
Sertar cu extensie completă– fără 
“zona moartă”; 
ERGOS, potrivit pentru spații înguste, 
având o capacitate de volum mare de 
produse. 



SISTEME de optimizare a spațiilor de depozitare – MOBILE SCORREVOLE (MS) 

Sistem modular cu cărucioare care alunecă pe 
șine și permite depozitarea și aranjarea unui 
volum mare de produse. Deservire bilaterala 



SISTEME de prezentare în zona de acces liber și zona OTC a farmaciei. 
Multifuncționale, cu un aspect modern și o varietate de accesorii. Sistemul AXON este implementat în două variante de bază: 

AXON A: suspendare fărăv suporturi de raft. AXON С: Structura autoportantă din oțel, utilizând suporturi elegante de raft 



În ultimii ani, am realizat multe proiecte noi, fiind deja prezenți în România: București și Băile herculane 



Una dintre cele mai puternice direcții în activitatea STILMAN este stilul RETRO.  
Granița dintre mobilierul RETRO real și kitsch-ul este prea îngustă. De aceea în STILMAN lucrăm cu cei mai buni și calificați designeri, pentru a evita 
implementările neprofesionale.  



Am restaurat un dulap de farmacie foarte vechi și valoros și l-
am montat într-un mobilier nou și modern în stil RETRO. 

Clienții noștri întotdeauna se pot bucura de serviciile speciale – provocarea care inspiră echipa noastră inovatoare! 

Am realizat designul exterior Fiecare detaliu din decor a fost găndit și executat cu atenție Am creat o STEMĂ pentru un client 
special din România 



Câteva farmacii realizate de către partenerii și prietenii noștri din Italia care au folosit sisteme de depozitare și prezentare ICAS.  
STILMAN dispune de toate activele necesare pentru a crea și fabrica un mobilier modern cu o viziune Europeană.  


