
Пазар 
ВНИМАТЕЛНА ПРОДУКЦИЈА БАЗИРАНА НА 
СВЕТСКИТЕ СТАНДАРДИ 
Фабриката DESIGN FANTASY произведува мебел 
почитувајќи ги и следејќи ги светските стандарди 
во дизајнот и во технологијата. На тој начин на 
македонскиот пазар нуди производи со идентично 
висок стандард. Долгогодишната работа на 
истражувањето на материјалите, особено на 
нивните граници на издржливост, ѝ дозволи на 
DESIGN FANTASY  да ја врати структурата на 
нејзината основа, да биде есенцијална, креирајќи 
производи кои се експресија на дизајнот базиран 
на најквалитетни материјали. Материјалите кои 
влегуваат во состав на производите лесно се 
идентификуваат, брзо се допаѓаат и се адаптираат 
во различни амбиенти, за на крајот да бидат и 
сепаратни, разградливи, што е многу важно за 
секое современо еколошки ориентирано 
производство на мебел.

Достигнувања
ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ ЗАД КОЈ СТОИ  DESIGN 
FANTASY 
DESIGN FANTASY е строго функционално 
ориентирано производство, со тенденција кон 
ергономија и сигурност. На овој начин никогаш не 
потфрлила во пронаоѓањето дизајн и 
конструктивни решенија, кои се навистина 
иновативни. DESIGN FANTASY воспостави начела 
на својата филозофија, а тие се базираат на 

постојан, долгогодишен дослух за срцето и за 
потребите на консументите, нејзините клиенти, со 
почит кон примената на исклучиво природни 
материјали. Решенијата на мебелот во DESIGN 
FANTASY се силно иновативни од аспект на 
дизајнот, особено технологиите, секогаш 
усогласени со проектот за просторот, изведени од 
материјали чија обработка е пософистицирана од 
кој било друг на локалниот пазар. DESIGN 
FANTASY има освоено навистина бројни награди, 
кои се доказ за нејзиниот квалитет, како на пример:

• Скопски саем „Мебел 1996”, Златен мост за 
комплетната програма на кујни 

• Скопски саем “Мебел 1997”, Златен мост за 
комплетната програма на дрвени прозорци и 
врати, Златен мост за програмата мебел за 
опремување бања, модел „антон” и Златен 
мост за кујна, модел „амазон” 

• Скопски саем „Мебел 1998”, Златен мост за 

кујна, модел „техно”; Сребрен мост за 
компонибилен мебел, модел „фантазија”; 
Златен мост за спална соба, модел „дијана”

• Скопски саем „Мебел 1999”, Златен мост за 
детска соба, модел „камелија” и Златен мост за 
кујна, модел „аспро”

• Скопски саем „Мебел 2000”, Златен мост за 
колекција кујни; Златен мост за спална соба, 
модел „магија”; Златен мост за младинска соба, 
модел „мања” и Сребрен мост за комода, 
модел „дива” 

• Граѓанското здружение „Пријатели на светот” 
на ден 18.09.2000г. ѝ додели благодарница на 
DESIGN FANTASY за придонес во 
реализацијата на програмата, развојот и 
успесите на НВО „Пријатели на светот“, 
Крушево 

• Скопски саем „Мебел 2001”, Златен мост за 
кујна, модел „валеријана”; Златен мост за 
младинска соба 

• Првата детска амбасада на светот „Меѓаши”, 
Македонија на ден 03.04.2001 г. ѝ додели 
благодарница како признание за укажаната 
помош и доверба 

• Стопанската комора на Македонија на 
18.02.2002г. ѝ додели плакета за постигнати 
резултати во зголемувањето на 
производството, продуктивноста и 
економичноста во работењето 

• Скопски саем „Мебел 2002”, Сребрен мост за 
мебел за претсобје, модел „ана”; Златен мост 
за гарнитура, модел „орев”; Златен мост за 
спална соба, модел „лени” 

• Министерството за економија на РМ на 
07.03.2005 г. ѝ додели I награда за најдобар 
производ од дрвна индустрија, категорија кујна; 
III награда за најдобар производ од дрвна 
индустрија, категорија детска соба 

Навистина е огромен бројот на изведени 
ентериери на DESIGN FANTASY. Накусо, меѓу 
првите изведени објекти се вбројуваат Хотел 
Чинго, Десарет и Гранит во Охрид, потоа 
следуваат повеќе јавни објекти, како на пример 
Мекдоналдс, управните згради (канцеларии) и 
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Дали сте знаеле Дека...

DESIGN FANTASY 

DESIGN FANTASY единствена во Македонија 
самостојно ги фурнира плочите иверка, кои ги 
користи при производството на мебел користејќи 
при тоа исклучиво еколошки материјали.

Салонот и фабриката за производство на мебел 
DESIGN FANTASY со својата квадратура од 
8.000м2 се единствен центар за проектирање, 
производство и продажба на мебел со таа 
големина во државата.

DESIGN FANTASYе многу позната по своите 
хуманитарни акции, како на пример таа за 
детската амбасада ,,Меѓаши“, а една од 
последните, но не помалку вредна, е санацијата на 
запалените и опустошени конаци на манастирот 
Св. Јован Бигорски.

Една од  хуманитарните акции со кои се гордее 
DESIGN FANTASY е двократната помош за 
детската клиника со мебел и опрема.  

продажни салони на Т-Мобиле, салоните на Вип. 
Секако, најсилната референца на DESIGN 
FANTASY се општествено значајните објекти, како 
Народна банка на РМ, Влада на РМ, Економски 
Факултет, ФОН - приватен универзитет, ИК банка, 
сѝ до ентериерите изведени во последните 
неколку години, како на пример објектот 
Претседателска вила Водно, Спомен-куќата на 
Тодор Проески, Музејски комплекс на македонската 
борба, Музеј на ВМРО и Музеј на жртвите од 
комунизмот, Министерство за надворешни работи, 
Уставен суд на РМ. Уште многу други објекти кои 
се тековна задача на DESIGN FANTASY ја прават 
референтната листа навистина обемна.   

историјат
СВЕТСКА, А СЕПАК НАША

DESIGN FANTASY е домашно претпријатие за 
производство на мебел. Нејзините почетоци 
датираат од 1994 година, што значи дека на 
македонскиот пазар е присутна веќе 17 години. 
Сиве години таа е целосно посветена на својата 
мисија: проектирање, дизајнирање, производство и 
монтажа на мебел. Поради сериозноста во 
пристапот, постојаното осовременување на 
производството и усовршувањето на производите, 
во периодот од 2000 до 2005 година почна да 
произведува и мебел за извоз на европскиот пазар. 
Ако се има предвид дека 80% од производството 
наменето за извоз било мебел во категоријата 
масивен (изведен од масивно дрво), како и 
фактите за високите стандарди и пребирливоста 
на европскиот пазар, станува евидентен 
стремежот на ова македонско производно 
претпријатие за постојан развој и усовршување. 
Политиката на фирмата, која се темели на 
изработка на мебел по порачка, поточно по 
проект, ја прави работата во DESIGN FANTASY 
специфична. Пред сѝ, ова значи голема 
посветеност на клиентот и проектот за дадениот 
простор, постојано следење на трендовите во 
дизајнот, технологиите и материјалите за 
производство. Сето тоа заокружено со 
професионалниот однос на високостручниот 
кадар ја дефинира DESIGN FANTASY  како бренд 
препознатлив по квалитет. 

Производ
ЈАВНИ ОБЈЕКТИ - НАША НАЈСИЛНА РЕФЕРЕНЦА 

Посебна гордост на DESIGN FANTASY се 
јавните објекти, како што се театри, музеи, банки, 
ресторани, кафетерии, бутици, фризерски салони... 
Покрај предизвикот да се дизајнира нешто што ќе 
биде изложено на критичка опсервација на многу 
луѓе, јавните места бараат издржани критериуми и 
за нивното уредување, особено кога станува збор 
за нивното опремување со мебел и останата 
опрема. 

РАБОТНИ ПРОСTОРИИ - ЕМИТИРААТ 
НЕПОГРЕШЛИВА ОДГОВОРНОСТ

Одговорноста која овие установи безрезервно 
треба да ја емитираат го прави уредувањето 
потешко како задача. За едно од последните 
најсилни иновативни решенија се сметаат 
мултифункционалните работни зони на DESIGN 
FANTASY, кои сѝ поуспешно ги решаваат 
употребувајки материјали пософистицирани од 
кога било, што се смета за квалитет повеќе, 
особено ако станува збор за клиенти/фирма кои 
знаат да ги вреднуваат квалитетите на природните 
материјали во својот простор. 

ДОМУВАЊЕ - МЕСТО КАДЕ СЕ ЧУВСТВУВАТЕ 
ВИСТИНСКИ СВОИ 

Мотото „Формата ја следи функцијата” 
недоволно ја дефинира пребирливоста на 
клиентите на DESIGN FANTASY во врска со 
изгледот на нивниот животен простор. Домот 
треба да биде место каде што ќе се чувствувате 
вистински свои - како храм на душата! Тогаш како 
да го одбереме вистинското за нас? Одговорот е 
во DESIGN FANTASY, фирма ориентирана кон 
пазарот, со постојано внимание на барањата на 
добро упатените, пребирливи и информирани 
клиенти. 

неодамнешен развој
Во 2005 година DESIGN FANTASY имаше 50 
вработени и веќе имаше освоено 20 златни 
плакети на саеми за мебел. Резултатот на успехот 
се должи на технологијата, стручниот кадар, но и 
на континуираната набавка на исклучително 
висококвалитетни репроматеријали од реномирани 
светски фирми, како Mak Isovolta Austria, Kolpa 
Slovenia и многу други. Во процесот на 
проектирање на мебелот работи стручен тим од 
архитекти, дизајнери на мебел, а во реализацијата 
најдобриот тим од столари и мајстори на својот 
занает, а тоа води кон сопствен карактеристичен и 
веќе изграден стил во дизајнот на мебел и опрема 
за ентериерите кои ги реализира. Затоа, 
репрезентативните, капитални објекти од јавен 
интерес зад чии ентериери е потпишана DESIGN 
FANTASY се доказ за врвниот квалитет. Денес таа 
е модерна фабрика со производствен погон од 
6.500м2, опремен со најсовремена технологија за 
производство на мебел, беспрекорно уреден 
изложбен салон од 1.500м2 и стотина вработени. 

Промоција
Комплексен е процесот на соработка со архитекти 
при проектирање и опремување одреден простор. 
Се разбира, истиот се поедноставува со добар 
проект. DESIGN FANTASY во тој процес создава 
простор посветувајќи ѝ се со внимание на 
замислата на архитектот. Сите што соработувале 
со DESIGN FANTASY знаат дека е така. Затоа, за 
DESIGN FANTASY е многу значајна соработката со 
архитектите. Тогаш тие се спокојни, зашто - има 
кој да се грижи. 

DESIGN FANTASY доследно и долготрајно ги 

промовираше своите ентериери во Емисијата за 
внатрешно уредување од едукативно-
информативен карактер, која се емитуваше на ТВ 
Телма од 2004 до 2011година. На овој начин 
DESIGN FANTASY придонесе за подигање на 
јавната свест, како и на свеста кај секој поединец 
(потенцијален клиент) за потребата од добар 
проект, за значењето да се живее со квалитетен 
мебел во убаво уреден дом, како и при купувањето 
мебел добро да се внимава кому му се дава таа 
одговорна функција.

Покрај телевизискиот медиум, DESIGN 
FANTASY доследно ги промовираше своите 

ентериери и во стручното списание ,,Порта3“ во 
рамките на рубриката Ентериери, секогаш со 
истата мисија - да му покаже на македонскиот 
народ дека и дома, во Македонија, можe да се купи 
мебел со европски квалитет, а домашно 
производство. 

Вредност на трговската марка
ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ - ИСКЛУЧИВО 
ЕКОКОМПАТИБИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ

При производството на мебел DESIGN 
FANTASY користи разградливи материјали и 
помалку енергија, креирајќи производи од 
материјали кои се рециклираат. Со тоа ѝ става крај 
на употребата на токсични емисии и на 
контаминирачки хемиски супстанции, со крајна цел 
да постигне гарантирано долг век на своите 
производи. Воедно, ова се фундаменталните 
принципи за екокомпатибилност од кои се 
инспирира создавањето на производите или 
појдовна и клучна точка од која DESIGN FANTASY 
тргнува во креирањето на своите производи, кои 
минимално ја нарушуваат животната средина и 
никогаш не ѝ робуваат на модата.

DESIGN FANTASY поседува сертификат ISO 
9001:2008 и ISO 14001:2004 и своето работење го 
темели на интегрираниот систем за управување со 
квалитетот и заштита на животната средина, кои 
се воведени, воспоставени и функционални 
согласно барањата на стандардите.Најголемата 
вредност на DESIGN FANTASY е во совршеното 
познавање и работа исклучиво со материјали од 
висок квалитет. 
 
www.design-fantasy.eu


