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Дейност

Всичко започва през 1990 г. в гр. Шумен. 
Тотал М започва своята дейност, за да 
предложи едно ново и различно виждане 
в производството на мебели. 

Компанията предлага решения за всички 
видове клиенти:

 • корпоративни 

 • търговци 

 • крайни потребители 

Нашите ценности:

• клиенти – център на усилията ни
• качество – доволните клиенти са най-важният ни приоритет
• рентабилен растеж – възвръщаемост на инвестициите и сигурност
• професионализъм – богат опит и всеотдайност
• партньорство – взаимноизгодни отношения

Мисия

Нашата мисия е да предлагаме на 
клиентите си удобство, престиж и 
дълготрайна инвестиция чрез проектиране, 
производство и търговия на леки, мобилни, 
здрави, модулни и ергономични мебели.



Производствена база и капацитет

Тотал М се помещава върху собствен парцел от 4 600 кв. м, който обединява сгради
с РЗП 2 260 кв.м., 2 цеха, офиси, складове за материали и готова продукция. 

• цех “Корпусни мебели” – мебели от ПДЧ, HPL, МДФ и фурнировани плочи. 

Този цех работи със CNC оборудване 
за пробиване и фрезоване, циркуляр 
за рязане, кантослепващи машини 
за право и криволинейно кантиране, 
многошпинделни машини за пробиване, 
автоматична шлайф машина, вакуум 
преса за фурнироване на огънати 
детайли, камера за боядисване и 
лакиране на МДФ и фурнир.

Производственият ни капацитет ни 
позволява да произведем цялостно 
обзавеждане за над 150 хотелски
стаи и 100 ваканционни апартамента 
на месец.



• цех “Тръбни мебели” – изделия и    
    детайли от метал и метални профили. 

Цехът е оборудван с универсални
машини за рязане, огъване, пробиване,
фрезоване и пресоване, както и
с участък “Прахово боядисване”.

Екология

Тотал М работи със сертифицирани 
материали, спазващи всички норми 
за опазване на околната среда и 
предава отпадъците за рециклиране.

На практика, производството е 
безотпадъчно, а производственият 
процес не отделя вредни емисии 
в атмосферата, което причислява 
компанията ни към екологично 
чистите производства.



Продукти

ДЕТСКИ СЕРИИ ХОТЕЛИ И 
ВАКАНЦИОННИ 
СЕЛИЩА

Тотал М предлага мебелни решения под марката                                          в 3 направления:

ОФИС СЕРИИ

Преимущества

Ангажираме се да представим на клиентите си:

• материали от водещи производители в бранша

• индивидуален дизайн и изработване на мебели по желание на клиента
 
• гъвкавост и серии с малка повтаряемост

• високо качество

• собствен монтаж във и извън България



Офис серии

Съвременни модни тенденции, удобство, 
възможност за трансформация на 
пространството, надеждност на конструкциите.

Хотели и ваканционни селища

Индивидуален подход, възможност за изпълнение
от различни материали, работа със собствени 
дизайнери или с дизайн на клиента.

Детски серии

Свежи и модерни цветове; дизайн и размери, 
съобразени с предназначението на стаите.



Устойчиво развитие

Тотал М е една от първите фирми, подкрепили проекта на Министерство на 
образованието за ученически и студентски стажове, започнал през 2013 г.

През 2012 г. спечелихме два проекта по програмите “Конкурентноспособност” и 
“Развитие на човешките ресурси”.

Вярваме в развитието на служителите си и
организираме за тях специални външни
курсове за обучение и следдипломна квалификация. 

Притежаваме сертификат ISO 
9001:2008 и полагаме усилия 
за правилното и ефективно 
управление на ресурсите ни.

Тотал М е член на
“Браншова камара на 
дървообработващата и
мебелната промишленост -
БКДМП”.

През 2013 г. започна работа по внедряване 
на система ОНSAS 18001:2007 за здраве и 
безопасност при работа.



История

1990 Основаване на Тотал М и начало 
на производството на тръбна 
мека мебел.

1992 Компанията се утвърждава като 
лидер на пазара в производството на 
магазинно обзавеждане и започва да 
изнася за Германия, Румъния и Молдова.

1998 Начало на 
производството 
на офис 
обзавеждане.

2002 Тотал М създава 
дистрибуторска 
мрежа в България 
и разширява 
производството си.

2012 Всички мебели на 
Тотал М вече се 
произвеждат под 
марката DRAGI.



Екип
Нашият персонал е в 
сърцето на развитието ни. 
Щастливи сме, че при нас 
работят професионалисти с 
висока мотивация, доказани 
способности и богат опит. 



Клиенти

Ежедневните ни усилия, опит и преимущества 
целят добавена стойност за нашите клиенти. 
Именно затова техните изисквания и мнения 
са особено важни за нас.

Тотал М е от нашите редовни 
доставчици на най-високо 
качество мебели за деца. 
Всички договорености, 
включително стандартите
за качество са спазени,
без никакви оплаквания.

Мебелите се открояват с високо качество 
на изработка, а високият професионализъм 
и организираност на монтажните групи 
и екипа от ръководители е гаранция за 
изпълнение в указания срок.

Тотал М ООД се отличава сред останалите 
български производители на мебели със 
своя съвременен мениджмънт, гъвкаво 
оперативно управление, модерно оборудване 
и високотехнологична производствена база.
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КОНТАКТИ Тотал М
Шумен 9700, ул. “Индустриална” 32

тел.: 054 865 102
тел./факс: 054 830 133
office@total-m.com
www.total-m.com
www.mebeli-dragi.bg


