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„Kвалитетот е важен“



Во 1993 година се форимира 
компанијата Махагони ДООЕЛ, 
инспирирана од идејата да 
пласира мебел на пазар кој ќе 
претставува симбол на квалитет 
и удобно живеење. Веќе 28 
години Махагони стабилно 
расте на пазарот на мабел во 
Република Северна Македонија 
како и во повеќе европски 
земји. 

За нас 



Махагони ДООЕЛ се наоѓа во Индустриска зона бб Доброшане, Куманово
Република Северна Македонија



Рачна Изработка



Како резултат на синергија од идеја, дизајн, квалификуван кадар, 
високо квалитетни материјали за изработка и врвна технологија 

добиваме производи кои се решение за секаков тип на простор и вкус.





Ние веруваме дека вработените се срцето на компанијата. Нашиот тим од 
техничари, дизајнери и менаџери е креиран од високо квалитетни, 

посветени и мотивирани луѓе со страст за мебел и уметност за 
препознавање и задоволување на потребите на потрошувачите.



Мисија
Нашата мисија е трансформирање на Вашиот животен 
простор во место кое ќе ве потикнува да се изразите 
себе си и ќе ја почувствувате аурата генерирана во 
креирањето на самите производи.

Визија

Нашата визија е да сме водечки меѓународен 
производител, бренд и дистрибутер на мебел, кој ќе ја 
рефлектира нашата иновативност и инспирација, и ќе 
се насочува кон обезбедувањето на производи според 
вредноста што ја посакуваат нашите потрошувачи од 
дизајн до испорака. 



Како резултат на синергија од идеја, дизајн, квалификуван кадар, 
високо квалитетни материјали за изработка и врвна технологија 

добиваме производи кои се решение за секаков тип на простор и вкус.

“Нашата цел е од 
просторот да 
создадеме дом.’



Столови Маси Клуб маси

Барски столови Комоди Угостителски
мебел





Нудиме решение за секој тип на
простор 

Нашите производи нудат комбинација на беспрекорна естетска 
привлечност и директен одговор на различните потреби на 

современото општество. Функционалнии флексибилни со огромна 
палета на бои и тонови на дрво, ткаенина и метал нудиме мебел 

кој лесно ќе о организирате и оптимизирате Вашиот простор. 







„ Jа започнавме нашата приказна со еден дизајн на стол и мал број на 
вработени. Со тековна работа се зголеми нашата амбициозност и 
создадовме стратегија за развој која ни овозможи да станеме едни од 
најголемите производители на мебел во земјата, а воедно креиравме бренд 
кој луѓето го препознаваат. Нашата цел не завршува тука, постојано ги 
прошируваме нашите производни линии, следејќи ги трендовите.“                       
- Директор на Махагони 



Деталите се најважни



Затоа што деталите се важни и го истакнуваат производот, ние за 
нивна изработка го избравме најдоброто. Врвни материјали за 

изработка како дрво, ткаенина, метал во комбинација со напредна 
технологија се темел на автентичен финален производ. Ул. Индустриска зона бб. Доброшане, 1300 Куманово

Република Македонија



Контакт

Ул. Индустриска зона бб. Доброшане, 1300 Куманово
Република Македонија
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