
Ела в цветния свят 
 на Office 1!



Дървените играчки Small foot правят децата щастливи 
и им помагат да опознават света чрез игра! Със 

своята функционалност, те спомагат за развиването 
на въображението у децата, както и за множество 

умения. От забавлението до ученето, Small foot 
предлага продукти за вълнуващи преживявания!

Портфолиото на марката се състои от картички,  
магнити, подложки за чаша и други. Подходящи за  

всеки повод, продуктите GESPANSTERWALD  
гарантирано ще подарят усмивка на любимите ви хора!

Открийте креативното у себе си! Вече повече от 50 
години, марката Grafix произвежда висококачествени 

крафт продукти като специализирани хартии и 
комплекти за творчество, както и канцеларски 
материали със свеж дизайн и функционалност!



С Cartamundi споделяме магията на играта! Компанията 
е световен лидер в продуктите за забавление. Игрите са 
начин хората да споделят, да се свързват емоционално  

и да научават нови неща. Огромното портфолио на  
Cartamundi включва разнообразие от тестета карти  

и най-различни видове игри.

Cubos e собствена марка на Office 1, създадена 
специално за децата от всички възрасти над 4 години. 

Тя предлага разнообразие от образователни карти 
и учебни табла на различни тематики, чрез които 

малчуганите опознават света по цветен и вълнуващ 
начин. Картите и таблата срещат децата с буквите, 
животните, плодовете и зелечнуците, държавите, 

професиите, а таблата носят полезна информация в 
класната стая.

От самото си създаване марката се фокусира 
върху иновациите и креативността. Уменията 

са необходими във всяка една професия и 
именно тук идва на помощ Engino! Роботите за 

програмиране са подходящи за всички възрасти 
и развиват въображението и моториката.



Reel Feel Good е собствена марка 
на Office 1, специално разработена 
с грижа към здравето на малки и 

големи. Ергономичните мебели на RFG 
за ученици включват бюра, чинове, 

столове – както за началните класове, 
така и геймърски за тийнейджърите. 
Те спомагат за правилната позиция 

на тялото и „израстват“ с детския 
гръбнак, осигурявайки пълноценен и 

здравословен начин на живот. 
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