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HUNTER – лидерът в производството на средства за професионално почистване вече и в България! Компанията е 
единственият производител на хигиенни продукти в света с комбинирано производство на памучни влакна, 
(съоражения за тъкане на плат, шиене) производство на пластмасови и метални изделия под един покрив.
• Мопове • Mop апарат • Handels, стълбове • Пластмасови кофи • Колички за почистване • Сервиращи колички • 
Оборудване за почистване на под и стъкло • Предупредителни знаци за под.
Имаме голямо портфолио продукти с марка Hunts, налични на склад.

Office 1 Superstore e официален представител на Papernet – професионална серия санитарни хигиенни продукти. 
Производител е Sofidel Group, италианска компания с над 50-годишен опит. Марката предлага богат избор на от 
продукти, съчетавайки най-добрите екологични характеристики с най-високите хигиенни показатели. При 
производството на хартия се използват суровини, сертифицирани от FSC и PEFC. 

Използването на продукти Rubbermaid Commercial Products (RCP) е най-добрият начин да контролирате нарастващата 
сложност, с която се сблъсквате всеки ден, управлявайки вашите отпадъци, почистване и хигиенни нужди. Чистата 
и здравословна работна среда ще помогне на служителите да бъдат по-продуктивни и ще подобри цялостната 
удовлетвореност от работния процес. 

ПРЕДЛАГАМЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТИ ЗА ХИГИЕНА, КОИТО НАПЪЛНО 
ОТГОВАРЯТ НА ТЪРСЕНЕТО ЗА БЕЗУПРЕЧНА ЧИСТОТА НА РАБОТНОТО МЯСТО!

ХАРТИЯ И ДИСПЕНСЪРИ
С гамата от разнообразни хартиени продукти за хигиена и диспенсъри за
санитарни помещения и кухни, ще си осигурите пълна ефективност и пестене 
на разходи.

ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ
С нашия богат асортимент от почистващи препарати ще поддържате високо 
ниво на хигиена.

АРОМАТИЗАТОРИ
Поддържайте работната или домашната си среда свежа и ухаеща страхотно през 
целия ден! 

ДИСПЕНСЪРИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ
Намалете риска от инфекции на работното място с нашата серия от антибак-
териални сапуни, дезинфектанти, диспенсъри за дезинфектант на гел и 
спрей и станции за дезинфекция. 

СРЕДСТВА ЗА ПОЧИСТВАНЕ
Вземете необходимото оборудване за почистване с професионално качество – от мопове, 
кофи и четки до микрофибърни кърпи, чували за смет и кошчета за отпадъци и рециклиране.

ПЪРВА ПОМОЩ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
Разполагаме с разнообразни решения от продукти за първа помощ и медицински принад-
лежности, както и предпазни средства включително маски, бонета, престилки и ръкавици.
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продукти, съчетавайки най-добрите екологични характеристики с най-високите хигиенни показатели. При 
производството на хартия се използват суровини, сертифицирани от FSC и PEFC. 

Използването на продукти Rubbermaid Commercial Products (RCP) е най-добрият начин да контролирате нарастващата 
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Office 1 Superstore e официален представител на Papernet – 
професионална серия санитарни хигиенни продукти. Производител е Sofidel 
Group, италианска компания с над 50-годишен опит. Марката предлага богат 
избор от продукти, съчетавайки най-добрите екологични характеристики с 
най-високите хигиенни показатели. При производството на хартия се 
използват суровини, сертифицирани от FSC и PEFC.

Продуктите на Rubbermaid Commercial Products (RCP) отговарят напълно за
вашите хигиенни нужди. Чистата и здравословна работна среда ще помогне 
на служителите да бъдат по-продуктивни и ще подобри цялостната 
удовлетвореност от работния процес. 

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА:

 ✓ Доставка на следващия работен ден.

 ✓ Най-големият складово-логистичен център в нашия бранш за 
 Югоизточна Европа с най-модерната технология за складиране в света!

 ✓ Магазинна мрежа в цялата страна, за да бъдем по-близо 
 дo вас.

 ✓ Екип от професионалисти, който предлага индивидуално 
 решение спрямо специфичните ви нужди и изисквания.

 ✓ Над 2200 продукта за хигиена, включително на водещи 
 професионални и потребителски марки.

 ✓ Иновативни решения, следващи световните стандарти за 
 качество.

HUNTER – лидерът в производството на средства за професионално почистване 
вече и в България! Компанията е единственият производител на хигиенни 
продукти в света с комбинирано производство на памучни влакна, (съоражения 
за тъкане на плат, шиене) производство на пластмасови и метални изделия под 
един покрив.
• Мопове • Moп апарати • Пластмасови кофи • Колички за почистване 
• Сервиращи колички • Оборудване за почистване на под и стъкло 
• Предупредителни знаци за под.
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