


368 Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

Магнитен флипчарт,  
70х100 cm

• Лека алуминиева 
рамка.

• Възможност за 
регулиране на 
височината и наклона.

• Универсална система 
за закрепване на 
блокове за флипчарт  
с различни отвори.

• Практична поставка 
за маркери.

Магнитен флипчарт  
с рамена, 70х100 cm

• Лека алуминиева  
рамка.

• Възможност за 
регулиране на 
височината и наклона.

• Идеален за обучения, 
презентации, 
конференции и др. 

• Универсална система  
за закрепване на блокове 
за флипчарт с различни 
отвори.

• Практична поставка  
за маркери.

• Размер: 90x120 cm

• Размер: 120x180 cm
• Размер: 120x150 cm

Двулицева магнитна дъска  
на колела

• Двустранна магнитна 
бяла дъска с хоризонтално 
завъртане на работната 
площ.

• Метална стойка на колела  
с възможност за блокиране.

• Заключващ се механизъм  
за по-голяма стабилност.

• Подвижна поставка за 
маркери.

Мобилна стойка 
на колела, за дъски 
от 90 до 240 cm

Тройна 
алуминиева 
магнитна дъска

• Размери: 120х360 cm 
90х180х90 cm

• Бяла магнитна дъска с лакирана метална 
повърхност за писане с борд маркери. 

• Елегантна алуминиева рамка.
• Централен панел с две странични крила.
• Включена поставка за маркери.
• Възможност за закрепване на листове с 

магнити.
• С 5 работни повърхности и 2 странични 

магнитни панела.

Двулицева комбинирана 
дъска на колела

• Двулицева мобилна 
комбинирана бяла 
магнитна и филцова 
дъска.

• Възможност за 
поставяне на 
флипчарт блокове.

• Метална стойка на 
колела с възможност 
за блокиране.

139,90 лв.
1077100006

499,90 лв.
1077140015

699,90 лв.
1077140016

279,90 лв.
1077200011

699,90 лв.
1077140017

• Размери: 
120х480 cm 
120х240х120 cm

799,90 лв.
1077140018

349,90 лв.
1077140032

159,90 лв.
1077100007
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Черна магнитна дъска

• Размер: 
40x60 cm

• Размер: 
40x60 cm

• Размер: 
60x90 cm

• Размер: 
60x90 cm• Магнитната черна дъска с дървена рамка създава творческа 

среда и насърчава интереса към писането и рисуването. 
Намира широко приложение като: табло за презентации, 
рекламна дъска, учебна черна дъска и дъска за рисуване.

Коркова дъска с дървена рамка Бяла магнитна дъска с дървена рамка

Размер Арт. номер Цена

30х40 cm 1077120008 7,99 лв.

40х60 cm 1077120009 10,99 лв.

60х90 cm 1077120010 19,99 лв.

90х120 cm 1077120011 54,99 лв.

Размер Арт. номер Цена

30х40 cm 1077140028 13,99 лв.

40х60 cm 1077140029 19,99 лв.

60х90 cm 1077140030 39,99 лв.

90х120 cm 1077140031 64,99 лв.

• Лека рамка от 
боров материал.

• Комплект с 
пинчета и крепежни 
елементи.

• Лека рамка от боров 
материал.

• Възможност за 
закрепване на 
листове с магнити.

• Комплект с магнит, 
маркер за дъска и 
крепежни елементи.

Комбинирана дъска  
бяла+корк с дървена 
рамка

• Подходяща за употреба в офиса, училище и дома.
• Комплект с пинчета.

Бяла магнитна дъска  
с алуминиева рамка
Размер Арт. номер Цена

60х90 cm 1077140011   69,99 лв.

90х120 cm 1077140012 129,90 лв.

120х180 cm 1077140013 249,90 лв.

120х240 cm 1077140014 299,90 лв.

• Бяла магнитна дъска с лакирана метална повърхност 
за писане с борд маркери. Елегантна алуминиева рамка 
с включена поставка за маркери и крепежни елементи. 
Възможност за закрепване на листа с магнити. За силно 
натоварена употреба и използване в детски градини, 
училища, офиси и у дома.

Стъклена магнитна дъска

• Магнитна дъска с много гладка 
стъклена повърхност за писане.

• Стъклото е закалено за по-
безопасна употреба.

• Дебелина: 4 mm.

• Размер: 60х90 cm

199,90 лв.
1077140019

• Размер: 90х120 cm

399,90 лв.
1077140020

24,99 лв.
6635101163

16,99 лв.
1077160006

49,99 лв.
6635101247

31,99 лв.
1077160007
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Чертожни инструменти за бяла дъска

Арт. номер Модел Цена

1030100020 Линия, 100 cm 9,99 лв.  

1030120016 Триъгълник, 60x50 cm 9,99 лв.

1030140012 Транспортир, 34 cm 9,99 лв.

1030140026 Пергел, 45 cm 16,99 лв. 

Бяла магнитна дъска на колела

• Двустранна бяла магнитна дъска с хоризонтално завъртане на работната 
площ.

• Метална стойка на колела с възможност за блокиране.
• Заключващ механизъм, за да не се движи работната площ.
• Подвижна поставка за маркери.

• Размер: 90х120 cm

• Размер: 120х180 cm

499,90 лв.
1077140015

699,90 лв.
1077140016

74,99 лв.
1077120012

• Размер: 60x90 cm

139,90 лв.
1077120013

• Размер: 90x120 cm

349,90 лв.
1077140032

• Размер: 120x150 cm

Коркова дъска  
с алуминиева рамка

• Подходяща за употреба в офиса, училище и дома.
• Комплект с крепежни елементи.

Двулицева комбинирана 
дъска на колела

• Двулицева мобилна комбинирана бяла магнитна и филцова 
дъска.

• Възможност за поставяне на флипчарт блокове.
• Метална стойка на колела с възможност за блокиране.
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Поставка за аксесоари 
S-107

• Магнитна поставка за бели дъски и флипчартове. За 
съхранение на маркери, гъби, почистващи препарати и др.

Гъба за бяла дъска

Арт. номер Вид Цена

1077200013 8 броя х 20 mm 3,99 лв.

1077200014 6 броя х 30 mm 3,99 лв.

1077200015 4 броя х 40 mm 3,99 лв.

Магнити Магнитна гъба за бяла 
дъска 

8,99 лв.
1077200017

8,99 лв.
2520200052

6,99 лв.
1077200019

2,99 лв.
2520200043

6,99 лв.
1077200020

6,99 лв.
2520200044

• Цвят на маркерите: черен, син, червен и зелен.
• Съдържат мастило на алкохолна основа.
• Заоблени писци с размер 3.7 mm.

Комплект 4 броя борд 
маркери + магнитна гъба

9,99 лв.
1010140033

• 250 ml 
• Предназначен за 

почистване на екрани, 
стъкло и всякакъв вид 
пластмасови повърхности.

• Объл връх.
• Не оставя следи след изтриване.
• Притежава кръгъл писец с диаметър 4.7 mm.

2,19 лв.
1010140017
1010140019
1010140021
1010140023

Борд маркер за бяла дъска

Спрей за почистване, 
на бяла дъска

Кърпи за почистване 
на бяла дъска 

Спрей за почистване, 
универсален

• 250 ml.
• За отстраняване 

на петна и силни 
замърсявания.

• Антистатичен. 

• 100 бр.
• Навлажнени с 

алкохолен разтвор 
кърпички за 
почистване на бели 
и магнитни дъски, 
флипчарти и др.
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• Не оставя следи след изтриване.
• Дебелина на писане: от 1 до 3 mm.

Борд маркер за бяла дъска с объл връх

• Не оставя следи след изтриване.
• Дебелина на писане: от 1 до 3 mm.

Борд маркер за бяла дъска с объл връх

• 4 цвята

• 4 цвята

Арт. номер Цвят

1010140010 Черен

1010140012 Син

1010140014 Червен

1010140016 Зелен

Арт. номер Цвят

1010140300 Черен

1010140302 Син

1010140304 Червен

1010140305 Зелен

• Стоманени,  
с пластмасова глава.

• Различни цветове.
• 50 броя в блистер.

Пинчета за коркова дъска

5,99 лв.
1010140018

7,99 лв.
1010140308

3,99 лв.
1090180004

1,49 лв.
1090180003

1,29 лв.

1,99 лв.

• 100 бр.

• Стоманени пинчета с цветна 
пластмасова глава.

• Дължина: 17 mm.
• Цвят: асорти.

Пинчета за карта

Блок за флипчарт

• 20 листа с размери 81х58.5 cm. 
• Мултифункционална система за закрепване към всички видове флипчарти.

7,99 лв.
2520200035

Бели листа

8,99 лв.
2520200036

Карирани листа
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Транспортир 

Шивашка кривка

Миниграфити

• Висококачествени 
полимерни миниграфити. 

• Дължина: 75 mm. 
• Специална капачка за лесно 

зареждане на молива.

Линия, 30 cmЛинеал

1030120031 – 45°х150 mm
1030120032 – 60°х200 mm

1030100067 – С таблица за умножение
1030100068 – Плътна

Триъгълник  
с транспортир

• Автоматично подаване на 
графита при писане.

• Сменяема гумичка.

Автоматичен молив Grip Matic

Арт. номер Описание

1015160100 0.5 mm, HB

1015160102 0.5 mm, B

1015160104 0.5 mm, 2B

1015160106 0.5 mm, H

Арт. номер Описание

1015160110 0.7 mm, НВ

1015160112 0.7 mm, В

1015160114 0.7 mm, 2В

1015160116 0.7 mm, Н

•  Дебелина 0.5 mm

Арт. номер Цвят

1015140212 Червен

1015140213 Син

1015140214 Зелен

•  Дебелина 0.7 mm

Арт. номер Цвят

1015140215 Червен

1015140216 Син

1015140217 Зелен

Триъгълник

1030120023 – 45°х230 mm
1030120024 – 60°х300 mm

• 180°х10 cm

• Технически

• Шивашки

13,99 лв.
1030100110

13,99 лв.
1030100112

0,59 лв.
1030140010

4,99 лв.
1030180600

0,89 лв.

0,99 лв. 2,49 лв.

1,99 лв.

2,99 лв. 2,99 лв.
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• Ергономична триъгълна форма с Grip зона за захващане.
• Лесен за подостряне.
• Нечупливост на графита при пренос и подостряне.
• Тялото и точките са оцветени чрез специална технология с боя на 

водна основа.
• 5 международни награди за дизайн.

• SV система на свързване между графита и тялото, предпазваща 
графита от счупване.

• Лесно подостряне.

Гума за молив, бяла

Метална острилка Пластмасова острилка

• SV система на свързване, 
предпазваща графита от счупване.

• Тяло в неонови цветове.
• Твърдост на графита: HB.

Mолив Candy с гума

Хлебна гума  
за молив

Арт. номер Описание

1015100070 НB

1015100071 B

1015100072 2B

1015100073 3B

1015100074 4B

1015100075 5B

Арт. номер Описание

1015100076 6B

1015100077 F

1015100078 H

1015100079 2H

1015100080 3H

1015100081 4H

Молив Goldfaber 1221

• 7041-40 • 7041-20

Двойна Единична

Прозрачна

Двойна острилка  
с резервоар

0,99 лв.
1015100120

Молив Grip 2001

1015100130 – HB
1015100132 – B
1015100134 – 2B

1015100146 – HB 
1015100148 – B

С гума

1,49 лв.

1015100061
1015100062

Комбинирана 
гума 860

• Гума за триене със скосена форма, 
произведена от синтетичен каучук.

• Гъвкаво и устойчиво на износване тяло.
• Размери: 47x14x7 mm.

1,49 лв.

0,99 лв.

1,69 лв.

2,99 лв.
1015200022

0,59 лв.
1015180024

1,19 лв.
1015180018

2,19 лв.
1015180014

0,39 лв.
1015180118

1,99 лв.
1015200020

1,49 лв.
1015200010

3,29 лв.
1015200017
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Арт. номер Цвят

1005100136 Черна 

1005100137 Синя  

1005100138 Червена 

Арт. номер Цвят

1005100260 Черна 

1005100262 Синя  

1005100264 Червена 

Арт. номер Цвят

1005120543 Черна 

1005120541 Синя  

1005120545 Червена 

1005120547 Зелена

2,90 лв./10 бр.

9,90 лв./10 бр.

1,49 лв.

Химикалка

• Прозрачно тяло. 
• Дебелина на писане: 1 mm.

* Цена за брой при покупка на опаковка от 10 бр.

Химикалка 1425 • За комфортно и 
гладко писане.

• Мека гумена зона на 
захващане. 

• Дебелина на писане: 
0.7 mm.

• Иглен връх на писеца.
• Защита от мастилени 

петна.
• Цветът на капачката 

обозначава цвета на 
мастилото.

• За комфортно и 
гладко писане.

• Grip зона на 
захващане. 

• Дебелина на писане: 
0.7 mm.

• Иглен връх на писеца.
• Защита от 

мастилени петна.
• Цветът на капачката 

обозначава цвета на 
мастилото.

* Цена за брой при покупка на опаковка от 10 бр.

Химикалка 1425 Fine

• Цветът на корпуса отговаря 
на цвета на мастилото.

• Дължина на писане: 1200 m.
• Дебелина на писане: 1 mm.

Автоматична 
химикалка P1 Touch

0,29 лв.
Цена за брой

0,99 лв.
Цена за брой

1005100126
1005100127
1005100128
1005100129
1005100133
1005100134
1005100135
1005100246
1005100248
1005100250

1,29 лв.
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Ролер Free Ink

• Free Ink Roller съчетава 
предимствата на химикалката и 
писалката. Ролковият накрайник 
е изработен от метал и е в 
състояние да издържа на екстремни 
натоварвания. Ролерът се предлага 
в две различни ширини на линията 
(EF и F). В зависимост от ширината 
на линията са налични от 4 до 10 
цвята.

• Постоянен поток на мастило до 
последната капка.

• Конусовиден писец.
• Осигурена видимост за проверка  

на нивото на мастилото.
• Document-proof мастило.

1.5 mm

1005180133
1005180134
1005180135
1005180136
1005180137
1005180138
1005180139
1005180140
1005180141
1005180142

0.7 mm

1005200130
1005200131
1005200138
1005200143
1005200145
1005200146
1005200147
1005200225
1005200149
1005200150

3,29 лв.

1005200153
1005200156
1005200164
1005200227

0.5 mm
3,29 лв.

3,29 лв.
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• Скосен връх.
• Голям резервоар.
• За маркиране върху всички видове хартия.
• Дебелина на линията от 1 до 6 mm.

• Объл връх.
• Не избелява и не се изтрива.
• Пише върху всякакви 

повърхности.

• Презареждащ се текст маркер.
• Универсално мастило на водна 

основа. 
• Идеален за маркиране върху  

хартия и ксерокопия.
• Презареждане с мастилница 1549.

Текст маркер, неон

Текст маркер

Арт. номер Цвят

1010100010 Жълт

1010100012 Зелен

1010100014 Син

1010100016 Розов

Арт. номер Цвят

1010100120 Жълт неон

1010100122 Зелен неон

1010100124 Син неон

1010100126 Розов неон

1010100128 Оранжев неон

1010100130 Виолетов неон

1010100072 Червен неон

Перманентен маркер

Арт. номер Цвят

1010120010 Черен

1010120012 Син

1010120014 Червен

1010120016 Зелен

• 4 цвята

• 4 цвята

• 4 цвята

0,89 лв.

1,69 лв.

0,99 лв.

3,99 лв.
1010100020

6,99 лв.
1010100132

4,99 лв.
1010120018
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Съдържа:
• ножица: 16 cm;
• линия: 15 cm;
• телбод; 
• макетен нож;
• телчета;
• гума;
• кламери;
• химикалка.

Пластмасов органайзер 
S-061 с аксесоари

Съдържа:
• ножица: 16 cm;
• линия: 15 cm;
• телбод; 
• макетен нож;
• кламери;
• химикалка;
• телчета;
• гума. • Стилна поставка за самозалепващи се листчета, тип 

зигзаг.
• Заредена със 100 броя жълти пастелни листчета с размери 

76х76 mm.
• Комплектувана с двойнозалепваща монтажна лента за 

фиксиране към бюрото.
• Размери: 130x87x30 mm.

Пластмасов органайзер 
S-356 с аксесоари

Поставка за самозалепващи 
се листчета Zig-Zag, бяла

Органайзер S-899, въртящ се, празен

Арт. номер Цвят

1060180085 Бял

1060180086 Син

1060180087 Червен

1060180088 Зелен

1060180089 Оранжев

• 11 отделения

15,99 лв.
1060180017

Съдържа:
• ножица: 16 cm;
• линия: 15 cm;
• телбод;
• макетен нож;
• кламери;
• химикалка;
• телчета;
• гума.

Пластмасов органайзер 
S-886 с аксесоари

14,99 лв.
1060180020

14,99 лв.
1060180018

5,99 лв.
1060140016

9,99 лв.
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Ножица от закалена стомана

• Идеална за офиса, дома и училището.
• Ергономична пластмасова дръжка.

Пластмасова кутия с капак

• Капакът се захваща за вградените дръжки, осигурявайки здраво и надеждно затваряне.
• Изработена от висококачествен полипропилен.
• Прозрачна страна за визуализиране на съдържанието.

• Висококачествени ластици от каучук.
• Силно еластични.
• Издържат на опън.

Арт. номер Цвят

1060140110 Синя

1060140111 Червена

1060140112 Зелена

1060140113 Жълта

4 литра

9 литра
Арт. номер Цвят

1060140114 Синя

1060140115 Червена

1060140116 Зелена

1060140117 Жълта

Ластици на топка Двойнозалепваща монтажна 
лента

• Монтажна лента, идеална за 
монтиране без чук и пирони 
на снимки, огледала или други 
предмети, които искате да 
поставите на стената.

• Размер: 16 cm

• 105 g

• Размер: 21 cm • Размер: 24 cm

• Размери: 24 mm, 2.5 m

4,99 лв.
1050100025

4,99 лв.
1090200018

• Размери: 
280х180х120 mm

5,99 лв.

• Размери: 
371х226х160 mm

9,99 лв.

2,99 лв.
1035140002

6,99 лв.
1050100030

8,99 лв.
1050100035
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Самозалепваща се 
гума Tack-It

• Лепи хартия и картон.
• Нетоксично.
• Измива се лесно.

Течно лепило с тампон, 
50 ml

• Подходящ за обикновена, копирна и факс хартия. 
• Покрива един ред от текста с едно движение.
• Веднага след корекцията може да се пише. 
• Не личи при фотокопиране.

Коректор-лента

Гума-молив 7057, 
комбинирана

Гума-молив с четка

• Перфектната гума за прецизно 
почистване.

• Розовата гума е мека и подходяща  
за чернографитни и цветни моливи.

• Бялата гума е твърда и подходяща  
за мастило.

• Не съдържа латекс.
• Четката служи за прецизно 

почистване  
на остатъци от гумата.

• Размери:  
5 mm/8 m

• За многократно 
залепване.

• 50 g

2,79 лв.
1015180026

3,99 лв.
1020140020

4,99 лв.
1025160010

3,69 лв.
1015180072

• Отлична покривност.
• Изсъхва бързо.

Коректор-писалка

• 7 ml1,99 лв.
1020100022

2,99 лв.
1020120020

2,99 лв.
1025100080

• На ацетонова 
основа

Коректор с четка, 18 ml

• Течен коректор на 
ацетонова основа с 
четка, която позволява 
бързо и лесно нанасяне на 
коригиращата течност.

• Бързосъхнещ.
• Позволява коригиране върху 

различни мастила и хартии.

1,29 лв.
1025180003

1,99 лв.
1025180004

2,99 лв.
1025180005

• 8 g

• 21 g

• 40 g

Сухо лепило

• Подходящо за лепене на 
хартия, картон, плат, филц, 
корк, кожа и дунапрен.

• Не съдържа разтворители.

• 50 ml
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Многофункционална кутия Image’in

• Подходяща за използване като пощенска кутия, кутия  
за гласуване, идеи, мнения, препоръки и много други.

• С възможност за промяна на изображението на капака.
• Изработена от висококачествена пластмаса, с метална 

заключалка и два секретни ключа.
• С 2 допълнителни крака за стабилно поставяне  

върху хоризонтални повърхности. 
• С комплект за монтиране на стена.

• Преносима каса за пари тип Cash Box.
• Изработена от специално обработена стомана с покритие 

от емайллак.
• Със заоблени ъгли и метална дръжка за удобство при 

пренасяне.

• Подходяща за съхранение и пренасяне на оборотни пари  
в магазини, банки, таксита, офиси и др.

• Секретен патрон с 2 ключа.
• Подвижна пластмасова поставка за монети.

Метална каса за пари и ценности

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

• Размери: 
260х375х128 mm

• Размери: 
80x152x118 mm

• Размери: 
90x200x160 mm

69,99 лв.
4040140013

34,99 лв.
4040160003

• Размери: 
90x250x180 mm

54,99 лв.
4040160005

44,99 лв.
4040160004

• Размери: 
90x300x240 mm

69,99 лв.
4040160006

• Здрава метална 
конструкция.

• Снабдена с дръжка за 
лесно пренасяне.

• Възможност за окачване 
на стена.

• Бял цвят.

• Размери: 290х230х80 mm

Аптечка

• За 20 ключа
• Размери: 

200x160x75 mm

• За 100 ключа
• Размери: 

300x240x75 mm

• Метална каса с табло за 
съхранение на ключове.

• Заключващ се механизъм с 
два ключа.

• Номерирани кукички с 
етикети за надписване, за 
сигурно съхранение и лесно намиране 
на желания ключ. 

• За стенен монтаж с включени крепежни 
елементи.

Метална каса за ключове

• Размери: 
160х205х120 mm

• Урна с място за поставяне  
на информация и ключалка.

• Подходяща за дарения, 
набиране на средства, 
томболи, промоции и събития.

Пластмасова урна  
с ключалка, прозрачна

79,99 лв.
5125340038

19,99 лв.
4040140006

49,99 лв.
4040140002

Резервни ключодържатели

5,99 лв.
6020100010

79,99 лв.
4040140003

• Асорти, 20 бр.
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Хоризонтална поставка Klassik Trend
d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

Вертикална поставка Klassik Trend

• Изработена от качествена пластмаса  
с висока устойчивост.

Кош за отпадъци Grip Trend, 
пластмасов, 18 литра

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

Органайзер за бюро  
Bravo Trend с 5 отделения

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

Арт. номер Цвят

5025140154 Зелен

5025140155 Оранжев

5025140156 Син

5025140157 Розов

5025140158 Лилав

Арт. номер Цвят

1060180071 Зелен

1060180072 Оранжев

1060180073 Син

1060180074 Розов

1060180075 Лилав

• Размери: 190х90х109 mm

Арт. номер Цвят

1060120310 Зелена

1060120311 Оранжева

1060120312 Синя

1060120313 Розова

1060120314 Лилава

5,49 лв.

Арт. номер Цвят

1060100375 Зелена

1060100376 Оранжева

1060100377 Синя

1060100378 Розова

1060100379 Лилава

• Размери: 76x315x246 mm

7,49 лв.

6,99 лв.

• Височина: 350 mm

7,99 лв.
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• Папка с ластик и три капака.
• Произведена от висококачествен 

полипропилен (PP) с дебелина 400 микрона.

Прозрачна папка с копче Папка с ластик

• Изработен от PVC.
• Стабилен метален клипс.

Клипборд

d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e

64,99 лв.

69,99 лв.

Арт. номер Цвят

1070200230 Синя

1070200231 Зелена

1070200232 Червена

1070200233 Жълта

Формат А4

1,19 лв.

• Прозрачна.
• Изработена от 

полипропилен.

Формат А5

0,89 лв.
1070200221 Арт. номер Цвят

1070200410 Черна

1070200411 Синя

1070200412 Червена

1070200414 Бяла

Формат А4

2,99 лв.

Бокс с 4 чекмеджета 
Impuls

• Размери: 294х235х368 mm 
• Изработен от висококачествена пластмаса.
• 4 практични чекмеджета с височина 37 mm.

1060140092
1060140094

1060140004

Без капак

Арт. номер Цвят

1070260010 Черен

1070260012 Син

1070260014 Червен

3,99 лв.
С капак

Арт. номер Цвят

1070260020 Черен

1070260022 Син

1070260024 Червен

5,49 лв.
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• Цветен гръб и прозрачно лице.
• Капацитет: 170 листа.
• Сменяема бяла лента за надписване.

Арт. номер Описание   Цена

1070200320 10 джоба, черна   4,49 лв. 

1070200322 10 джоба, синя   4,49 лв. 

1070200324 20 джоба, черна   5,49 лв. 

1070200326 20 джоба, синя   5,49 лв. 

1070200340 40 джоба, черна   7,99 лв. 

1070200342 40 джоба, синя   7,99 лв. 

Папка, PP, с машинка и 
перфорация

• Изработена от висококачествен полипропилен.
• Сменяем страничен етикет.

Папка с джобове

Арт. номер Цвят

1070200030 Черна

1070200031 Синя

1070200032 Червена

1070200033 Зелена

1070200034 Жълта

1070200035 Сива

1070200036 Бяла

1070200037 Оранжева

1070200038 Лилава

1070200039 Розова

16,00 лв./50 бр.

0,32 лв.
Цена за брой

* Цената е за брой при покупка 
на опаковка от 50 броя.

• Корици с полипропиленово 
покритие.

• Устойчив заключващ механизъм.
• Подсилени с метален кант ъгли.
• Джоб със сменяем етикет на 

гърба.

Класьор с метален кант и сменяем етикет

• Кожен дизайн с 
метален кант

Арт. номер Цвят Арт. номер

1070120112 Черен 1070120127

1070120114 Син 1070120128

1070120115 Червен 1070120129

1070120116 Зелен 1070120130

1070120117 Жълт 1070120131

1070120118 Сив 1070120132

1070120119 Оранжев 1070120133

Гръб 5 cmГръб 8 cm
3,99 лв.
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Папка-джоб

Папка, PP, с копче Tai Chi

Бокс, PP, 5.5 cm, със сменяем етикет Tai Chi 

Папка, PP, с ластик Simple

• Формат А4.
• Изработенa от 

плътен РР материал с 
дебелина 550 микрона.

• С три капака за 
надеждно съхранение 
и пренасяне на 
документи.

Формат А4

Арт. номер Цвят

1070200445 Черна

1070200446 Синя

1070200447 Сива

1070200448 Бяла

1070200449 Розова

Арт. номер Цвят

1070260324 Черна

1070260325 Синя

Арт. номер Цвят

1070200463 Черен

1070200464 Син

1070200465 Сив

1070200466 Бял

1070200467 Розов

Арт. номер Цвят

1070200422 Черна

1070200423 Синя

1070200424 Червена

1070200425 Сива

Папка Tai Chi Clip

• Формат А4.
• Капацитет: 30 листа.
• Clip система за захващане на листа 

без необходимост от перфорация.

2,69 лв.
1070160020

2,29 лв.
1070160030

2,29 лв.

11,99 лв.

3,99 лв.

2,49 лв.

4,99 лв.
1070160022

5,99 лв.
1070160032

• Формат А4, мат, 
40 μ, 25 бр.

• Формат А4, мат,  
40 μ, 100 бр.

• Формат А4, кристал, 
40 μ, 10 бр.

• Формат А4, кристал, 
40 μ, 100 бр. 

• Формат А4.
• Изработен от плътен РР материал.
• Широчина на гърба: 55 mm.
• Джоб със сменяем етикет на гърба.
• Джоб за визитка на корицата.
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Офис серия
Ergo

Перфоратор P15,  
за 15 листа

Перфоратор P25,  
за 25 листа

65%
по-малко

усилие

• Комбинация от 
елегантен стил 
и ергономичен 
дизайн.

• Метална 
конструкция 
за повишена 
издръжливост.

• Телбодът е с изключително удобна 
ергономична зона за захват, която 
осигурява работа с лекота при 
ежедневна употреба. 

• Капацитет: 25 листа.
• Дълбочина на захващане: 65 mm.
• Работи с телчета с размер 10/4,  

24/6 и 26/6.

Телбод S25
7,99 лв.
1055120045 • Перфораторът разполага с 

механизъм за заключване и 
контейнер за отпадъци. 

• Металната конструкция осигурява 
стабилност и устойчивост при 
употреба. 

• Капацитет: 25 листа.
• С ограничител. 

Перфоратор
9,99 лв.
1055100031

46,99 лв.
1055100029

Телбод 24/6 S30, 
за 30 листа

7,99 лв.
1055120041

Перфоратор P45,  
за 45 листа

26,99 лв.
1055100028

10,99 лв.
1055100027

6,99 лв.
1055100026

Перфоратор P70,  
за 70 листа

Офис серия
Groove
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Автоматични правоъгълни 
печати

Printer 60, 76х37 mm

Printer 50, 69х30 mm

Printer 40, 59х23 mm

Printer 30, 47х18 mm

Printer 20, 38х14 mm

• Възможност за 
персонализация.

20

* Изберете цвят 
на мастилото и 
допълнете кода 
от таблицата.

• Най-разпространените кръгли фирмени 
печати. С кръгло капаче.

Автоматични кръгли 
печати 

d = 50 mm

d = 40 mm

d = 30 mm

НомераториДатници

20x4 mm

30x4 mm

Резервни тампони за 
автоматични печати

Тампонно мастило, 25 ml

• На глицеринова основа.

*  Изберете цвят на мастилото  
и допълнете кода от таблицата.

Сух

20 4

Арт. номер Описание Цвят Цена

1085120022 Printer 20 11,99 лв.

1085120032 Printer 30 14,99 лв.

1085120042 Printer 40 17,99 лв.

1085120052 Printer 50 24,99 лв.

1085120062 Printer 60 31,99 лв.

Арт. номер Описание Цвят Цена

1085120072 Printer R 24 21,99 лв.

108510001* Printer R 30 22,99 лв.

1085100020 Printer R 40 26,99 лв.

1085100024 Printer R 40 26,99 лв.

1085100072 Printer R 50 56,99 лв.

Арт. номер Описание Цвят Цена

1085200020 Датник Mini-Dater S120  
с букви, високи 4 mm 16,99 лв.

1085200022 Датник Mini-Dater S120 с 
цифри, високи 4 mm 16,99 лв.

1085200028
Датник Date Stamp S160 с 
място за клише 25х5 mm и 
букви, високи 4 mm

29,99 лв.

1085200030
Датник Date Stamp S160 с 
място за клише 25х5 mm и 
цифри, високи 4 mm

29,99 лв.

*  Изберете цвят на мастилото  
и допълнете кода от таблицата.

Сух
20 6

Арт. номер Описание                   Цвят Цена

108522012* PR20 5,99 лв.

108522013* PR30 7,99 лв.

108522014* PR40 7,99 лв.

108522015* PR50 10,99 лв.

108522016* PR60 10,99 лв.

108522033* R30 9,49 лв.

108522034* R40 10,99 лв.

Арт. номер Описание                 Цвят Цена

108522005* Micro1, 50х90 mm 6,99 лв.

Арт. номер Описание Цвят Цена

1085180020
Ръчен номератор  
Band Stamp 04006  
с 6 цифри, високи 4 mm

Без 
тампон 16,99 лв.

1085180024
Ръчен номератор  
Band Stamp 04008  
с 8 цифри, високи 4 mm

Без 
тампон 22,99 лв.

1085180040
Автоматичен номератор  
Mini-Folio S126 с 6 цифри, 
високи 4 mm

21,99 лв.

1085180010 Автоматичен метален 
номератор с 6 цифри 79,99 лв.

Арт. номер Цена

108524004* 8,49 лв.

* Изберете цвят на мастилото  
   и допълнете кода.

20 4 6 8
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• Технология: DLP 0.65" WXGA.
• Яркост: 3 600 ANSI lm.
• Контраст: 12 000:1.
• Разделителна способност: 

1280x800 px.
• Входове: 2 Computer in (Share 

with component), Composite 

Video in, S-Video in, Audio in, 
Audio L/R in, 1 USB (Type A),  
1 USB (Type Mini B), RS232, 
LAN (RJ45) 2 HDMI.

• Живот на лампата: 15 000 h.
• Цвят: бял.
• Гаранция: 36 месеца.

• Технология: DLP Single 0.65" 
WXGA.

• Яркост: 4 000 ANSI lm.
• Контраст: 20 000:1.
• Разделителна способност: 

1280x800 px.
• Поддържане на формати: 

Native 16:9.

• Входове: PC (D-sub 15pin), 
Audio in, RS232 In, USB TypeA, 
USB Type mini B, S-Video, 
Composite Video (RCA), 2 IR 
Receiver (Front+Top) , 2 HDMI.

• Цвят: бял.
• Гаранция: 36 месеца.

Късофокусен проектор 
MW809STH

Проектор MW560

2085100108

• Технология: 3LCD Technology.
• Яркост: 3300/2200 lm  

(Normal / Eco).
• Контраст: 15 000:1.
• Разделителна способност: 

1024x768 (XGA).
• Размер на екрана: 30–350".
• Поддържане на формати: 4:3.

• Звук: 2 W.
• Входове: VGA in, HDMI in,  

USB 2.0 Type B.
• Живот на лампата:  

6000/12 000 h (Normal/Eco).
• Цвят: бял.
• Гаранция: 24 месеца.

• Технология: 3LCD Technology.
• Яркост: 3600 / 2200 lm  

(Normal / Eco).
• Контраст: 15 000:1.
• Разделителна способност: 

1024x768 (XGA).
• Поддържане на формати: 4:3.

• Входове: USB 2.0 Type B,  
VGA in, HDMI in.

• Живот на лампата:  
6000/12 000 h (Normal/Eco).

• Цвят: бял.
• Гаранция: 24 месеца.

• Технология: 3LCD Technology.
• Яркост: 4000/2600 lm  

(Normal/Eco).
• Контраст: 16 000:1.
• Разделителна способност: 

WXGA, 1280x800.
• Поддържане на формати: 

16:10.
• Входове: USB 2.0 Type A, USB 

2.0 Type B, VGA in, HDMI in, 
Composite in, S-Video in,  
MHL, Cinch audio in.

• Опция за безжично 
прожектиране.

• Живот на лампата: 
6000/12000 h (Normal/Eco).

• Цвят: бял.
• Гаранция: 24 месеца.

• Технология: 3LCD.
• Разделителна способност: 

1920x1080 px.
• Формат: 16:9.

• Яркост: 3300 ANSI lm.
• Живот на лампата: 

6000/1200 h.
• Гаранция: 24 месеца.

Проектор EB-E01

Проектор EB-W51 Проектор EH-TW740

Проектор EB-E10

Tagline_Logo_R_2011_CMYK Tagline_Logo_R_2011_CMYK

Tagline_Logo_R_2011_CMYK Tagline_Logo_R_2011_CMYK

по- ярки цветове
с проекторите
EPSON

до a

по- ярки цветове
с проекторите
EPSON

до a

по- ярки цветове
с проекторите
EPSON

до a

по- ярки цветове
с проекторите
EPSON

до a

2085100113

2085100110

2085100112

2085100111

www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук

2085100109

www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук
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299,90 лв.
2515160025

Електрически прожекционен екран 
с мотор за стена

Безжична лазерна показалка

• 2.4 GHz безжична технология.
• Обхват до 10 m.
• Вграден лазер с обхват до 200 m.
• Бутони за навигация.
• Място за съхранение на USB приемника в показалката.

Безжична лазерна 
показалка

• 2.4 GHz безжична 
технология. 

• Обхват до 10 m.
• Вграден лазер.
• Бутони за 

навигация.

34,99 лв.
2085180006

46,99 лв.
2085180005

IR интерактивна дъска, 82"

• Интерактивна бяла дъска, която е издръжлива и спестява 
разходи. 

• Благодарение на функцията Multi-Touch, до 16 души могат 
да пишат и рисуват на дъската едновременно.

• Интерактивната дъска е лесна и удобна за употреба, 
защото не се нуждае от специална химикалка, а може 
да бъде управлявана с пръст или друг предмет. Така се 
спестяват бъдещи разходи.

• Функция Gesture Recognition – чрез един пръст може да се 
пише, с два да се селектира, а с цяла длан да се изтрива.

• Интелигентен дизайн – компонентите могат да бъдат 
сглобени директно пред дъската за по-лесна поддръжка. 
Вградените малки, но интелигентни и издръжливи 
инфрачервени изпращачи и приемници гарантират 
стабилност при използване и ниски разходи за поддръжка.

1077180022

www.office1.bg

Цената виж тук

• Размер на екрана: 
150х150 cm. 

• Матирана 
повърхност в бял 
цвят.

• Може да бъде 
монтиран на стена 
или таван.

• Видеоконферентна 
камера с вградена 
операционна 
система Android, 4K 
камера, микрофони 
и високоговорител 
4 в 1.

Видеоконферентна камера Joinone

www.office1.bg

Цената виж тук

2045220041
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• Multi touch: до 10 точки на докосване.
• Инструмент за писане: пръст, химикал.
• Резолюция: 1920х1080 px.
• Контраст: 1200:1.
• Вградени вискоговорители: 2х10 W.
• Вградена Android OS: CPU : 64 bit A53 / Fequency : 1.2GHZ / 

Cores: Quad core / DDR3 : 1GB eMMC:8GB / System Version : 4.4.2.
• Интерфейс: LAN I/O port- INx1, OUTx1, DP-INx1, HDMI-INx2, 

VGA-INx1, USB 2.0x 1, USB 3.0 x 1, AUX- OUT x 1 

Интерактивен дисплей Gaoke GK-880T/55S

Интерактивен дисплей, 4K, 
IQ Touch LE 900 Series

• Подходящ както за офиса, така и за класната стая. 
• Интерактивно 20-точково докосване и вграден софтуер 

за безжично огледално отразяване на екрана  
за споделяне на съдържание.

• Усъвършенстваното докосване InGlass позволява плавно 
и интуитивно изживяване при писане.

• С вградения софтуер EShare можете да свържете с 
дисплея второ устройство.

• Bluetooth 5.0, двоен WI-FI модул 2.4G&5G and USB Type-C.
• Трансфер на данни до 10Gbps.
• Разделителна способност: 3840х2160 px.
• Портове отпред: 3хUSB 3.0; HDMI.
• Портове: LAN, HDMI, VGA, Audio, AV, USB 2.0 x 2, Mic.

55"

1077180034

www.office1.bg

Цената виж тук

65"

1077180035

www.office1.bg

Цената виж тук

86"

1077180037

www.office1.bg

Цената виж тук

55"

1077180027

www.office1.bg

Цената виж тук

65"

1077180028

www.office1.bg

Цената виж тук

Компютърен модул GAOKE 
I3 OPS

OPS модул за LE900 Series

• Серията IQTouch LE900 е създадена, за да направи 
конферентната или класна стая по-ефективна. Компютърен 
модул, предназначен за вграждане в интерактивен дисплей.

• RAM: 8GB, HDD: 500 GB, SSD: 128 GB (с възможност за 
надграждане).

1077180039

13"/Процесор: 
Intel Core i3

1077180038

15"/Процесор: 
Intel Core i5

www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук • Процесор: Intel Core i3.
• RAM: 4GB 

(възможност за 
надграждане).

• HDD: 500 GB HDD 
(възможност за 
надграждане).

• Интерфейс: 2 х USB 
2.0, 2 x USB 3.0, 1 x 
VGA, 1 x HDMI, 1 x LAN 
RJ-45, 1 x AUX OUT.

• WIN 10.

• Самозаключващ се екран  
за прожектиране: 96"/1:1. 

• Подходящ за обучения, 
рекламни презентации, 
домашно кино и други, 
както за вътрешни, така  
и за външни презентации.

• Задната дръжка е 
оборудвана с механизъм за 
автоматично заключване.

Прожекционен екран 
на стойка

Прожекционен екран 
за стена и/или таван

129,90 лв.
2085160009

172x172 cm 149,90 лв.
2085160011

172x172 cm

149,90 лв.
2085160010

213x213 cm
179,90 лв.
2085160012

200x200 cm

• 160-градусов ъгъл на 
гледане.

• Самозаключващ се екран  
за прожектиране: 96"/1:1.

• Интервален механизъм за 
автоматично заключване.

• Двустранно черни граници 
за маскиране.

• Материал, лесен за 
почистване и поддръжка.

849,90 лв.
1077180029
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• Технология BI: Brightness  
Intelligence, уникална за 
мониторите BENQ. 

• Разделителна способност:  
1920x1080 dpi.

• Формат: 16:9.
• Яркост: 250 cd/m2.

• Време за реакция: 5 ms.
• Вграден говорител.
• Входове: HDMI, D-sub,  

Display port.
• VESA стандарт.
• Размер: 175х540х420 mm.

• Технология BI: Brightness  
Intelligence, уникална за 
мониторите BENQ. 

• Разделителна способност:  
1920x1080 dpi.

• Формат: 16:9.
• Яркост: 250 cd/m2.

• Време за реакция: 5 ms.
• Вграден говорител.
• Входове: HDMI, D-sub,  

Display port.
• VESA стандарт.
• Размер: 183х612х463 mm.

Монитор 23.8" QHD IPS  
HDMI VGA 

• Технология AQcolor, 
уникална за мониторите 
BENQ, която ги отличава. 

• Разделителна способност: 
2560x1440 dpi.

• Формат: 16:9.
• Яркост: 300 cd/m2.
• Време за реакция: 5 ms.
• Вграден говорител.
• Входове: HDMI, DVI,  

Display port, USB.
• VESA стандарт.
• Размер: 240х563х395 mm.

Монитор 23.8" FHD IPS  
HDMI VGA

Монитор 23.8" FHD HDRI 
IPS HDMI VGA

Монитор 27" FHD HDRI IPS 
HDMI VGA

Монитор 27" FHD IPS  
HDMI VGA

• Технология BI+: Brightness 
Intelligence Plus, уникална за 
мониторите BENQ.

• Разделителна способност:  
1920x1080 dpi.

• Формат: 16:9.

• Яркост: 250 cd/m2.
• Време за реакция: 5 ms.
• Вграден говорител.
• Входове: HDMI.
• VESA стандарт.
• Размер: 187х417х537 mm.

• Технология BI+: Brightness 
Intelligence Plus, уникална за 
мониторите BENQ. 

• Разделителна способност:  
1920x1080 dpi.

• Формат: 16:9.

• Яркост: 250 cd/m2.
• Време за реакция: 5 ms.
• Вграден говорител.
• Входове: HDMI.
• VESA стандарт.
• Размер: 187х457х610 mm.

2045120165

2045120178

2045120177

2045120179

2045120176
www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук
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• Разделителна способност:  
1920x1080 dpi Full HD.

• Формат на картината: 16:9.
• Време за реакция: 5 ms.
• Честота на опресняване:  

75 Hz.
• G-Sync/FreeSync:  

AMD FreeSync.
• Цветове: 16.7 милиона.
• Покритие на екрана: матово.

• Разделителна способност: 
1920x1080 dpi Full HD.

• Формат на картината: 
16:9.

• Време за реакция: 5 ms.
• Честота на опресняване: 

60 Hz.
• G-Sync/FreeSync: AMD 

FreeSync.

• Цветове: 16.7 милиона.
• Яркост: 300 cd/m2.
• Интерфейс: VGA аналогов 

вход; 2 x HDMI 1.4.
• Звук: тонколони 2 x 1.5 W.
• Стойка: регулиращ се 

наклон на дисплея.
• Размери: 618x204x449 mm.

Монитор 23.8" FHD IPS  
VGA HDMI

Монитор 27" IPS FHD 
HDMI VGA

• Яркост: 300 cd/m2.
• Интерфейси: VGA аналогов 

вход; 1 x HDMI 1.4; 1 x Audio 
Out; 1 x Audio In.

• Звук: вграден 
високоговорител 1.5 W.

• Стойка: регулиращ се 
наклон на дисплея.

• Размери: 540x187x409 mm.

• Размери:  
15x15x15 cm

Шкаф за смартфони/таблети 3D принтер Bresser REX, 
Cloud принтиране

ClassVR комплект 
стартов

• Автономни, готови за употреба в класната стая 
устройства, предоставящи завладяващо VR 
изживяване под контрола на учителя. Интерфейс за 
виртуална реалност, проектиран за образованиетo.

• Безопасно съхранява и бързо 
зарежда до 10 смартфона, 
таблети и други USB 
устройства.

• Портовете за зареждане са 
USB-C Power Delivery (PD 3.0) 
с мощност до 3 A / 18 W на 
порт и общо 180 W.

• Здрав, сигурен, прахово 
боядисан метален корпус; 
заключва се с два ключа 
включени в комплекта.

Технически спецификации на VR очилата 
• Quad-Core ARM Cortex-A17 процесор.
• Стерео високоговорители и вграден микрофон.
• 2GB DDR RAM & 16GB памет за съхранение.
• 4000 mAh литиево-йонна батерия.
• 8MP предно насочена камера с автоматичен фокус.

2045120133
www.office1.bg

Цената виж тук

2045120158
www.office1.bg

Цената виж тук

2070770071

8 VR очила

www.office1.bg

Цената виж тук

2070770072

4 VR очила

www.office1.bg

Цената виж тук

2020260003

www.office1.bg

Цената виж тук
Арт. номер Описание

2050160141 за 10 бр.

2050160142 за 20 бр.

2050160143 за 32 бр. www.office1.bg

Цената виж тук
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399,90 лв.
2099100002

61,99 лв.
2055140073

25,99 лв.
2045100084

5,99 лв.
2045140010

12,99 лв.
2045160003

114,90 лв.
2055140025

Изберете своя лаптоп HPИзберете своя лаптоп HP

За повече информация попитайте нашите За повече информация попитайте нашите 
консултанти на телефон 0700 10 700консултанти на телефон 0700 10 700

• С Windows 10 Pro имате чудесен бизнес 
партньор. Той разполага с всички 
функции на Windows 10 Home плюс 
бизнес функционалност за шифроване, 
дистанционно влизане в системата, 
създаване на виртуални машини и други. 

Безжичен рутер WI-FI 5 
Archer C6 MU-MIMO

Безжичен рутер WI-FI 6 
Archer AX10

• 104 бутона.
• С кирилизация.
• Включени батерии: 2 x AAA.

USB безжична 
клавиатура Bridge

• Кабел: 1.5 m.
• Разделителна способност: 800 dpi.
• USB интерфейс с преходник към PS/2 

в комплекта.

USB безжична оптична 
мишка HG-512

• Разделителна способност: 800/1600 
dpi.

• Обхват до 10 m.

Уеб камера с микрофон

49,99 лв.
2045220034

1280x720 px

79,99 лв.
2045220038

1920x1080 px

Windows 10 Pro

• Поддържа стандар 802.11ac.
• Скорост: 1200 Mbps.
• 4 външни и една вътрешна антени осигуряват стабилни 

безжични връзки и оптимално покритие.
• Лесно управление на мрежата от смарт устройства.
• Beamforming технология за по-широко безжично покритие.
• Поддържа режим Точка за достъп.

• Безжична технология Wi-Fi 6, за по-бързи скорости, по-
голям капацитет и намалено натоварване на мрежата. 
Скорост: 1201 Mbps в честотната лента от 5 GHz и 300 
Mbps в тази от 2.4 GHz.

• Едновременна свързаност на десетки устройства – повече 
едновременни връзки и намалена латентност с OFDMA и 
MU-MIMO.

USB жична оптична 
мишка PS2 HM-712
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Алкални 
батерии

• Работи с батерии и слънчева енергия.
• Памет за 4 функции (събиране, 

изваждане, отмяна, изтриване).

Калкулатор DC-108/110/112

• 8-разряден

9,99 лв.
2060120040

• 10-разряден

10,99 лв.
2060120041

• 12-разряден

11,99 лв.
2060120042

2080120036   
AAA LR3

2080120037  
AA LR6

Комплект, 10 бр.

4,99 лв.

2080120001  
AAA LR3

2080120002  
AA LR6

Комплект, 4 бр.

2,99 лв.

Флаш памет USB 3.0

• Прибиращ се дизайн, който предпазва USB конектора.
• Доживотна гаранция.
• Софтуер за защита на паролата, достъпен за изтегляне.

Флаш памет  
Pinstripe USB 2.0

• Прибиращ се конектор.
• LED индикатор за трансфер.
• Вграден софтуер за защита чрез парола.

Арт. номер Вид

2065340326 16 GB
2065340041 32 GB 
2065340050 64 GB 

USB 3.0 външен хард диск, 
2.5" 

• Високоскоростен трансфер на 
данни.

• Бързо и сигурно създаване на 
бекъп файлове.

• Не се нуждае от допълнително 
захранване.

• Включен софтуер: Nero BackItUp  
и Burn Essentials.

Арт. номер Описание

2065380059 1 ТВ, черен
2065380100 2 ТВ, черен

www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук

Арт. номер Вид
2065340215 16 GB
2065340216 32 GB
2065340217 64 GB
2065340218 128 GB
2065340246 256 GB www.office1.bg

Цената виж тук

Арт. номер Вид Брой Цена

2065200057 Spindle 25 бр. 19,75 лв.

2065200007 В целофан 50 бр. 29,50 лв.

Арт. номер Вид Брой Цена

2065100065 Spindle 25 бр. 17,25 лв.

2065100070 Spindle 50 бр. 29,50 лв.

2065100008 Shrink 50 бр. 24,50 лв.

DVD-R, 4.7 GB

• За еднократен запис.
• С AZO покритие против надраскване.

CD-R, 700 MB

• За еднократен запис.
• С Extra Protection покритие против надраскване.
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Ламинатор Saturn 3

• Работи с фолио 125 µm.
• Ламинира до 235 mm.

• Работи с фолио 125 µm.
• Ламинира до 320 mm.

Ролков нож Neutrino A5

• Капацитет на рязане: до 5 листа.
• Размери на рязане: до 148х210 mm.

Гилотина Fusion

• Реже до 10 листа (80 g/m2) едновременно.
• Quality острие от неръждаема стомана.
• Рязане с водачи за размери DIN, снимки и др.
• Акредитирана с TUV и GS одобрение на безопасността.
• Paper скоба минимизира движенията на хартията при рязане.

Шредер 73CI Cross-Cut

• Система за унищожаване чрез кръстосано рязане и 
пестене на енергия.

• Ниво на защита: P-4, 4х38 mm.
• Подходящ за използване от 1 до 3-ма потребители.
• Унищожава до 12 листа едновременно (70 g/m2).
• 23 l вътрешно кошче за отпадъци.
• 100% Jam Proof система предотвратява спирането на 

работа, преди документите да бъдат унищожени.
• SafeSense® патентована технология за незабавно спиране, 

когато ръцете се допрат до входа за хартия.

 
2г.

гаранция 
за цялото 
изделие

3г.
гаранция 

на режещи 
елементи

 
5г.

гаранция 
на режещи 
елементи

 
20г.
гаранция 

на режещи 
елементи

1г.
гаранция 
за цялото 
изделие

Шредер M-8C Cross-Cut

• Технология за унищожаване на телчета, кламери и 
кредитни карти чрез кръстосано рязане.

• Ниво на сигурност: P-3, 4х50 mm.
• 1 потребител.
• Унищожава до 8 листа едновременно (70 g/m2).
• Работи до 5 минути, без да спира, почива 30 минути.
• Обем на коша: 15 l.
• Safety Lock функция за допълнителна безопасност.

• Формат А4

• Формат А4 • Формат А3

• Формат А3

279,90 лв.
2515300005

29,99 лв.
2515500014

149,90 лв.
2515550007

109,99 лв.
2515550006

249,90 лв.
2030280031

799,90 лв.
2030280014

349,90 лв.
2515400010
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• Moщност: 300 W.
• Koлелца и дръжка за лесно предвижване.
• Свързване: USB, SD, Aux, FM, вход за 

микрофон и за китара.
• Батерията издържа до 3 часа. 
• True wireless функция за свързаване  

с друга колона.
• Размери: 76x25x22 cm.

Bluetooth тонколона 
Wild Ska 1

399,90 лв.
2045320163

• Изходна мощност: 3 W.
• Съвместим с: CD-R / RW, Blue-

tooth, MP3 и USB.
• Програмируемо 

възпроизвеждане с 20 записа на 

паметта за CD и 99 записа на 
паметта за MP3.

• Свързване: Aux, USB.
• Телескопична FM антена.
• Часовник.

Портативен CD-плейър и FM 
радио 2320

89,99 лв.
2070100038

Микрофон  
Singer Fire

• 6.3 mm жак.
• Дължина на кабела 3 m.

• Размери: 
21x46x20 cm

14,99 лв.
2070500130

Тонколона Wild Jungle 1, 
с Bluetooth, 200 W

299,90 лв.
2045320157

• Мощната портативна 
тонколона е съвместима с  
Bluetooth 5.0 технология и TWS. 

• Освен това е оборудвана с 
двоен субуфер 5" и 200 W  
пикова мощност.

• Тонколоната разполага с 
акумулаторна батерия, 
която може да поддържа 
възпроизвеждането на музика 
до 8 часа.

• Разполага с регулируема дръжка 
и колела за максимално удобство 
при пренос.



397Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

За
 

уч
ил

ищ
на

т
а 

ср
ед

а

349,90 лв.
2070750650

509,90 лв.
2070750651

649,90 лв.
2070750125

Пречиствател за въздух 
Aeramax DX5

Пречиствател за въздух 
Aeramax DX55

• Четиристепенната система за пречистване ефективно 
отстранява до 99.97% РМ3, включително полени и други 
алергени, прахови акари, спори от плесени, отрова за домашни 
любимци и цигарен дим. 

• AeraSafe™ вградена защита срещу бактерии, плесени и гъбички. 
• True HEPA. 
• AeraSmart™ Sensor следи качеството на въздуха и автоматично 

регулира скоростта на вентилатора, за да поддържа въздуха 
чист. Сините, жълтите и червените светлини показват 
чистотата на въздуха. 

• Режимът Aera+™ е подходящ при алергични състояния и 
увеличава въздушния поток с 35%, за да премахне алергените  
от въздуха.

• Индикаторите за смяна на филтъра ви уведомяват кога  
е време да го подмените.

• Препоръчва се за помещения до 8 m2. 
• Размери: 700x190x220 mm.

• Четиристепенната система за пречистване улавя 99.97% 
въздушни частици от 0.3 µ, включително полени и други  
алергени, прахови акари, спори от плесени, отрова  
за домашни любимци и цигарен дим.

• AeraSafe™ вградена защита срещу бактерии,  
плесени и гъбички. True HEPA.

• Сензорът AeraSmart™ следи качеството на въздуха и 
автоматично регулира скоростта на вентилатора, за да 
поддържа въздушното пречистване. Сините, жълтите и 
червените светлини показват чистотата на въздуха.

• Режимът Aera+™ е подходящ при алергични състояния и увеличава 
въздушния поток с 50%, за да премахне алергените от въздуха.

• Индикаторите за смяна на филтъра ви уведомяват кога е време 
да го подмените.

• Препоръчва се за помещения до 18 m2.
• Размери: 520x330x180 mm.

• Четиристепенната система за пречистване улавя 99.97% от 
въздушните частици с размер до 0.3 µ, включително полени и 
други алергени, прахови акари, спори на плесени и цигарен дим. 

• AeraSafe™ с антимикробно действие осигурява защита 
от разпространението на бактерии, плесени и гъбички, 
причиняващи неприятна миризма върху HEPA филтъра. 

• AeraSmart™ Sensor следи качеството на въздуха и автоматично 
регулира скоростта на вентилатора, за да поддържа въздуха 

Пречиствател за въздух  
Aeramax DX95

чист. Сините, жълтите и червените светлини показват чистотата  
на въздуха в помещението. 

• Режимът Aera+™ е предназначен за предотвратяване на пикови алергични 
състояния и увеличава въздушния поток с 50%, за да премахне алергените от 
въздуха в помещението. 

• Индикаторите за смяна на филтъра ви уведомяват кога е време да замените 
филтрите Carbon и True HEPA. 

• Препоръчва се за помещения до 28 m2.
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UV лампа за стерилизация 
и дезинфекция, 36 W

• Подходяща за помещения до 50 m2. 
• Да не се използва в присъствието 

на хора. 
• Препоръчително време за 

работа: 30-40 минути.

119,90 лв.
2050200057

Бяла

119,90 лв.
2050200058

Черна

2070750885

UV лампа за стерилизация  
и дезинфекция

Безконтактен инфрачервен 
термометър за чело и ухо YRK-002A

169,90 лв.
2050200059

60 W

254,90 лв.
2050200060

150 W

74,99 лв.
5080240092

• Вграден таймер.
• Включено дистанционно. 
• Подходяща за помещения до 60 m2. 
• Да не се използва в присъствието на хора. 
• Препоръчително време за работа: 15-60 минути,  

в зависимост от големината на помещението.

Пречиствател за въздух 
Aeramax PRO AM III

Пречиствател за въздух 
Aeramax PRO IV

• Покритие 
от 30 до 
65 m2.

• Покритие от 
56 до 130 m2.

• AeraMax Professional е професионален пречиствател за въздух от 
търговски клас, проектиран да пречиства там, където е най-
необходимо. Патентованата му технология EnviroSmart™ реагира 
на околната среда, като позволява ефективна и лесна работа.

• AeraMax Professional пречиства въздуха в 4 стъпки:
1. Предварителният филтър улавя и отстранява големи частици и 

замърсители;
2. Въглеродната филтрация абсорбира миризми и ЛОС;
3. Истинският HEPA филтър улавя 99.97% от всички останали 

замърсители във въздуха;
4. Антимикробното действие на HEPA филтъра ефективно 

намалява развитието на бактерии и гъбички.
• Електрически заредените частици във въздуха подобряват 

филтрацията чрез биполярната йонизация PlasmaTrue™.
• С технологията PureView може да наблюдавате как се пречиства 

въздухът в реално време.

2070750884

www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук

• Обхват: 2–5 cm.
• Обхват на температура: 32–42.9°C.
• Точност на измерване: ±0.3°C.
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• Мебелите са изработени от ПДЧ с меламиново покритие.
• Работен плот с дебелина 25 mm и 2 mm ABS кант.
• Прахово боядисани метални крака със сечение 80х40 mm.
• Възможност за регулиране на височината на бюрото с до 

+10 mm.

Серия T-EASY

B

C

D

Вид Д/ш/в, cm Арт. номер Цена 
Бюро с плот избелен дъб / черен метал 140х80х74 4015100533 329,90 лв.
Бюро с плот кехлибарен дъб / черен метал 140х80х74 4015100534 329,90 лв.
Бюро с бял плот / черен метал 140х80х74 4015100535 329,90 лв.
Бюро с плот избелен дъб / сив метал 140х80х74 4015100536 329,90 лв.
Бюро с плот кехлибарен дъб / сив метал 140х80х74 4015100537 329,90 лв.
Бюро с бял плот / сив метал 140х80х74 4015100538 329,90 лв.
Бюро с плот избелен дъб / бял метал 140х80х74 4015100539 329,90 лв.
Бюро с плот кехлибарен дъб / бял метал 140х80х74 4015100540 329,90 лв.
Бюро с бял плот / бял метал 140х80х74 4015100541 329,90 лв.
Контейнер Optima, избелен дъб 41.5х50х51 PPSR532-D1MX 239,90 лв.
Контейнер Optima, бял 41.5х50х51 PPSR532-M1EX 239,90 лв.

A

E

F

G

H

I

K

L

ЦВЕТОВЕ НА СНИМКАТА: ПЛОТ ИЗБЕЛЕН ДЪБ / ЧЕРЕН МЕТАЛ

i

D

G

B

E

H

A C

F

I

Бял плот /  
бял метал

Плот кехлибарен дъб / 
бял метал

Плот избелен дъб /  
бял метал

Плот кехлибарен дъб / 
сив метал

Плот избелен дъб /  
сив метал

Плот кехлибарен 
дъб / черен метал

Плот избелен дъб /  
черен метал

Бял плот /  
сив метал

Бял плот /  
черен метал

• Налични на склад в цветови комбинации:

D

D

K

K

Сертификати:
• LST EN 527-1:2011
• LST EN 527-2:2003

МОНТАЖ – 8%  
ОТ СТОЙНОСТТА 
НА ПОРЪЧКАТА

СРОК ЗА ДОСТАВКА –  
3 РАБОТНИ ДНИ
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• Мебелите са изработени от ПДЧ с 
меламиново покритие.

• Работен плот с дебелина 25 mm и 2 mm ABS 
кант.

• Разстояние между краката и плота: 10 mm.
• Метална греда със сечение 40х20 mm.
• Прахово боядисани метални крака със сечение 40х40 mm.
• Възможност за регулиране на височината на бюрото с до +10 mm.
• Контейнер, изработен от материал с дебелина 18 mm и таван с 

дебелина 25 mm.
• Три чекмеджета с централно заключване.
• Дръжки от алуминиев профил.
• Товароносимост на всяко чекмедже: 25 kg.

Серия NOVA U

НАЙ-ПРОДАВАНИ

Изберете цвят на плота, метала и вида дръжка и допълнете кода в таблицата.

B

C

D

Вид Д/ш/в, cm Арт. номер Цена 
Бюро Nova U 140х70х74 PDNA142-   -2U 329,90 лв.
Контейнер Nova U с 3 чекмеджета и ключ 42.8х60х56 PDNF632-   319,90 лв.
Шкаф Nova U с два рафта 80х36х109.2 PDNE303-   399,90 лв.
Шкаф Nova U с четири рафта 80х36х144.4 PDNE403-   489,90 лв.
Преден панел за бюро 124х35 PDNH140-   37,99 лв.

A

E

EQ – 
бяло

MQ – 
сиво

Дръжки за 
контейнера

EX – 
бяло

MX – 
сиво

Дръжки за 
шкафовете

Налични на склад в цветови комбинации: 
1. Плот избелен дъб / сив метал

М1 – бял 

D1 – избелен дъб М – сив метал A – черен метал

A – черен металЕ – бял 

D

A

E

B C

2. Бял плот / бял метал

i
ЦВЕТОВЕ НА СНИМКАТА: ПЛОТ ИЗБЕЛЕН ДЪБ / СИВ МЕТАЛ

  Сертификати:
• LST EN 527-1:2011
• LST EN 527-2:200

МОНТАЖ – 8%  
ОТ СТОЙНОСТТА 
НА ПОРЪЧКАТА

СРОК ЗА ДОСТАВКА –  
3 РАБОТНИ ДНИ
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Серия NOVA U

B

C

D

Вид Д/ш/в, cm Арт. номер Цена 
Шкаф Choice, 5 рафта, 2 врати с ключ 80х42х178 PC5H080-M1D1EX 529,90 лв.
Шкаф Choice, 3 рафта, 2 врати с ключ 80х42х107.5 PC3C081-M1D1EX 429,90 лв.
Контейнер Nova, 3 чекмеджета с ключ 42.8х60х56 PDNF632-M1D1EQ 319,90 лв.
Бюро Nova U 140х70х74 PDNA142-D1E-2U 329,90 лв.
Пластмасови крака за Choice, 5 бр. Ø5х1.7 PC0Z001   10,99 лв.

A

E

• Мебелите са изработени от ПДЧ с 
меламиново покритие.

• Работен плот с дебелина 25 mm и 2 mm ABS 
кант.

• Разстояние между краката и плота: 10 mm.
• Метална греда със сечение 40х20 mm.
• Прахово боядисани метални крака със сечение 40х40 mm.
• Възможност за регулиране на височината на бюрото с до +10 mm.
• Контейнер, изработен от материал с дебелина 18 mm и таван с 

дебелина 25 mm.
• Три чекмеджета с централно заключване.
• Дръжки от алуминиев профил.
• Товароносимост на всяко чекмедже: 25 kg.

ЦВЕТОВЕ НА СНИМКАТА: ПЛОТ ИЗБЕЛЕН ДЪБ / БЯЛ МЕТАЛ

Налични на склад в цветови комбинации: 
1. Плот избелен дъб / сив метал

М1 – бял 

D1 – избелен дъб М – сив метал

Е – бял 

2. Бял плот / бял метал

i

A

DCB

Сертификати:
• LST EN 527-1:2011
• LST EN 527-2:200

МОНТАЖ – 8%  
ОТ СТОЙНОСТТА 
НА ПОРЪЧКАТА

СРОК ЗА ДОСТАВКА –  
3 РАБОТНИ ДНИ



402 Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

• Мебелите са изработени от ПДЧ с меламиново покритие.
• Работен плот с дебелина 25 mm и 2 mm ABS кант.
• Разстояние между краката и плота: 10 mm.
• Метална греда със сечение 40х20 mm.
• Прахово боядисани метални крака със сечение 40х40 mm.
• Възможност за регулиране на височината на бюрото с до +10 mm.
• Контейнер, изработен от материал с дебелина 18 mm.
• Дръжки от алуминиев профил.
• Товароносимост на всяко чекмедже: 25 kg.

Серия NOVA A

ЦВЕТОВЕ НА СНИМКАТА:  КЕХЛИБАРЕН ДЪБ / ТЪМНОСИВ МЕТАЛ

i Налични на склад в цветова комбинация 
кехлибарен дъб / тъмносив метал

D2 – кехлибарен дъб T1 – тъмносив

A

B

C

B

A

Вид Д/ш/в, cm Арт. номер Цена 

Бюро Nova A 140х70х74 PDNA142-D2T1-2A 339,90 лв.

Окачен контейнер Nova с ключ 42.8х60х41 PDNF422-D2D2T1Q 249,90 лв.

Контейнер Nova с 3 чекмеджета с ключ 42.8х60х56 PDNF632-D2D2T1Q 319,90 лв.C

  Сертификати:
• LST EN 527-1:2011
• LST EN 527-2:2003
• LST EN 527-3:2003

МОНТАЖ – 8%  
ОТ СТОЙНОСТТА 
НА ПОРЪЧКАТА

СРОК ЗА ДОСТАВКА –  
3 РАБОТНИ ДНИ
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• Мебелите са изработени от ПДЧ с меламиново покритие.
• Плотът, краката на бюрото и таванът на контейнера са 

с дебелина 36 mm и кант на плотовете 2 mm.
• Стелажите са с плоскости и гръб 18 mm, ПДЧ.
• Стъклените врати са  с алуминиева рамка.

Вид Д/ш/в, cm Арт. номер Цена 
Бюро „Сид“ 180х80х74 4015100422 499,90 лв.
Помощно бюро „Сид“ 90х50х74 4015120068 289,90 лв.
Сектор „Сид“ 80х50х3.6 4015140106 184,90 лв.
Контейнер „Сид“ 50х51х51 4015160147 289,90 лв.
Шкаф с 1/2 врати 80х40х162 4015280108 389,90 лв.
Шкаф със стъклени врати 42х40х162 4015280005 509,90 лв.

A

B

C

D

E

F

СИД/серия „Топ Лайн“

ЦВЕТОВЕ НА СНИМКАТА: АНТРАЦИТ / БЯЛО

A B
C D E

F

Основни цветове

27 – 
титан

26 – 
кехлибарен 

дъб

28 – 
кремона 
тъмна

23 – 
благороден 

бряст

29 – дъб  
флоранс

24 – дъб 
санома

30 – 
антрацит

25 – 
Сохо

33 – 
зелено

32 –  
жълто

34 – 
синьо

35 – 
тюркоаз

40 – дъб 
гран сасо

37 – 
Лисабон

36 – 
кристал

31 – 
корал

38 – 
Берлин

МОНТАЖ – 8%  
ОТ СТОЙНОСТТА 
НА ПОРЪЧКАТА

СРОК ЗА ДОСТАВКА –  
15 РАБОТНИ ДНИ
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Заедно за модерна среда в образованието

Основни цветове

27 – 
титан

26 – 
кехлибарен 

дъб

28 – 
кремона 
тъмна

23 – 
благороден 

бряст

29 – дъб  
флоранс

24 – дъб 
санома

30 – 
антрацит

25 – 
Сохо

33 – 
зелено

32 –  
жълто

34 – 
синьо

35 – 
тюркоаз

40 – дъб 
гран сасо

37 – 
Лисабон

36 – 
кристал

31 – 
корал

38 – 
Берлин

Глос/серия „Топ Лайн“

• Мебелите са с изчистен и модерен дизайн, подходящ за всеки 
офис интериор. Плоскостите са от ПДЧ с меламиново покритие 
за лесна поддръжка и почистване. Серията предлага богата 
гама от цветове и модели за всеки вкус.

• Дебелината на материала на работното бюро и заседателната 
маса е 36 mm, с 2 mm кант.

• Шкафовете са с гръб от 18 mm ПДЧ и стъклени врати. 

Вид Д/ш/в, cm Арт. номер Цена
Бюро LB116 215х93х74 4015100520 739,90 лв.
Шкаф LS116 120х45х162 4015280134 609,90 лв.
Контейнер LK116 94х50х57 4015160188 539,90 лв.

A

B

C

A B

C

A

B

C

ЦВЕТОВЕ НА СНИМКАТА: ДЪБ ФЛОРАНС / АНТРАЦИТ

МОНТАЖ – 8%  
ОТ СТОЙНОСТТА 
НА ПОРЪЧКАТА

СРОК ЗА ДОСТАВКА –  
15 РАБОТНИ ДНИ
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ЦВЕТОВЕ НА СНИМКАТА: МЕЛАМИН КАВКАЗКИ ДЪБ / МЕТАЛ АНТРАЦИТ
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C

B

D

C

E

Вид Д/ш/в, cm Арт. номер Цена 
Бюро Vienna с два 
окачени контейнера 220х100х75 4015100546 2969,90 лв.

Помощен шкаф Vienna 110х50х75 4015200038  829,90 лв.
Шкаф Vienna 240х50х86 4015280149 1949,90 лв.
Ниска маса Vienna 80х60х45 4015380054  559,90 лв.
Заседателна маса Vienna 220х100х75 4015360184 1589,90 лв.

A

• Мебелите са изработени от ПДЧ с меламиново покритие.
• Работен плот с дебелина 18 mm и 9 mm MDF в долната 

част на плота.
• Прахово боядисани метални крака и рамка с размер 

50х60x1.5 mm.
• Прахово боядисан метален челен панел.
• Помощен шкаф и шкаф, изработени от ПДЧ с меламиново 

покритие. Дебелина на корпуса: 18 mm, прахово боядисан 
метал за таваните и рафтовете с дебелина 0.7 mm.

Серия VIENNA

A

B

E

D

Цвят на меламина

41 – 
тъмен 

орех

05 – 
милас

42 –  
тъмен 
бронз

11 – 
кавказки 

дъб

43 –  
кралски 
мрамор

12 – 
антрацит

08 – 
селенит

13 – 
барок

09 – 
бял

Цвят на метала

01 – черен 02 – бял 04 – 
зелен

03 – 
антрацит

МОНТАЖ – 8%  
ОТ СТОЙНОСТТА 
НА ПОРЪЧКАТА

СРОК ЗА ДОСТАВКА –  
25 РАБОТНИ ДНИ

Цвят на меламина
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ЦВЕТОВЕ НА СНИМКАТА: МЕЛАМИН БАРОК / ЧЕРЕН МЕТАЛ



408 Всички цени са в лева без ДДС.
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• Мебелите са изработени от ПДЧ с меламиново покритие.
• Работен плот с дебелина 18 mm и 9 mm MDF в долната част на плота.
• Скрита, отваряща се чрез плъзгане част на плота от MDF, 18 mm.
• Прахово боядисани метални крака и рамка с размер 50х60x1.5 mm.
• Прахово боядисан метален челен панел.
• Помощен шкаф и шкаф, изработени от ПДЧ с меламиново покритие. 

Дебелина на корпуса: 18 mm, прахово боядисан метал за таваните и 
рафтовете с дебелина 0.7 mm.

Серия MADRID

B

D

C

E

Вид Д/ш/в, cm Арт. номер Цена 
Бюро Madrid 240х100х75 4015100547 2269,90 лв.
Помощен шкаф за дясно бюро Madrid 160х50х58 4015200039 1279,90 лв.
Шкаф Madrid с 4 врати и 2 рафта 200х50х90 4015200041 1819,90 лв.
Ниска маса Madrid 80х60х45 4015380055 829,90 лв.
Заседателна маса Madrid 260х120х75 4015360185 2799,90 лв.

A

B

C

D

A

E

МОНТАЖ – 8%  
ОТ СТОЙНОСТТА 
НА ПОРЪЧКАТА

СРОК ЗА ДОСТАВКА –  
25 РАБОТНИ ДНИ

Цвят на меламина

41 – 
тъмен 

орех

05 – 
милас

42 –  
тъмен 
бронз

11 – 
кавказки 

дъб

43 –  
кралски 
мрамор

12 – 
антрацит

08 – 
селенит

13 – 
барок

09 – 
бял

Цвят на метала

01 – черен 02 – бял 04 – 
зелен

03 – 
антрацит
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Срок за доставка – до 25 работни дни

Маса за срещи за 6 души,  
с отвор за капак за кабели

• 25 mm дебелина на меламиновия плот, 
2 mm кант.

• Изрязване на плота с отвор за кабели.
• Метален профил със сечение 40х40 и 

40х20 mm.
• Метална колона: 80х40 mm.

Сертификати:
• LST EN 527-1:2011
• LST EN 527-2:2003

МАСА ЗА СРЕЩИ ЗА 6 ДУШИ 
Налична на склад в цветови комбинации

M1 – бял

D1 – избелен дъб

Е – бял

M – металик

T-EASY/серия конферентни маси

Цвят на метала

Е – 
бял

Т1 – 
тъмносив

A – 
черен

М – 
металик

Цвят меламин

D1 – дъб, 
избелен

D2 – дъб, 
кехлибарен

M1 – 
бял

N3 –  
перленосив

ЦВЕТОВЕ НА СНИМКАТА: ПЛОТ – БЯЛ / ОСНОВА – ЧЕРЕН МЕТАЛ

Вид Размери, cm Арт. номер Цена
Маса за 6 души 200x120, H=74 PDZM202 -   I 469,90 лв.
Маса за 8 души 240x120, H=74 PDZM242 -   I 529,90 лв.
Капак за кабели, 
метален 31.7х11.9х2.7 PZNZ010 - 68,99 лв.

Изберете цвят на плота и метала и допълнете кода в таблицата.
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Срок за доставка – до 25 работни дни

M1 – бял

D1 – избелен дъб

Е – бял

M – металик

Цвят на метала

Е – 
бял

Т1 – 
тъмносив

A – 
черен

М – 
металик

Цвят меламин

D1 – дъб, 
избелен

D2 – дъб, 
кехлибарен

M1 – 
бял

N3 –  
перленосив

• ПДЧ с меламиново покритие.
• Дебелина на плота 25 mm, 2 mm ABS кант.
• Изрязан плот за кабели.
• Прахово боядисани метални крака с 

декоративни пластмасови капачки, 
предпазващи подовите настилки.

• Размер на металния крак: 40х40 mm.

Изберете цвят на плота и метала и допълнете кода в таблицата.

Вид Размери, cm Арт. номер Цена
Маса за 6 души 140х164х74 PCNM143 -   - 2U 559,90 лв.

Маса за 12-16 души 320х164х74 PCNM322 -   - 2U 1129,90 лв.

Свързващ плот с отвор за кабели 140х180 PZNZ001 - - 2 50,99 лв.
Капак за кабели, метален 31.7х11.9х2.7 PZNZ010 - 68,99 лв.

• Свързващ плот 
с отвор за кабели

МАСА ЗА 6 ДУШИ 
Налична на склад в цветови комбинации

NOVA/серия конферентни маси

ЦВЕТОВЕ НА СНИМКАТА: ПЛОТ – ИЗБЕЛЕН ДЪБ / ОСНОВА – БЯЛ МЕТАЛ
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• Практично решение за всяко офис помещение.
• Само с едно движение бързо и лесно прибирате 

плота настрани, за да спестите място.
• Работен плот с дебелина 25 mm и ABS кант, 2 mm.
• Материал на работния плот: ПДЧ с меламиново 

покритие.
• Заключващи се колела.

FLIP/мобилна сгъваема 
            конферентна маса

Арт. номер Описание Размери, cm Цена

4015360176 Бял плот / бял метал 
                                   / 160x80x74 619,90 лв.

4015360177 Плот кехлибарен дъб / 
бял метал               / 160x80x74 619,90 лв.

4015360180 Бял плот / черен  
метал                       / 160x80x74 619,90 лв.

4015360181 Плот кехлибарен дъб / 
черен метал           / 160x80x74 619,90 лв.

Арт. номер Описание Размери, cm Цена

4015360179 Бял плот / бял метал   
                                   / 140x80x74 619,90 лв.

4015360178 Плот кехлибарен дъб / 
бял метал               / 140x80x74 619,90 лв.

4015360182 Бял плот / черен 
метал                       / 140x80x74 619,90 лв.

4015360183 Плот кехлибарен дъб / 
черен метал           / 140x80x74 619,90 лв.

ЦВЕТОВЕ НА СНИМКАТА: ПЛОТ – КЕХЛИБАРЕН ДЪБ / МЕТАЛ – ЧЕРЕН
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BUTTERFLY/мобилна сгъваема 
                          конферентна маса

Арт. номер Описание Размери, cm Цена
4015360187 Бял плот / бял метал                                     / 200x100x74 1499,00 лв.
4015360188 Плот кехлибарен дъб / бял метал              / 200x100x74 1499,00 лв.
4015360189 Черен плот / бял метал                                 / 200x100x74 1499,00 лв.
4015360190 Бял плот / черен метал                                 / 200x100x74 1499,00 лв.
4015360191 Плот кехлибарен дъб / черен метал         / 200x100x74 1499,00 лв.
4015360192 Черен плот / черен метал                            / 200x100x74 1499,00 лв.

• Иновативна сгъваема конструкция, 
която позволява да преобразите 
зоната за срещи с едно движение.

• Работен плот с дебелина 18 mm и  
ABS кант, 2 mm.

• Материал на работния плот:  
ПДЧ с меламиново покритие.

• Заключващи се колела.

ЦВЕТОВЕ НА СНИМКАТА: ПЛОТ – БЯЛ / МЕТАЛ – БЯЛ
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Арт. номер Модел Описание Размери, cm Цена
4030100198 Erika Бял плот и черни метални крака 120х60х32 419,90 лв.
4030100199 Erika Плот орех и черни метални крака 120х60х32 419,90 лв.
4030100200 Erika H Бял плот и черни метални крака  52х52х42 239,90 лв.
4030100201 Erika H Плот орех и черни метални крака  52х52х42 239,90 лв.

• Масата Erika е с метална основа.
• MDF плот с дебелина 18 mm.

Арт. номер Описание Размери, cm Цена
4030100185 Фотьойл 84.5x74x74 589,90 лв.
4030100186 Диван двойка 138.5x74x74 819,90 лв.
4030100187 Диван тройка 180.5x74x74 969,90 лв.

• Мека мебел Lola, изработена от 
висококачествена екокожа.

• Основата е с хромирани крака.

LOLA/мека мебел

ERIKA/ниска маса
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Арт. номер Описание Размери, cm Цена
4030100188 Фотьойл, черен 75x75x73.5 819,90 лв.
4030100189 Фотьойл, кафяв 75x75x73.5 819,90 лв.
4030100190 Диван двойка, черен 132x75x73.5 1079,90 лв.
4030100191 Диван двойка, кафяв 132x75x73.5 1079,90 лв.
4030100192 Диван тройка, черен 190x75x73.5 1329,90 лв.
4030100193 Диван тройка, кафяв 190x75x73.5 1329,90 лв.

• Мека мебел Frida, изработена  
от висококачествена екокожа.

• Основата е с хромирани крака.

Кафяво

Кафяво

Черно

Черно

Арт. номер Описание Размери, cm Цена
4030100179 Фотьойл, черен 90x81x69 759,90 лв.
4030100180 Фотьойл, кафяв 90x81x69 759,90 лв.
4030100181 Диван двойка, черен 146x81x69 959,90 лв.
4030100182 Диван двойка, кафяв 146x81x69 959,90 лв.
4030100183 Диван тройка, черен 186x81x69 1099,90 лв.
4030100184 Диван тройка, кафяв 186x81x69 1099,90 лв.

• Мека мебел Zelda, изработена от 
висококачествена екокожа.

• Интегрирана хромирана рамка.

ZELDA/мека мебел

FRIDA/мека мебел
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Комплект посетителски 
столове SMART M, 2 бр.

• Лумбална опора.
• Фиксирани подлакътници.
• Регулиране на силата на люлеене.
• Плавно регулиране на височината на седене.
• Седалка, изработена от полиуретанова пяна, 

тапицирана с текстилна дамаска.
• Облегалка, изработена от дишаща материя тип „меш“.

Работен стол SMART W
Tilt механизъм

Серия ергономични столове SMART

• Лумбална опора.
• Фиксирани подлакътници.
• Опора за глава, тапицирана с дишаща 

материя тип „меш“.
• Регулиране на силата на люлеене.
• Плавно регулиране на височината на седене.
• Седалка, изработена от полиуретанова пяна, 

тапицирана с текстилна дамаска.
• Облегалка, изработена от дишаща материя 

тип „меш“.

54

55

57

58

75

59

74

76

246

247

248

245

256

325

Tilt механизъм
Директорски стол SMART HB

*Цена за брой при покупка на комплект от 2 броя.

21

20

22

56

**Изберете цвят и допълнете

седалка облегалка

23

24

25

26

**Изберете цвят и допълнете

седалка облегалка

120

120

259,90 лв.
40101403**

219,90 лв.
40101202**

399,80 лв.
4010100**

199,90 лв.
Цена за брой

**Изберете цвят и допълнете

седалка облегалка

**Изберете цвят и допълнете

седалка облегалка
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• Лумбална опора.
• Фиксирани хромирани подлакътници.
• Опора за глава, тапицирана с дишаща материя тип „меш“ 

(за директорски стол).
• Регулиране на силата на люлеене (за директорски и 

работен стол).
• Плавно регулиране на височината на седене (за 

директорски и работен стол).
• Седалка, изработена от полиуретанова пяна, тапицирана 

с текстилна дамаска.
• Облегалка, изработена от дишаща материя тип „меш“.
• Стабилна хромирана петлъчева основа (за директорски и 

работен стол).

120

Посетителски стол ROMA M
Tilt механизъм

Директорски стол ROMA HB
Tilt механизъм

Работен стол ROMA W 
Tilt механизъм

98

99

00

34

35

33

30

31

29

299,90 лв.
40101402**

299,90 лв.
40101403**

259,90 лв.
40101202**

219,90 лв.
40101002**

**Изберете цвят и допълнете

седалка облегалка

**Изберете цвят и допълнете

седалка облегалка

**Изберете цвят и допълнете

седалка облегалка

**Изберете цвят и допълнете

седалка облегалка

Серия ергономични столове ROMA
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Директорски стол VINCI HB

• Ергономична облегалка.
• Седалка и облегалка, тапицирани  

с висококачествена екокожа.
• Хромирани фиксирани подлакътници 

с тапицирани меки падове.
• Регулиране на силата на люлеене.
• Плавно регулиране  

на височината на седене.
• Заключване в 5 работни  

позиции.
• Стабилна петлъчева хромирана 

основа.

Комплект посетителски 
столове VINCI M, 2 бр.

4010140315
Черен

4010140316
Бежов

Директорски стол BOGART HB

• Ергономична облегалка.
• Седалка и облегалка, тапицирани  

с висококачествена екокожа.
• Хромирани фиксирани подлакътници  

с тапицирани меки падове.
• Регулиране на силата на  

люлеене.
• Плавно регулиране на  

височината на седене.
• Заключване в 5 работни позиции.
• Стабилна петлъчева хромирана основа.

Комплект посетителски 
столове BOGART M, 2 бр.

4010140313
Черен

4010140314
Кафяв

Мulti-Function механизъм

Мulti-Function механизъм

*Цена за брой  
при покупка на  
комплект от 2 броя.

*Цена за брой  
при покупка на  
комплект от 2 броя.

150

150

549,90 лв.

569,90 лв.

4010100244
Черен

629,80 лв.

314,90 лв.
Цена за брой

309,90 лв.
Цена за брой

4010100242
Черен

4010100243
Кафяв

619,80 лв.
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• Ергономична облегалка.
• Седалка и облегалка,  

тапицирани с висококачествена  
екокожа.

• Хромирани фиксирани  
подлакътници  
с тапицирани меки  
падове.

• Регулиране на  
силата на люлеене.

• Плавно регулиране на височината на седене.
• Заключване в 5 работни позиции.
• Стабилна петлъчева хромирана основа.

Комплект посетителски 
столове ITACA M, 2 бр.

Директорски стол ITACA HB

4010140310
Бежов

4010140309
Черен

4010100240
Бежов

4010100239
Черен

Директорски стол CRONO HB

• Ергономична облегалка  
с опора за глава.

• Седалка и облегалка, тапицирани  
с висококачествена екокожа.

• Хромирани фиксирани  
подлакътници с тапицирани  
меки падове.

• Регулиране на силата  
на люлеене.

• Плавно регулиране на  
височината на седене.

• Заключване в 5 работни позиции.
• Стабилна петлъчева хромирана основа.

Комплект посетителски 
столове CRONO M, 2 бр.

4010100241
Черен

Мulti-Function механизъм

Мulti-Function механизъм

*Цена за брой при покупка на  
комплект от 2 броя.

*Цена за брой  
при покупка на  
комплект от 2 броя.

150

150

324,95 лв.
Цена за брой

319,90 лв.
Цена за брой

649,90 лв.

639,80 лв.

4010140312 
Бежов

4010140311
Черен

599,90 лв.

569,90 лв.
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Комплект посетителски 
столове SIT M, 2 бр.

Комплект посетителски 
столове SKY M, 4 бр.

Комплект посетителски 
столове FLASH M, 4 бр.

Комплект посетителски 
столове GLOS M, 4 бр.

4010100297
Черен

4010100299
Кафяв

4010100313
Черен

4010100314
Бежов

• Хромирана метална рамка тип „шейна“.
• Седалка и облегалка, тапицирани с висококачествена  

екокожа.
• Ергономична оребрена облегалка.
• Подлакътници, тапицирани с екокожа.
• Протектори за защита на подовите настилки.

• Хромирана метална рамка.
• Седалка и облегалка, тапицирани с висококачествена 

екокожа.
• Ергономична оребрена облегалка.
• Подлакътници, тапицирани с екокожа.

• Хромирана метална рамка.
• Седалка и облегалка, тапицирани с висококачествена 

екокожа.
• Подлакътници, тапицирани с екокожа.

• Хромирана метална рамка тип „шейна“.
• Седалка и облегалка, тапицирани с висококачествена  

екокожа.
• Подлакътници, тапицирани с екокожа.
• Протектори за защита на подовите настилки.

*Цена за брой  
при покупка на  
комплект от 2 броя.

*Цена за брой  
при покупка на  
комплект от 4 броя.

*Цена за брой  
при покупка на  
комплект от 4 броя.

*Цена за брой  
при покупка на  
комплект от 4 броя.

120

120

120

120

Черен

359,80 лв.
4010100323

179,90 лв.
Цена за брой

124,90 лв.
Цена за брой

104,90 лв.
Цена за брой

99,99 лв.
Цена за брой

4010100318 
Бежов

4010100317
Черен

499,60 лв.

399,96 лв. 419,60 лв.
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Комплект посетителски 
столове AXO M, 5 бр.

• Хромирана метална рамка.
• Седалка и облегалка, тапицирани с висококачествена 

екокожа.

*Цена за брой  
при покупка на  
комплект от 5 броя.

120

Комплект посетителски столове EVO, 5 бр.

EVO 4S M EVO 4L M

4010100282
Черен

4010100283
Сив

4010100284
Син

4010100288
Черен

4010100289
Сив

4010100290
Син

*Цена за брой при покупка на  
комплект от 5 броя.

*Цена за брой при покупка на  
комплект от 5 броя.

120

57,90 лв.
Цена за брой

124,90 лв.
Цена за брой

124,90 лв.
Цена за брой

624,50 лв.

4010100301
Черен

4010100302
Син

4010100303
Червен

289,50 лв.

624,50 лв.

• Седалка и облегалка, изработени от висококачествен 
полипропилен.

• Стабилна хромирана основа.
• Възможност за стифиране.

Комплект посетителски 
столове Gardena M, 4 бр.

*Цена за брой  
при покупка на  
комплект от 4 броя.

120

99,99 лв.
Цена за брой

4010100249
Сив

4010100251
Бял

4010100250
Жълт

4010100252
Син

399,96 лв.
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• Седалка, изработена от висококачествена пяна, тапицирана 

с текстилна дамаска.
• Облегалка, изработена от дишаща материя тип „меш“.
• Сгъваема помощна масичка с вградена поставка за чаши и 

улей за пишещи средства на плота.

Комплект сгъваеми посетителски столове  
SWISS M, 2 бр.

Комплект сгъваеми посетителски столове  
SWISS Table M, 2 бр.

*Цена за брой при покупка на комплект от 2 броя.

*Цена за брой при покупка на комплект от 2 броя.

• Сгъваема метална конструкция.
• Интегрирани колелца на двата задни крака за лесно 

придвижване.
• Подлакътници с подвижни напред и назад падове.

120

274,90 лв.
Цена за брой

349,90 лв.
Цена за брой

4010100253
Черен

549,80 лв.

4010100254
Черен

699,80 лв.

120
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299,90 лв.
Цена за брой

*Цена за брой при покупка 
на комплект от 4 броя.

Комплект многофункционален 
конферентен стол SitFlip, 4 бр.

1199,60 лв.
4010100361
Син

4010100362
Бял

4010100363
Зелен

4010100364
Черен

A5
SIZE

A4
SIZE

A3
SIZE

A2
SIZE

A1
SIZE

A0
SIZE

PCS
5

PCS
2

PCS

100
g/m2

80
g/m2

300

RED CYAN MAGENTA YELLOW

67х112 mm 210х297 mm 100х100 mm
НЕМСКО

КАЧЕСТВО

120 100 90

• SITFLIP е уникално мултифункционално решение, което ти дава възможност да избереш дали ще го използваш като стол 
или маса.

• Само с едно движение удобният стол се превръща в маса и обратно.
• Рентабилно и функционално решение за университети, обучителни центрове, конферентни зали, институции, 

библиотеки, музеи, хотели, здравни заведения и навсякъде, където е необходимо едно помещение лесно и бързо да се 
трансформира и смени облика си, според нуждите на ползвателите.

• Стабилна хромирана основа.

и избери – вече можеш!

Стол или маса? Реши



Заедно за модерна среда в образованието

Gardena
СТОЛ 
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Станция за организиране 
с джобове

Въртяща се магнитна  
показалка, 3 бр.

• Организирайте, 
планирайте и 
осъществявайте 
важните задачи за 
деня. Тази таблица 
от джобчета е 
подходяща и удобна 
за всеки член от 
семейството и всяко 
дете в училище.

• Размер: 114х72 cm

• Комплектът включва 5 плика  
и 5 маркера. 

• Прозрачните пликове запазват 
листовете.

Комплект 
показалки, 3 бр.

Пликове за многократна 
употреба

• Размер: 37.5 cm

• Въртяща се показалка, с която 
да създадете вълнуващи игри на 
всякакви теми.

Дървени печати 
„Емоции“, 15 бр.

• Размер:  
Ø2 cm

• Размер: 
27.5 cm

40,99 лв.
6635100536

69,99 лв.
6635100535

71,99 лв.
6635100532

20,99 лв.
6605260126

27,99 лв.
6635100868

29,99 лв.
6635100533

• За визуално представяне на 
времето.

• Здрави и устойчиви на удари. 
• Засичат: 1, 2, 5 и 10 минути.

Детски пясъчен 
часовник

Арт. номер Описание Цена

6611100569 1 минута, син 36,99 лв.
6611100570 2 минути, зелен 36,99 лв.
6611100571 5 минути, оранжев 36,99 лв.
6611100572 10 минути, лилав 36,99 лв.
6611100573 комплект 4 броя 134,90 лв.

Цветови таймер, 
магнитен

• За програмиране на зелена, жълта и червена 
секция, за проследяване на времето от една 
минута до 24 часа

Магнитен календар за класна стая

• Календарът помага на 
децата да разберат 
понятията за седмица, 
месец, година, сезон.

• Включва 51 части, 
показващи времето, 
датите и месеците.

• Може да се закача на 
стена.

36,99 лв.
6635100856
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Арт. номер Описание Цена

6635100882 16х22 cm, 
хартиено, 10 бр.

3,99 лв.

6635100883 16х22 cm 1,49 лв.

8134100004 60х40 cm 4,99 лв.

8134100024 120х70 cm 10,99 лв.

8134100016 90х150 cm 14,99 лв.

8134100001 215х130 cm 32,99 лв.

Знаме на България

Арт. номер Описание Цена

6634040021 16х22 cm 2,99 лв.

8134100017 120х70 cm 17,99 лв.

8134100030 150х90 cm 21,99 лв.

Знаме на Европа

Арт. номер Описание Цена

8134102505 120х70 cm, двойна 169,90 лв. 

8134102506 120х70 cm, тройна 219,90 лв. 

Кабинетна дървена  
стойка за знаме

Настолна хромирана 
стойка за знаме
Арт. номер Описание Цена

8134102001 Единична 14,99 лв.

8134102002 Двойна 18,99 лв.

8134102003 Тройна 23,99 лв.

• Размери: 32x27x2.5 cm

Стенен часовник 
Saturn

Стенен часовник 
Roundabout

15,99 лв.
6045100008

24,99 лв.
6045100007

• Всяко знаме направено от копринен материал и е 
поставено върху дървена поставка с гладка капачка. 

• Състои се от основа с 23 знамена, поставени върху 
дръжки и от две кръгли основи, които могат да се 
използват за представяне на всяко знаме поотделно. 

• Предназначен за деца над 4-годишна възраст.

589,90 лв.
6634040055

Знамена на европейските 
страни с дървена стойка

• Размер: 12,2 x Ø25 cm
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Купи и медали

• Сребърна купа

Арт. номер Височина Цена

8134140024 25 cm 17,99 лв.

8134140026 29 cm 25,99 лв.

8134140028 32 cm 33,99 лв.

Арт. номер Височина Цена

8134140029 25 cm 17,99 лв.

8134140031 29 cm 25,99 лв.

8134140033 32 cm 33,99 лв.

• Златна купа

Медали, Ø32 mm,
с трикольорна лента

Рамки

6015300015 6015300001

6015300006 6015300016

6015300002

6015300007

6015300008 6015300009

6015300003 6015300004 6015300005

Арт. номер Описание Цена

6015300015 А3, клип 10,99 лв.

6015300001 А4, клип, антирефлексно 
стъкло 5,99 лв.

6015300002 А4, тесен профил, сив 7,99 лв.

6015300003 А4, тесен профил, 
светлокафяв 7,99 лв.

6015300004 А4, тесен профил, 
тъмнокафяв  7,99 лв.

6015300005 А4, тесен профил, бял 7,99 лв.

6015300006 А4, широк профил, сив 8,99 лв.

6015300007 А4, широк профил, кафяв 8,99 лв.

6015300016 А4, тесен профил, черен 7,99 лв.

6015300025 А4, плосък профил, 
натурално дърво с релеф 9,99 лв.

6015300026 А4, плосък профил, сив цвят 
с притъркан ефект 9,99 лв.

6015300008 10х15 mm, широк профил, сив 4,99 лв.

6015300009 10х15 mm, широк профил, 
кафяв 4,99 лв.

6015300025 6015300026

Арт. номер Цвят

8134140034 Златен

8134140035 Сребърен

8134140036 Бронзов

2,99 лв.
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Дизайн хартии за сертификати и дипломи, 10 листа/оп.
MP001 1505160011 MP002 1505160012 MP003 1505160013 MP004 1505160014

• Плътност на 
хартията:  
100 g/m2.

• Плътност на хартията: 170 g/m2.

RI001 1505160015 RI002 1505160016 RI003 1505160017 RI004 1505160018 RI005 1505160019

9,99 лв.

15,99 лв.

Картонени разделители

Арт. номер Описание Цена

1070280016 Хоризонтални (105х240 mm), 
5 цвята, 25 бр. 1,99 лв.

1070280018 Хоризонтални (105х240 mm), 
5 цвята, 100 бр. 5,99 лв.

28,99 лв.
1595140315

35,99 лв.
1595140316

Тефтер Copper Тефтер Silver

• Размер: 138х103 mm.
• Редове на точки.
• 104 листа с цветна порезка.
• Твърда корица с атрактивен дизайн и затваряне с ластик.
• Джоб на задната корица.
• Произведен от висококачествена офсетова хартия, 80 g/m2.

• Размер: 210х146 mm.
• Широки редове.
• 104 листа.
• Твърда корица с атрактивен дизайн и затваряне с ластик.
• Джоб на задната корица.
• Произведен от висококачествена офсетова хартия, 80 g/m2.

При поръчка цветът на артикула
се изпраща на случаен принцип.

При поръчка цветът на артикула
се изпраща на случаен принцип.
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Тетрадка TYPO NOTE

70
гр./м2

ХАРТИЯ ЗАОБЛЕНИ  
ЪГЛИ

ПЕРФОРАЦИЯ ЩАМПОВАНЕ

Тетрадка PIST

70
гр./м2

ХАРТИЯ ЗАОБЛЕНИ  
ЪГЛИ

ЦВЕТНИ 
РЪБОВЕ

ЛАСТИК

Тетрадка ACADEMIA

ЗАОБЛЕНИ  
ЪГЛИ

60
гр./м2

ХАРТИЯ РЕЛЕФ

А
МИКРОПЕР- 
ФОРАЦИЯ

Тетрадка ACADEMIA

ЗАОБЛЕНИ  
ЪГЛИ

70
гр./м2

ХАРТИЯ TEAR & GO
PERFORATED PAGES

TEAR&GO
ПЕРФОРАЦИЯ

РЕЛЕФ

А

• Формат: 17x24 cm
• 120 листа
• Кремава
• Микроперфорация
• Твърда корица
• Спирала

• Формат: 17x24 cm
• 120 листа
• Кремава
• Широки редове
• Твърда корица
• С ластик

• Формат: А4
• 120 листа
• 60 g/m2

• Бяла
• Широки редове
• Твърда корица
• Микроперфорация
• Спирала

• Формат: 19х26 cm
• 120 листа
• 70 g/m2
• Кремава
• Широки редове
• Твърда корица
• Микроперфорация
• Ластик

10,99 лв.
1570140047

11,99 лв.
1570140057

13,99 лв.
1570140092

14,99 лв.
1570140093
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• А5
• 80 листа
• 120 g/m2

• Микроперфорация
• PP корица
• Спирала

Тетрадка DARK

• Формат: 17х24 cm
• 50 листа
• Офсет, 120 g/m2

• Черна
• PP корица
• Спирала

• Иновативна биоразградима хартия, направена от естествени скали и камъни, които се смилат на прах с 20% 
нетоксични смоли и полимери. Резултатът е много гладка, изключително здрава и в същото време много лека 
хартия. Тя е 100% водоустойчива. Използването ù е напълно безопасно!

• Положителна страна на този вид хартия е, че не се използват никакви избелващи елементи, както при стандартните 
хартии. При производството на каменна хартия няма замърсяване на водата! В сравнение с производството на 1 тон 
обикновена хартия, производството на същото количество каменна хартия спасява 20 дървета, спестява 30 литра 
вода и не се отделят 107 kg вредни изпарения във въздуха.

• GIPTA използва каменната хартия в своите тетрадки от много години, грижейки се за благоприятните  за околната 
среда свойства!

8,99 лв.
1570350013

9,99 лв.
1570140048

PP
500

РР  
КОРИЦА

120
гр./м2

ХАРТИЯ

КАМЕННА  
ХАРТИЯ

ВОДОУСТОЙЧИВА  
КАМЕННА  
ХАРТИЯ

МИКРОПЕР- 
ФОРАЦИЯ

120
гр./м2

ХАРТИЯ ЗАОБЛЕНИ  
ЪГЛИ

ЩАМПОВАНЕ

PP
700

РР  
КОРИЦА

Тетрадка MONO

• Формат: А4
• 110 листа
• Офсет, 60 g/m2

• Бяла
• Микроперфорация
• PP корица
• Спирала и ластик
• 5 теми с малки 

квадратчета,  
1 тема с широки редове

16,99 лв.
1570140058

60
гр./м2

ХАРТИЯ ЗАОБЛЕНИ  
ЪГЛИ

PP
800

РР  
КОРИЦА

ПЕРФОРАЦИЯ РАЗДЕЛИТЕЛ ELASTIC
HOLDERЛАСТИК
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Заедно за модерна среда в образованието

• Формат: А5
• 100 листа
• 60 g/m2

• Бяла
• Широки редове
• Микроперфорация
• Твърда корица
• Спирала

• Формат: А4
• 100 листа
• Офсет
• Цветен
• Широки редове
• Микроперфорация
• Метална спирала

• Формат: А5
• 100 листа
• Офсет
• Цветен
• Широки редове
• Микроперфорация
• Метална спирала

• Формат: А4
• 100 листа
• Офсет, 60 g/m2

• Жълт
• Широки редове
• Микроперфорация
• Метална спирала

• Формат: А5
• 100 листа
• Офсет, 60 g/m2

• Жълт
• Широки редове
• Микроперфорация
• Метална спирала

Пад CRAFT NOTES

Пад COLOR MASTER

Пад BLOCK MASTER

7,99 лв.
1570350014

8,99 лв.
1570350016

8,99 лв.
1570350018

5,49 лв.
1570350017

5,49 лв.
1570350019

70
гр./м2

ХАРТИЯ ЗАОБЛЕНИ  
ЪГЛИ

МИКРОПЕР- 
ФОРАЦИЯ

60
гр./м2

ХАРТИЯ МИКРОПЕР- 
ФОРАЦИЯ

МИКРОПЕР- 
ФОРАЦИЯ

60
гр./м2

ЦВЕТНА 
ХАРТИЯ
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Пад CHROMO BLOCK

Пад PRISMA

Пад ACADEMIA

• Формат: А4
• 80 листа
• Офсет
• Бял
• Широки редове
• Микроперфорация
• PP корица
• Спирала

• Формат: А5
• 80 листа
• Офсет
• Бял
• Широки редове
• Микроперфорация
• PP корица
• Спирала

• Формат: А4
• 100 листа
• Офсет, 60 g/m2

• Бял
• Широки редове
• Микроперфорация
• Метална спирала 

• Формат: А5
• 100 листа
• Офсет, 60 g/m2

• Бял
• Широки редове
• Микроперфорация
• Метална спирала

• Формат: 19х26 cm
• 100 листа
• Офсет, 60 g/m2

• Бял
• Широки редове
• Микроперфорация
• Твърда корица
• Спирала

8,99 лв.
1570350021

7,99 лв.
1570350023

11,99 лв.
1570350026

4,99 лв.
1570350024

4,99 лв.
1570350022

60
гр./м2

ХАРТИЯ МИКРОПЕР- 
ФОРАЦИЯ

PP
500

РР  
КОРИЦА

60
гр./м2

ХАРТИЯ МИКРОПЕР- 
ФОРАЦИЯ

ЗАОБЛЕНИ  
ЪГЛИ

60
гр./м2

ХАРТИЯ РЕЛЕФ

А
МИКРОПЕР- 
ФОРАЦИЯ
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Заедно за модерна среда в образованието

Двустранен визитен картон, А4, 10 листа/оп.

Визитен картон, А4,10 листа/оп.

12,99 лв.
1505200048

Metallics  
Super Gold

4,99 лв.
1505200049

Recycling 
Brown

2,49 лв.
1505200051

Бял

• Двустранен картон в златист цвят.
• Тегло: 300 g/m2.
• 10 листа в опаковка.
• Благодарение на златния ефект 

печатът върху такъв тип картон е 
ефектен и впечатляващ.

• Двустранен картон в кафяв цвят.
• Тегло: 350 g/m2.
• 10 листа в опаковка.
• Печатът върху такъв тип картон е 

ефектен и впечатляващ.

• Двустранен картон в бял цвят.
• Тегло: 300 g/m2.
• 10 листа в опаковка.

№ Арт. номер Описание Цена

(1) 1505200038 ROUGH CREAM, 300 g/m2, светъл 
кремав оттенък 4,99 лв.

(2) 1505200039
RIVES TRADITION, 250 g/m2, 
релефен със светъл кремав 
оттенък

5,99 лв.

(3) 1505200040 BRIZZATO NEVE, 240 g/m2, 
релефен светлосив с нишки 4,99 лв.

(4) 1505200041 PARCHMENT NAT, 250 g/m2, тип 
„пергамент“ 5,99 лв.

(5) 1505200042 EUROPE IVORY, 240 g/m2, лек 
перлен оттенък в розов цвят 9,99 лв.

(6) 1505200043 WHITE GOLD, 300 g/m2, лек перлен 
оттенък в златист цвят 11,99 лв.

(7) 1505200044 LUSTRE, 300 g/m2, светлосив с 
перлен оттенък 12,99 лв.

(8) 1505200045 GALVANISED, 300 g/m2, тъмносив 
с перлен оттенък 12,99 лв.

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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Бяла риза с дълъг ръкав, 
детска, до 16 г.

Блуза тип пуловер, 
детска, до 16 г.

Яке, размери 
от M до 4XL

Суитшърт, размери 
от M до 4XL

Блуза с дълъг ръкав и 
яка, детска, до 16 г.

Тениска с яка, 
детска, до 16 г.

Тениска с яка, 
размери от M до 4XL

Бяла риза с дълъг ръкав, 
размери от M до 4XL

Детски суитшърт, 
до 16 г.

Детско яке, до 16 г.

Блуза тип пуловер, 
размери от M до 4XL

Блуза с дълъг ръкав и яка,  
размери от M до 4XL

21,99 лв.
6050160108

23,99 лв.
6050160109

26,99 лв.
6050160112

30,99 лв.
6050160113

30,99 лв.
6050160116

35,99 лв.
6050160117

45,99 лв.
6050160118

52,99 лв.
6050160119

33,99 лв.
6050160115

29,99 лв.
6050160114

22,99 лв.
6050160110

24,99 лв.
6050160111

Таблица с размерите може да видите на страници 463-464.  
Възможност за изработка на индивидуални модели по запитване.  

Възможност за печат или бродерия на друго лого.
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Заедно за модерна среда в образованието

№ Арт. номер Описание Цена

(1) 5120140161 Frozen II, 5 l 7,99 лв.
(2) 5120140162 Frozen II, 10 l 9,99 лв.
(3) 5120140163 Frozen II, 20 l 15,99 лв.
(4) 5120140164 Mandalorian, 5 l 7,99 лв.
(5) 5120140165 Mandalorian, 10 l 9,99 лв.
(6) 5120140166 Mandalorian, 20 l 15,99 лв.
(7) 5120140167 Spiderman, 5 l 7,99 лв.
(8) 5120140168 Spiderman, 10 l 9,99 лв.
(9) 5120140169 Spiderman, 20 l 15,99 лв.

Кутия за съхранение Disney

• Изработена от PAH.
• Размери 5 l: 19x28.5x13.5 cm.
• Размери 10 l: 23x34.5x16 cm.
• Размери 20 l: 29x39x23 cm.

(7)

(8)(9)(5)

(4)

(6)

Табуретка Disney, 3 в 1

• Disney табуретка от MDF и текстил. Приложение: табуретка, 
кутия за съхранение на различни вещи и декоративна масичка.

• Издържа до 150 kg.

(7) (8) (9) (10)

(1)

(4)
(5) (6)

(2) (3)

(1)
(2)

(3)

№ Арт. номер Описание
(1) 4010160092 Stars Wars 8
(2) 4010160093 Avengers
(3) 4010160094 Tom & Jerry
(4) 4010160095 Superman
(5) 4010160096 Batman
(6) 4030100223 Cars
(7) 4030100224 Frozen II
(8) 4030100225 Princess
(9) 4030100304 Spiderman
(10) 4030100305 Star Wars

26,99 лв.
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Барбарони Disney, 70х60х80 cm

159,90 лв.

№ Арт. номер Описание
(1) 4030120039 Princess
(2) 4030120046 Minnie
(3) 4030120047 Hulk

Барбарон Disney, 120х50х40 cm

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

189,90 лв.

№ Арт. номер Описание
(1) 4030120051 Cruz
(2) 4030120042 McQueen
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Заедно за модерна среда в образованието

Барбарон Disney, 
50х80х70 cm

№ Арт. номер Описание
(1) 6630160185 Spiderman
(2) 6630160186 Minnie Tropic
(3) 6630160187 Minnie and Mickey New York
(4) 6630160188 Mickey
(5) 6630160189 Frozen Ii Forest
(6) 6630160190 Cars
(7) 6630160191 Avengers

Възглавница Disney,  
40х40 cm

• С висококачествен двустранен печат.
• Размери: 40х40 cm.
• Материал: 100% полиестер.

(1)

(2)
(3)

(6) (7)

(4)

(5)

159,90 лв.

№ Арт. номер Описание
(1) 4030120043 Frozen
(2) 4030120050 Mickey and Minnie
(3) 4030120044 Spiderman
(4) 4030120045 Iron Man

239,90 лв.

№ Арт. номер Описание
(1) 4030120048 Mickey
(2) 4030120049 Avengers
(3) 4030120052 Star Wars

Барбарон Disney, 
65х65х95 cm

12,99 лв.

(1)

(2) (3)

(4)

(1)

(2)

(3)
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6,99 лв.

2,49 лв.

3,49 лв.

7,99 лв.

№ Арт. номер Описание

(1) 6015180103 Mickey Mouse

(2) 6015180105 Frozen

(3) 6015180106 Spiderman

№ Арт. номер Описание

(1) 5120120074 Frozen Sisters

(2) 5120120075 Spiderman

Disney стъклени чаши

Disney стъклени чаши, 270 ml

№ Арт. номер Описание

(1) 5120120041 Frozen, 3 бр.

(2) 5120120042 Minnie, 3 бр.

(3) 5130100022 Mickey, 3 бр.

№ Арт. номер Описание

(1) 5120120043 Лисабон, синя

(2) 5120120044 Ню Йорк, синя

(3) 5120120045 Париж, синя

(4) 5120120046 Венеция, червена

(5) 5120120047 Мадрид, червена

(6) 5120120048 Лондон, червена

(7) 5120120049 Амстердам, зелена

(8) 5120120050 Берлин, зелена

(9) 5120120051 Виена, зелена

Disney стъклени чаши Cities

Disney дизайнерска бутилка 
PVC, 500 ml

(1)

(2)

(3)

(1)

(5)

(8) (9)

(6)

(2) (3) (4)

(7)

(1) (2) (3)
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№ Арт. номер Описание

(1) 6015180130 Mickey Mouse

(2) 6015180131 Frozen

(3) 6015180132 Spiderman

(4) 6015180133 Mandalorian

(5) 6015180156 Frozen II

(6) 6015180157 Mickey/Friends

№ Арт. номер Описание

(1) 6015180107 Mickey Mouse

(2) 6015180109 Frozen

(3) 6015180110 Spiderman

№ Арт. номер Описание

(1) 6015180137 Mickey Mouse

(2) 6015180138 Minnie Mouse

Disney бутилка 
за вода с лента

Disney спортна бутилка с дръжка, 
750 ml

Disney комплект бутилка 500 ml 
и кутия за обяд

6,49 лв.

7,99 лв.

6,99 лв.

16,99 лв.

(1)

(1) (2)

(2) (3) (4)

(1)
(4)

(6)

(2)

(3)

• 300ml

• 500ml

(4) 6015180150 Frozen II
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№ Арт. номер Описание

(1) 6635101223 Minnie Mouse

(2) 6635101225 Spiderman

(3) 6635101226 Cars

№ Арт. номер Описание

(1) 6635101227 Minnie Mouse

(2) 6635101228 Spiderman

Disney кутия за храна, 1 l

Disney кутия за обяд, 
пластмасова

Disney кутия за сандвичи, 
пластмасова

Disney кутия, пластмасова

Disney кутия, 
пластмасова

№ Арт. номер Описание

(1) 6015180102 Frozen

(2) 6635101158 Mickey Mouse

(3) 6635101159 Minnie Mouse

(4) 6635101160 Spiderman

6,99 лв.

№ Арт. номер Описание

(1) 6635101222 Minnie Mouse

(2) 6635101224 Spiderman

4,49 лв.

3,49 лв.

2,99 лв.

3,49 лв.
6635101252

Frozen II

(1)

(3)(2)

4)

(1)

(1)

(2)

(3)

(2)

(1)

(2)
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