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Кабинет по физика

Кабинет по информационни технологии

Зона за изследователи

Общообразователна зона



Ø Консултиране 

Ø Заснемане

Ø Проектиране

Ø Изготвяне на 3D проект

Ø Реализация

Създаваме и осигуряваме интересна и креативна среда за 
образование, която стимулира интелектуалното развитие на 
децата!

Кабинет по химия и 
биология

Кабинет по математика

Лекционна зала



„Релакс“ зона

Зона „Комуникации“

Зона „Динамика“ 

Зона “Творчески остров”





8 Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

Научна 
лаборатория
• Материал на работния плот: HPL.
• Дебелина на работния плот: 12.4 mm.
• Размер на работната маса: 1700х700 mm, H=750 mm.
• Прахово боядисани метални крака, Ø42 mm.
• Дебелина на метала: 1.5 mm. 

Научна лаборатория Quin е оборудвана със захранвания и измервателни устройства, 
необходими за експерименти на всяка ученическа маса и масата за учителя. Ученическите 
модули са проектирани така, че да доставят електричество и вода. Има умивалник, 
захранване, заземен електрически контакт, аналогов амперметър и волтметър. 
Ученическите работни модули са защитени с предпазител. Всяка маса за експерименти 
може да се управлява отделно с контролния панел, поставен на масата за учители. 

Оборудване, включено в цената:
• Маса за учителя и контролен панел: 1 бр.
• Стол за учителя: 1 бр.
• Маси за учениците: 8 бр. 
• Работни модули за учениците: 16 бр.
• Столове за учениците: 24 бр. 
• Мивки: 8 бр.
• Шкафове: 2 бр.
• Газова горелка: 1 бр.

16 900,00 лв.
4020120122 – бял/жълт
4020120523 – бял/син
4020120524 – бял/зелен

син зелен жълт

Декоративен цвят 

бял

Цвят на плота

сив

Цвят на метала
Срок на доставка:  
до 35 работни дни



9Всички цени са в лева без ДДС.

ST
EM

Кабинет по химия 
и биология
• Материал на работния плот: HPL.
• Дебелина на работния плот: 12.4 mm.
• Размер на работната маса: 1700х700 mm, H=750 mm.
• Прахово боядисани метални крака, Ø42 mm.
• Дебелина на метала: 1.5 mm. 

Лаборатория по химия и биология Quin е оборудвана със захранвания и измервателни 
устройства, необходими за експерименти на всяка ученическа маса и масата за учителя. 
Ученическите модули са проектирани така, че да доставят електричество, вода и газ. Има 
умивалник, захранване, заземен електрически контакт, аналогов амперметър и волтметър. 
Ученическите работни модули са защитени с предпазител. Всяка маса за експерименти 
може да се управлява отделно с контролния панел, поставен на масата за учители.

Оборудване, включено в цената:
• Маса за учителя и контролен панел: 1 бр.
• Стол за учителя: 1 бр.
• Маси за учениците: 8 бр.
• Работни модули за учениците: 16 бр.
• Столове за учениците: 24 бр.
• Мивка: 8 бр.
• Шкафове: 2 бр.
• Газова горелка: 9 бр.

21 900,00 лв.
4020120525 – бял/жълт
4020120526 – бял/син
4020120527 – бял/зелен

син зелен жълт

Декоративен цвят 

бял

Цвят на плота

сив

Цвят на метала
Срок на доставка:  
до 35 работни дни



10 Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

• Материал на работния плот: HPL.
• Дебелина на работния плот: 12.4 mm.
• Размер на работната маса: 1800x1400 mm, H=750 mm.
• Прахово боядисани метални крака, Ø42 mm.
• Дебелина на метала: 1.5 mm.

Научна лаборатория Hexa е оборудвана със захранвания и измервателни устройства, 
необходими за експерименти на всяка ученическа маса и масата за учителя. Ученическите 
модули са проектирани така, че да доставят електричество и вода. Има умивалник, 
захранване, заземен електрически контакт, аналогов амперметър и волтметър. 
Ученическите работни модули са защитени с предпазител. Всяка маса за експерименти 
може да се управлява отделно с контролния панел, поставен на масата на учителя. 

Оборудване, включено в цената:
• Маса за учителя и контролен панел: 1 бр.
• Стол за учителя: 1 бр.
• Маси за учениците: 4 бр.
• Работни модули за учениците: 16 бр.
• Столове за учениците: 24 бр.
• Мивка: 4 бр.
• Шкафов: 2 бр.
• Газова горелка: 1 бр.

18 900,00 лв.
4020120528 – бял/жълт
4020120529 – бял/син
4020120530 – бял/зелен

Научна 
лаборатория

син зелен жълт

Декоративен цвят 

бял

Цвят на плота

сив

Цвят на метала
Срок на доставка:  
до 35 работни дни



11Всички цени са в лева без ДДС.

ST
EM

Кабинет по химия 
и биология
• Материал на работния плот: HPL.
• Дебелина на работния плот: 12.4 mm.
• Размер на работната маса: 1800x1400 mm, H=750 mm.
• Прахово боядисани метални крака, Ø42 mm.
• Дебелина на метала: 1.5 mm.

Лаборатория по химия и биология Hexa е оборудвана със захранвания и измервателни 
устройства, необходими за експерименти на всяка ученическа маса и масата за учителя. 
Ученическите модули са проектирани така, че да доставят електричество, вода и газ. Има 
умивалник, захранване, заземен електрически контакт, аналогов амперметър и волтметър. 
Ученическите работни модули са защитени с предпазител. Всяка маса за експерименти 
може да се управлява отделно с контролния панел, поставен на масата за учители. 

Оборудване, включено в цената:
• Маса за учителя и контролен панел: 1 бр.
• Стол за учителя: 1 бр.
• Маси за учениците: 4 бр.
• Работни модули за учениците: 16 бр.
• Столове за учениците: 24 бр.
• Мивка: 4 бр.
• Шкафове: 2 бр.
• Газова горелка: 5 бр.

18 529,00 лв.
4020120120 – бял/жълт
4020120531 – бял/син
4020120532 – бял/зелен

син зелен жълт

Декоративен цвят 

бял

Цвят на плота

сив

Цвят на метала
Срок на доставка:  
до 35 работни дни
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Заедно за модерна среда в образованието

• Материал на работния плот: HPL.
• Дебелина на работния плот: 12.4 mm.
• Размер на работната маса: 1800x1400 mm, H=750 mm.
• Прахово боядисани метални крака, Ø42 mm.
• Дебелина на метала: 1.5 mm.

Лаборатория по физика Hexa е оборудвана със захранвания и измервателни устройства, 
необходими за експерименти. Ученическите модули са проектирани така, че да доставят 
електричество, вода и газ. Има умивалник, захранване, заземен електрически контакт, 
има аналогов амперметър, волтметър и заземен електрически контакт. Ученическите 
работни модули са защитени с предпазител. Всяка маса за експерименти може да се 
управлява отделно с контролния панел, поставен на масата за учители. 

Оборудване, включено в цената:
• Маса за учителя и контролен панел: 1 бр.
• Стол за учителя: 1 бр.
• Маси за учениците: 4 бр.
• Работни модули за учениците: 8 бр.
• Столове за учениците: 24 бр.
• Шкафове: 2 бр.
• Газова горелка: 1 бр.

16 569,00 лв.
4020120121 – бял/жълт
4020120533 – бял/син
4020120534 – бял/зелен

Кабинет по 
физика

син зелен жълт

Декоративен цвят 

бял

Цвят на плота

сив

Цвят на метала
Срок на доставка:  
до 35 работни дни
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• Материал на работния плот: HPL.
• Дебелина на работния плот: 12.4 mm.
• Размер на работната маса: 1800x600 mm, H=750 mm.
• Прахово боядисани метални крака.

Научна лаборатория Flat е оборудвана със захранвания и измервателни устройства, 
необходими за експерименти на всяка ученическа маса и масата за учителя. Ученическите 
модули са проектирани така, че да доставят електричество и вода. Има умивалник, 
захранване, заземен електрически контакт, аналогов амперметър и волтметър. 
Ученическите работни модули са защитени с предпазител. Всяка маса за експерименти 
може да се управлява отделно с контролния панел, поставен на масата за учители. 

Оборудване, включено в цената:
• Маса за учителя и контролен панел: 1 бр.
• Стол за учителя: 1 бр.
• Маси за учениците: 8 бр.
• Работни модули за учениците: 8 бр.
• Столове за учениците: 24 бр.
• Мивка: 5 бр.
• Шкафове: 2 бр.
• Газова горелка: 1 бр.

21 900,00 лв.
4020120535 – бял/жълт
4020120536 – бял/син
4020120537 – бял/зелен

Научна 
лаборатория

син зелен жълт

Декоративен цвят 

бял

Цвят на плота

сив

Цвят на метала
Срок на доставка:  
до 35 работни дни
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Заедно за модерна среда в образованието

Кабинет химия и 
биология

• Материал на работния плот: HPL.
• Дебелина на работния плот: 12.4 mm.
• Размер на работната маса: 1800x600 mm, H=750 mm.
• Прахово боядисани метални крака.

Лаборатория по химия и биология Flat е оборудвана със захранвания и измервателни 
устройства, необходими за експерименти на всяка ученическа маса и масата за учителя. 
Ученическите модули са проектирани така, че да доставят електричество, вода и газ. Има 
умивалник, захранване, заземен електрически контакт, аналогов амперметър и волтметър. 
Ученическите работни модули са защитени с предпазител. Всяка маса за експерименти 
може да се управлява отделно с контролния панел, поставен на масата за учители. 

Оборудване, включено в цената:
• Маса за учителя и контролен панел: 1 бр.
• Стол за учителя: 1 бр.
• Маси за учениците: 8 бр.
• Работни модули за учениците: 8 бр.
• Столове за учениците: 24 бр.
• Мивка: 5 бр.
• Шкафове: 2 бр.
• Газова горелка: 9 бр.

21 900,00 лв.
4020120538 – бял/жълт
4020120539 – бял/син
4020120540 – бял/зелен

син зелен жълт

Декоративен цвят 

бял

Цвят на плота

сив

Цвят на метала
Срок на доставка:  
до 35 работни дни
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Кабинет 
физика

• Материал на работния плот: HPL.
• Дебелина на работния плот: 12.4 mm.
• Размер на работната маса: 1800x600 mm, H=750 mm.
• Прахово боядисани метални крака.

Лаборатория по физика Flat е оборудвана със захранвания и измервателни устройства, 
необходими за експерименти. Ученическите модули са проектирани така, че да доставят 
електричество, вода и газ. Заземен електрически контакт, аналогов амперметър и 
волтметър. Работните модули са защитени с предпазител. Всяка маса за експерименти 
може да се управлява отделно с контролния панел, поставен на масата за учители. 
Ученическите единици могат да бъдат изключени отделно с бутон от учителското бюро.

Оборудване, включено в цената:
• Маса за учителя и контролен панел: 1 бр.
• Стол за учителя: 1 бр.
• Маси за учениците: 8 бр.
• Работни модули за учениците: 8 бр.
• Столове за учениците: 24 бр.
• Шкафове: 2 бр.
• Газова горелка: 1 бр.

18 900,00 лв.
4020120541 – бял/жълт
4020120542 – бял/син
4020120543 – бял/зелен

син зелен жълт

Декоративен цвят 

бял

Цвят на плота

сив

Цвят на метала
Срок на доставка:  
до 35 работни дни
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Заедно за модерна среда в образованието

Регулируеми чин и стол  
ERGO SCHOOL, от I до XII клас

• Ученически чин и стол с регулируема височина.
• Регулируемата височина на чина е 640-760 mm.
• Регулируемата височина на стола е 380-460 mm.
• Размер на плота: 700х500 mm; цвят на плота:  

светъл бук.
• Обезопасени със заоблени ъгли с PP кант. 
• Метална прахово боядисана конструкция в сив цвят с 

дебелина 1.5 mm.
• Метална тава, фиксирана под плота за съхранение на 

учебни пособия; кукички за окачване на чанти.
• Седалка и облегалка, изработени от висококачествен 

полипропилен. 

Сертификати
• TÜV
• SGS
• ISO 9001
• ISO 14001
• BIFMA тест

179,90 лв.
4020120097

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

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
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ST
EM

• Размери на чина: 600x400x700 mm; цвят на плота:  
светъл бук.

• Размери на стола: 380x400x420 mm.
• Обезопасени със заоблени ъгли с PP кант. 
• Работен плот, изработен от MDF. Дебелина: 25 mm. 
• Стоманена прахово боядисана конструкция в бял цвят  

с дебелина 1.4 mm.
• Метална прахово боядисана конструкция в бял цвят с 

дебелина 1.5 mm.
• Фиксирана метална кошница под плота за съхранение на 

учебни пособия.

Чин и стол  
ISTUDY WHITE, от I до VIII клас

Сертификати
• TÜV
• SGS
• ISO 9001
• ISO 14001
• BIFMA тест

149,90 лв.
4020120117

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

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
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Заедно за модерна среда в образованието

Чин и стол  
STUDY

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

• Плотът е изработен от варзелит, 
без кантове и със заоблени ъгли  

за по-голяма безопасност.
• Размер на плота: 63x45 cm.

• Седалката и облегалката на стола 
са изработени от  

устойчив полипропилен (PP).
• Метална, прахово боядисана рамка 

за основа на чина и стола  
с овална форма.

• Чинът е оборудван с подплотна 
кошница за съхранение  

на учебни пособия.
• С пластмасови протектори за 

предпазване на подовите настилки и 
намаляване нивата на шум  

при преместване.

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

Арт. номер Цвят метал

4020120388         син
4020120389         сив
4020120390         червен
4020120391         жълт
4020120392         зелен

129,90 лв.

Сив плот
Височина на чина: 75 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120378         син
4020120379         сив
4020120380         червен
4020120381         жълт
4020120382         зелен

129,90 лв.

Сив плот
Височина на чина: 65 cm

129,90 лв.

Бежов плот
Височина на чина: 65 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120393         син
4020120394         сив
4020120395         червен
4020120396         жълт
4020120397         зелен

129,90 лв.

Бежов плот
Височина на чина: 75 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120403         син
4020120404         сив
4020120405         червен
4020120406         жълт
4020120407         зелен

Арт. номер Цвят метал

4020120383         син
4020120384         сив
4020120385         червен
4020120386         жълт
4020120387         зелен

129,90 лв.

Бежов плот
Височина на чина: 70 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120398         син
4020120399         сив
4020120400         червен
4020120401         жълт
4020120402         зелен

129,90 лв.

Сив плот
Височина на чина: 70 cm
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Двоен чин със столове 
STUDY

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

Арт. номер Цвят метал

4020120418         син
4020120419         сив
4020120420         червен
4020120421         жълт
4020120422         зелен

199,90 лв.

Сив плот
Височина на чина: 75 cm

199,90 лв.

Сив плот
Височина на чина: 65 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120408         син
4020120409         сив
4020120410         червен
4020120411         жълт
4020120412         зелен

Арт. номер Цвят метал

4020120423         син
4020120424         сив
4020120425         червен
4020120426         жълт
4020120427         зелен

199,90 лв.

Бежов плот
Височина на чина: 65 cm

199,90 лв.

Сив плот
Височина на чина: 70 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120413         син
4020120414         сив
4020120415         червен
4020120416         жълт
4020120417         зелен

Арт. номер Цвят метал

4020120428         син
4020120429         сив
4020120430         червен
4020120431         жълт
4020120432         зелен

199,90 лв.

Бежов плот
Височина на чина: 70 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120433         син
4020120434         сив
4020120435         червен
4020120436         жълт
4020120437         зелен

199,90 лв.

Бежов плот
Височина на чина: 75 cm

• Плотът е изработен от варзелит, без 
кантове и със заоблени ъгли  
за по-голяма безопасност.

• Размер на плота: 110x45 cm.
• Седалката и облегалката на стола са 

изработени от  
устойчив полипропилен (PP).

• Метална, прахово боядисана рамка за 
основа на чина и стола  

с овална форма.
• Чинът е оборудван с подплотна 

кошница за съхранение  
на учебни пособия.

• С пластмасови протектори за 
предпазване на подовите настилки и 

намаляване нивата на шум  
при преместване.

Срок на доставка:  
до 25 работни дни
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Заедно за модерна среда в образованието

• RFG ученическа маса JAM е подходяща за ученици от I до IV клас.
• Работен плот с ергономични извивки, изработен от MDF с дебелина 25 mm.
• Размер на работния плот: 700x500 mm.
• Обезопасени заоблени ъгли.
• Стоманена прахобоядисана конструкция в сив цвят.
• Метална фиксирана кошница под плота за съхранение на учебни пособия.
• Улей в предната част на плота за пишещи пособия.
• Пластмасови протектори на крачетата, за предпазване на подовите настилки.

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

Арт. номер Описание Цена

4020120284 I-IV клас 70х50х67 cm 135,90 лв.

4020120285 V-VIII клас 70x50x71 cm 135,90 лв.

4020120286 над VIII клас 70x50x76 cm 135,90 лв.
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ST
EM

Ученическа 
маса JAM

Направете ученето интересно и 
забавно, като създадете уютна 
и креативна среда за обучение. 
Иновативната форма на плота ви дава 
възможност да промените облика на 
всяко помещение само за минута.
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Заедно за модерна среда в образованието

Ергономична ученическа маса FLEXUS

Масите FLEXUS предлагат креативни дизайни 
за креативни умове и креативни пространства 
за учене. Подредете ги в нови форми, съберете 

учениците на едно място или поотделно.

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

Heavy-duty заключващи 
колела

Нивелиращи стъпки

Безопасни заоблени  
3D ръбове

• HPL плот с дебелина 12 mm  
и заоблени ъгли.

• Прахово боядисана в сив цвят 
метална рамка.

• Колелца със стопери на два от 
краката за лесно придвижване.

• Пластмосаови протектори 
на другите два крака за 
защита на подовите настилки 
и намаляване на шума при 
преместване.

Срок на доставка:  
до 25 работни дни
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Височина Арт. номер

64 cm 4020120205

71 cm 4020120207

76 cm 4020120209

Височина Арт. номер

64 cm 4020120191

71 cm 4020120193

76 cm 4020120195

Височина Арт. номер

64 cm 4020120173

71 cm 4020120175

76 cm 4020120177

Височина Арт. номер

64 cm 4020120179

71 cm 4020120181

76 cm 4020120183

Височина Арт. номер

64 cm 4020120215

71 cm 4020120217

76 cm 4020120219

199,90 лв.

Квадрат
Размер: 80х80 cm

269,90 лв.

Правоъгълник
Размер: 120х60 cm

269,90 лв.

Квадрат
Размер: 120х60 cm

299,90 лв.

Вълна
Размер: 120х80 cm

Височина Арт. номер

64 cm 4020120185

71 cm 4020120187

76 cm 4020120189

269,90 лв.

Полукръг
Размер: 120х60 cm

299,90 лв.

S-форма
Размер: 120х80 cm
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Заедно за модерна среда в образованието

Стифируеми и лесни
за съхранение

Ергономичен дизайн

Безопасни и стабилни

MAXIMA-C/СТОЛ

• Здравата повърхност на седалката се почиства лесно и издържа на драскотини. Благодарение на С-рамката, повдигането 
на столовете върху бюра и маси е лесно, осигурявайки възможност за безпроблемно почистване на пода.

• Удобният захващащ отвор в облегалката на седалката прави носенето на този стол лесно. Столът се предлага с 3 
височини на седалката според DIN EN 1729.

Вид д/ш/в, cm Арт. номер Цена 

C4 36x38x38 40201001** 99,99 лв.

C5 43x45x43 40201002** 119,90 лв.

C6 43x45x46 40201003** 119,90 лв.

C4 Височина 38 cm
C5 Височина 43 cm
C6 Височина 46 cm

Цвят на седалката и облегалката**

Мандарина
Жълт
Небесносин
Круша

02
03
04
06

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

120
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EM

MAXIMA-A/СТОЛ

Вид д/ш/в, cm Арт. номер Цена 

C4 36x38x38 40201004** 84,99 лв.

C5 43x45x43 40201005** 106,90 лв.

C6 43x45x46 40201006** 106,90 лв.

Ергономичен 
дизайн

Издръжливи  
и устойчиви

C4 Височина 38 cm
C5 Височина 43 cm
C6 Височина 46 cm

Цвят на седалката и облегалката**

Мандарина
Жълт
Небесносин
Боровинка
Круша

02
03
04
05
06

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

120

• A-рамката позволява удобно захващане и лесно подреждане за съхранение. Здравата повърхност на седалката издържа на 
драскотини и се почиства лесно. Протекторите на краката осигуряват стабилност и предпазват подовете от абразия. 
Удобен захват посредством отвор в облегалката на седалката прави носенето наистина лесно.

• Столът се предлага в 3 височини съгласно DIN EN 1729.
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Заедно за модерна среда в образованието

Smart обединява творчеството и организацията. Учениците и преподавателите ще 
обикнат дизайните, които създават, докато подреждат тези стелажни единици в 
забавни форми, полукръгове и приспособления. 

Модулна система за съхранение SMART

Устойчиви пластмасови 
тави

Heavy-duty 
заключващи колела
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EM

• Размери: 104x40х150 cm • Размери: 104x40х150 cm • Размери: 104x40х150 cm

• Размери: 104x40х90 cm • Размери: 104x40х90 cm

• Размери: 104x40х90 cm

Шкаф с 2 врати Шкаф с 2 рафта, 7 пластмасови 
тави

Шкаф с 2 рафта,  
14 пластмасови тавиЕтажерка с 2 рафта

Шкаф с 14 пластмасови 
тави

Шкаф с 2 врати Шкаф с 12 клетки

299,90 лв.
4020140021

739,90 лв.
4020140027

399,90 лв.
4020140028

349,90 лв.
4020140029

509,90 лв.
4020140022

639,90 лв.
4020140023

• Размери: 100.8x40х90 cm

299,90 лв.
4020140024
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Заедно за модерна среда в образованието

Меки модулни форми за сядане, които вдъхват живот на всяка среда с 
цветове и забавни форми. 

Девет форми с възможност за комбиниране една с друга. Можете 
да ги сглобите като парчета пъзел, за да създадете 3D шедьоври на 
изкуството и формата. 

Модулна мека мебел

Модул CURVE

4030100244

4030100245

4030100246

4030100247

4030100248

4030100249

499,90 лв.

• Размери: 90х90х43 cm

Модул PIXEL

4030100232

4030100233

4030100234

4030100235

4030100236

4030100237

609,90 лв.

• Размери: 120х112х43 cm

Модул BOLD

299,90 лв.

• Размери: 60х51х43 cm

4030100250

4030100251

4030100252

4030100253

4030100254

4030100255

Модул FORMEX

4030100238

4030100239

4030100240

4030100241

4030100242

4030100243

499,90 лв.

• Размери: 120х60х43 cm

Модул CIRCLE

279,90 лв.

• Размери: 60х60х43 cm

4030100256

4030100257

4030100258

4030100259

4030100260

4030100261

Модул ARROW

289,90 лв.

• Размери: 53х59х43 cm

4030100268

4030100269

4030100270

4030100271

4030100272

4030100273
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Модул MOON

Модул CUBE

Модул CHIP

Модул SHAPE

Модул LINE

Модул RAINBOW

• Размери: 90х76х43 cm

469,90 лв.

• Размери: 60х60х43 cm

279,90 лв.

• Размери: 90х90х43 cm

519,90 лв.

• Размери: 120х90х43 cm

499,90 лв.

• Размери: 60х60х43 cm

289,90 лв.

• Размери: 120х60х43 cm

489,90 лв.

4030100274

4030100275

4030100276

4030100277

4030100278

4030100279

4030100262

4030100263

4030100264

4030100265

4030100266

4030100267

4030100280

4030100281

4030100282

4030100283

4030100284

4030100285

4030100286

4030100287

4030100288

4030100289

4030100290

4030100291

4030100292

4030100293

4030100294

4030100295

4030100296

4030100297

4030100298

4030100299

4030100300

4030100301

4030100302

4030100303
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Заедно за модерна среда в образованието

37,49 лв.

1. Табло „Прости механизми“, раз-
мери: 100x70 cm – 6635100798

2. Табло „Величини и техните 
параметри“, размери:  
70x100 cm – 8132180004

3. Табло „Електрически ток“, раз-
мери: 70x100 cm – 8132180009

4. Табло „Електрически вери-
ги“, размери: 70x100 cm – 
6632040001

2. 3. 4. 5.

1.

6.

5. Табло „Електромагнитен  
спектър“, размери: 70x100 cm – 
6632040002

6. Табло „Оптика“, размери:  
70x100 cm – 6635100095

7. Табло „Движение на Земята  
и Луната“, размери: 70x100 cm – 
8132180006

8. Карта на звездното небе, раз-
мери: 70x100 cm – 8132180012

9. Табло „Слънчева система“, раз-
мери: 70x100 cm – 8132180005

7. 8.

9.
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Гигантски 
термометър

Метеорологичен център

• Височина: 76 cm
• От –40 до 50 oС

• Съдържа термометър,  
барометър и влагомер.

• Може да се използват и 
поотделно.

Архимедов винтКомплект  
„Закон на Архимед“

• 1 силомер  
и 2 цилиндъра.

• Размери: 
18х4х7 cm.

• 4 части
• Размери: от 9 до 15 cm

Силомер, 3 бр.Комплект  
„Помощни ръчички“

Демонстрационен 
комплект „Термично 
разширение“

• Дължина: 28 cm

79,99 лв.
6635100150

94,99 лв.
6635100720

29,99 лв.
6611060290

17,99 лв.
6632020005

77,99 лв.
6632020087

12,99 лв.
8126160070

17,99 лв.
6632020062

35,99 лв.
6632020014

• 1 N, 5 N, 10 N

53,99 лв.
6632020031

• Комплект за термично разширение  
на твърди вещества. 

• Изработено от метал.

• Комплект за сравнение на 
степента на термично линейно 
разширение на материалите: 
стомана, алуминий и месинг.

• За демонстриране на топлинната 
проводимост на различни метали. 

• Размер на лентите: 100x15 mm. 
• Дървен пръстен диаметър: 125 mm.

Демонстрационно 
устройство  
„Разширение  
на металите“

Уред за  
топлопроводимост

• Представя концепцията за 
• причината и следствието. 
• Насърчава уменията за наблюдение, 

докато децата наблюдават водата, 
противодействаща на гравитацията.

Метео станция

14,99 лв.
№ Арт. номер Описание
(1) 6045120032 Shiny Day
(2) 6045120031 Sunny Times

• Показва: дата, околната 
температура и будилник.

1

2
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• Комплектът  
включва 24 части:
- магнит „подкова“;
- магнитна основа;
- лабиринт;
- 4 цветни магнита;
- 2 магнитни калинки;
- 2 двуцветни магнитни 

плочки;
- 2 леки коли;
- 10 карти за активност.

• Размер:  
Ø15x12x3.5 cm

Комплект магнити

Електромагнит

9,49 лв.
6635100971

81,99 лв.
6632020093

83,99 лв.
6632020012

6,99 лв.
6632020032

39,99 лв.
6632020094

74,99 лв.
6611060291

33,99 лв.
6632020074

Комплект „Магнетизъм“ за начинаещи

• 119 части
74,99 лв.
6635100850

• Комплект от 10 миниатюрни игли с 
компас на стойки с размери: 3х2.5х3.7 cm.

• 10 експеримента, за забавление.
• За многократна употреба.

Комплект „Магнетизъм“

Комплект-лаборатория 
„Магнитни сили“

Магнит подкова, цветен

• Лабораторни експерименти за физич-
ните закони и света на професиите.

Комплект линии на 
магнитното поле

Комплект малки 
магнитни компаси, 10 бр.

• Мини комплект на магнитното поле.
• Размери: 18х18х21 cm.
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Дигитален шублер

• Тегло: 150 g

Търкалящо 
се махало

• Размери: 
23х10х41 cm

Камертон Комплект 
механика

• Честота: 440 Hz
• Дължина: 17 cm

• Комплектът за експерименти с механика съдържа 12 части: 
пластмасов контейнер, балистичен пистолет, лабораторен 
контейнер, стоманена топка, лабораторна стойка, нивелир, 
шест тежести от 100 g, трибометър, динамометър, 
линийка, математическо махало, 3 тела с различни маси.

• Тегло: 1.5 kg 
• Състои се от 7 топки,  

висящи от една и съща основа.
• Размер: Ø456х100х330 mm.

• Обръчът е 30 cm. Катапултът се задвижва без батерии, 
пружини или гумени ленти.

• Комплектът показва как машините улесняват работата: 
усилие, натоварване, сила и движение.

• Tежести (2 броя x 5 g и 2 броя x 10 g) и гумени ленти (8 бр.).
• Подходящ за деца над 10-годишна възраст.

Комплект 
„Механика“

Махало, 17 части

Махало на Бартън

22,99 лв.
6632020034

359,90 лв.
6632020020

64,99 лв.
6632020060

49,99 лв.
6632020063

99,99 лв.
6632020070

79,99 лв.
6632020061

86,99 лв.
6632020011

84,99 лв.
6632020009

Катапулт Комплект прости 
машини

• Комплектът включва: махало, 19 cm; 6 конуса; 2 топки;  
2 чаши; декоративни стикери.

49,99 лв.
6635101202

• Комплектът насърчава разбирането на ключови понятия 
по физика. Включва 19 части: ролка, лост, колело и ос, 
наклонена равнина, винт, клин.
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• Размери: Ø50x12x30 cm
• Тегло: 0.85 kg
• Материал: пластмаса

• Комплектът  
се състои от  
5 елемента: центробежен апарат,  
2 епруветки с капачки, регулатор с модел на затворен 
клапан, центрофуга; Размери: Ø23.5х11.5х47.5 cm.

• Размери: 35х28х6.4 cm
• Резервоар с размери: 

28х27х3.5 cm

• Размери:  
Ø20.3х15.2х7.6 cm

• Материали: калай, алуминий, 
олово, цинк, мед

• Размери: 
110x20x24 cm

• Размер на куба: 3.2 cm
• Изработени от: мед, месинг, 

олово, цинк, стомана, алуминий

Демонстрационна 
машина „Вълни“

Демонстрационен комплект 
„Центробежна сила“

Демонстрационен 
пулверизатор

Комплект „Движение и сила“,  
20 части

Цилиндри, различни по 
обем, равни по маса

Демонстрационен комплект 
„Движение“

Кубчета с кука, различни 
по маса, равни по обем

Демонстрационен комплект 
„Закон на Ленц“

26,99 лв.
6632020067

64,99 лв.
6632020059

43,99 лв.
6632020064

72,99 лв.
6632020071

86,99 лв.
6632020073

30,99 лв.
6632020086

41,99 лв.
6632020096

194,90 лв.
6632020066

179,90 лв.
6632020069

119,90 лв.
6632020068

Демонстрационно устройство 
„Инерцията на телата“

Комплект малък гений 
„Космическа гравитация“

• Размери: 
7.5x5.5x6.5 cm

• С комплекта могат да се построят зрелищни 
писти, трасета и лупинги, чрез които се разкриват 
тайните на гравитацията.

• Комплектът съдържа: декор, основа, пластмасови 
тръбички, щипки и нитове, метални топчета.

• Предназначено за деца над 7-годишна възраст.

• Комплектът насърчава разбирането на ключови понятия по физика, 
включително: земно притегляне; инерция; триене; избутване 
и издърпване. Размери: пергола: 23.5 cm; трасета на пътното 
платно: 30 cm; коли: 7 cm.



35Всички цени са в лева без ДДС.

ST
EM

• Инструмент за оптични експерименти, като пречупване и отражение 
на светлината, близостта и отдалечеността.

• Оптична триъгълна призма, която служи за 
пречупване на светлината.

• Изработена от 10-сантиметрова пластмаса.

• Проектор, използващ 3 силни LED лампи с ниско напрежение 
(червено, зелено и синьо) в специални държачи и контакти, 
за да се осигури регулиране на ъгъла на падане на всеки 
цветен лъч върху белия екран.

• Комплектът включва: крушка, 5 дръжки,  
3 графики, екран с дръжка, 4 изпъкнали 
лещи, 2 вдлъбнати лещи.

Комплект за оптични експерименти

Комплект „Геометрична оптика“

• Размери: 22х17х16 cm

• Размери: 75x24x37 cm

• Размери: 
101x6.5x20 cm

Комплект 
„Отражение на лазер“

Професионален куфар с 
оптични експерименти

354,90 лв.
6632020030

27,99 лв.
6632020040

159,90 лв.
6632020010

274,90 лв.
6632020006 159,90 лв.

6632020065

839,90 лв.
6632020085

• 3 сменяеми 
подвижни 
елемента

• Размери:  
50x3x45 cm

Стенен панел „Оптика“

259,90 лв.
6635101116

Апарат за смесване на цветовете

Триъгълна 
призма

Комплект „Малък гений“ 
лаборатория за илюзии

• Моделът илюстрира  
как светлинен лъч  
се отразява при  
преминаване през  
различна среда.

• Прозрачният  
резервоар за вода е със скала (360 ml) 
на задната си стена.

• Експериментите включват 
закони, отнасящи се до 
излъчването на светлина, 
нейното разпространение 
и взаимодействие с 
материята.

• Регулируема 
височина

30,99 лв.
6626020039

Леща, изпъкнала и 
вдлъбната, 2 броя

29,99 лв.
6632020097

• Комплектът съдържа 
всичко необходимо за 
създаване на динамични 
ефекти, триизмерни 
експерименти, 
стимулираща 
викторина, перфектно 
функциониращ перископ 
и илюстрирани 
инструкции.



36 Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

26,99 лв.
6632020101

45,99 лв.
6632020102

• Проектор и лампа 2 в 1, който 
прожектира астрономически 
изображения на стената  
или тавана на стаята.

• Размери: 13х13х12 cm.
• Тегло: 345 g.
• Работи с 3 бр. батерии  

(не са включени).

• Проектор и лампа 2 в 1, който 
прожектира астрономически 
изображения на стената или тавана  
на стаята.

• Размери: 6x10x5 cm, тегло: 60 g.
• Работи с 3 бр. батерии (не са включени).

Проектор 
лампа 2 в 1

Проектор Maxi Science, 
астрономия

54,99 лв.
6611100517

• Осигурява изглед отблизо на звезди, планети и други!
• Включва три диска на проектора, всеки с осем изображения.
• Разполага с функция за автоматично изключване.

Звезден проектор, детски



37Всички цени са в лева без ДДС.

ST
EM

• Включва Слънцето, Земята, Луната и още 7 планети. 
Работи с батерии или с адаптер.

Автоматизирана  
Слънчева система

99,99 лв.
8126100010

Слънчева система, надуваема

99,99 лв.
6635100854

• Цветните и реалистични магнити ще приковат 
вниманието на учениците в модела на Слънчевата система. 
Включва 8 планети, Плутон, Слънце, Луна и пояс от 
астероиди.

46,99 лв.
8126120007

Астропланетариум

• Може да наблюдавате звездите на стената в своята стая. 
Наблюдавайте падащи звезди. 

• Автоматично изключване.
• Размери на проекцията: 1.6х2.1 m от 2 m разстояние.
• LED осветление.
• Повече от 8000 небесни обекта.

179,90 лв.
6635100913

31,99 лв.
6632020095

• Съдържа 13 части. 
• Размери: от Ø58 cm (Слънцето) 

до Ø13 cm (Луната).

• Макет на Слънчевата система, който свети в тъмното!
• Триизмерно, точно и реалистично възпроизвеждане на 

Слънчевата система, двулицев пъзел.
• Предназначено за деца над 7-годишна възраст.

Голяма магнитна  
Слънчева система

Комплект „Малък гений – опознай 
слънчевата система“

• Комплектът включва помпа, висящи планети и комплект за ремонт.
• Размерите са: Слънце: 58 cm, Юпитер: 36 cm, Сатурн: 28 cm (с пръстени), 

Нептун: 23 cm, Уран: 23 cm, Венера: 19 cm, Земя: 19 cm, Марс: 15 cm, Меркурий: 
15 cm, Плутон: 13 cm, Луна: 13 сm.
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• Включва статив, два 
взаимозаменяеми окуляра 
и окуляр за гледане на 
наземни обекти.

• Увеличение: от 20 до 80x.

• Увеличение: от 45 до 375х.
• Диаметър на обектива: 70 mm.
• Фокусно разстояние: 900 mm.
• Търсач: 6х25.
• Окуляри: 20/12.5/4 mm.
• Регулируем алуминиев статив.

• Увеличение: от 26 до 195x.
• Диаметър на огледалото: 130 mm.
• Фокусно разстояние: 650 mm.
• Окуляри: 2.
• Леща на Бароу.
• Вграден компас.

Телескоп Refractor  
60/700 в куфар

Телескоп Refractor  
70/900

Телескоп „Нютон“ 
130/650

Телескоп Spica 130/1000 
с адаптер за смартфон

Компактен телескоп 
76/350

Телескоп  
Space Explorer

• Система с 2 лещи.
• Увеличение: 50х, 100х.
• Диаметър на обектива:  

45 mm.
• Фокусно разстояние: 50х, 100х.
• Окуляри: 6/12 mm.
• Дигитално огледало.
• Регулируем алуминиев статив.

6635100897
6635100898
6635100899

113,90 лв.
8126140011

119,90 лв.

379,90 лв.
6635100901

224,90 лв.
6635100900

479,90 лв.
6635100902

674,90 лв.
6632060005

234,90 лв.
6635100903

• Увеличение: от 35 до 262х.
• Диаметър на обектива: 60 mm.
• Фокусно разстояние: 700 mm.
• Търсач: 5х24.
• Окуляри: 20/12.5/4 mm.
• Регулируем алуминиев статив.

• Увеличение: от 18 до 117х.
• Диаметър на огледалото: 76 mm.
• Фокусно разстояние: 350 mm.
• Окуляри: 6/20 mm.
• Леща на Бароу.
• Вграден компас.

• Диаметър на окуляра: 31.7 mm (1.25").
• Най-висока практическа мощност: 260x.
• Комплектът включва: телескоп; бленда Слънчев филтър; окуляри: 4 mm, 

20 mm; LED визьор; 3 обективa Barlow; адаптер за камера за смартфон; 
алуминиев статив.

Телескоп „Вега“
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Електрически комплект 
„Движение“

Електрически комплект „Лабиринт“Електрически комплект „Звук“

Открийте:
• Как работи електрическата верига.
• Как работи сензорът за движение.
• Как да използвате комплекта за движение.

Открийте:
• Как работи електрическата верига.
• Как различните компоненти на 

електрическата верига реагират заедно.
• Как можете да разрешите електрическия 

лабиринт по най-лесния начин.

Открийте:
• Как работи електрическата верига.
• Как работи сензорът за звук.
• Как да използвате звуков сензор.

25,99 лв.
6632020055

25,99 лв.
6632020056

19,99 лв.
6632020058

Открийте:
• Как работи електрическата 

верига.
• Как работят галваничният 

елемент и батерията.
• Връзката между химическа 

реакция и течното 
задвижване.

19,99 лв.
6632020057

Часовник с течно  
задвижване
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Електростатично махало

• Два елемента
• Височина: 30 cm

Електростатичен 
генератор на Уимсхърст

• Размери:  
29х18х34 cm.

• Размери: 
20х15х37 cm.

• За показване 
на промените 
в електричния 
ток.

Електроскоп 
със стрелка

Генератор на  
Ван де Грааф

• Височина: 74 сm
• Диаметър на  

купола: 26 сm

74,99 лв.
6632020008

60,99 лв.
6632020013

169,90 лв.
6632020022

1029,00 лв.
6632020007

Стенен панел „Електричество“

• Размери: 
50х3х45 cm

259,90 лв.
6632020072

Комплект „Батерия“

• Комплектът съдържа: LED 
с проводници; дискове от 
мед, цинк и филц; пипета за 
калибриране.

Волтметър, 
0~1~5 V

Амперметър, 
0~1 А

Модел на демонстрационен 
електрически мотор

• Размер: 9х6 cm

• Размери: 133х97x100 cm
• Тегло: 0.3 kg

• Размери: 133х97x100 cm
• Тегло: 0.4 kg

19,99 лв.
6635100354

27,99 лв.
6632020016

31,99 лв.
6632020017

174,90 лв.
6632020018

• Панел за стена за демонстрация как протича електрическият ток.
• Чрез работещи превключватели детето може да насочва тока и да 

пуска конкретни крушки.

• За експерименти за електростатика.
• Може да създаде искра до 6 cm.

• За демонстрация на статичното електричество.
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• Размери: 24.5х14.5x4.5 cm

Комплект за експерименти 
с електричество
159,90 лв.
6632020019
• Комплектът за експерименти с електричество включва: 

превключвател; гнездо за малка крушка; 2 W резистор 5;  
реостат; часовник с електромагнитно изключване; 
електрически двигател; феромагнитен прах; електроскоп; 
скоба за бобина; ебонитова пръчка с вълна; стъклена пръчка 
с коприна; перфорирана плоча; амперметър и волтметър; 
магнитна игла; магнити; вълна и коприна; желязо; намотка 
от медна тел; никелирана тел; малка крушка; constantan’s 
кабел; кабел с щепсел; кутия за батерия.

• Комплектът покрива работата на 2-4 ученици. 9 
практически експеримента. Комплектът включва: Аrduino 
MKR WiFi1010 платка; Arduino Science Carrier платка; кабели, 
сензори и допълнителни компоненти за сглобяването 
на различни макети; достъп до онлайн платформа за 
учители; достъп до онлайн платформа за ученици; онлайн 
съдържание и материали за учителя. 

46,99 лв.
6632020015

55,99 лв.
6632020098

619,90 лв.
6632020084

Мултиметър

Комплект Arduino Science Kit  
Physics LAB

Куфарче за експерименти  
с електричество

• Волтметър и амперметър.
• Отделен контакт 10 A.
• Захранван от батерия  

(батерията не е включена).

• Комплектът позволява да се демонстрира 
прехвърлянето на електрически заряди 
и да се сравнят електростатичните 
свойства на телата. Предназначен  
за деца над 8-годишна възраст.

Комплект „Малък гений – Експерименти с електричеството“

• Образователни теми: 
- Проводимост на материали; 
- Научна хипотеза; 
- Експериментални данни в таблици и графики; 
- Магнитни полета и звук; 
- Движение и ускорение.

2099160012

www.office1.bg

Цената виж тук

• Информация за електричеството и практиктични забавни експерименти.
• Работи с 2 батерии АА, които не са включени в комплекта.
• Размери: 46x31x8 cm.
• Предназначено за деца над 8-годишна възраст.

• Размери: 55x15.5x46 cm.
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1.

2.

5.

8.

3. 4.

7.6.

1. Периодична система  
на химичните елементи,  
размери: 70x100 cm – 8132180001 

2. Табло „Атоми и молекули“,  
размери: 70x100 cm – 8132180008

3. Табло „Окислителни и реду-
кционни свойства“, размери: 
70x100 cm – 6635100124

4. Табло „Разтворимост на кисе-
лини, основи и соли“, размери: 
70x100 cm – 6635100125

5. Табло „Химични връзки“,  
размери: 100x70 cm – 8132180007

6. Табло „Топлинни явления“, разме-
ри: 70x100 cm – 6635100819

7. Табло „Изопроцеси при идеа-
лен газ“, размери: 70x100 cm – 
6635100817

8. Табло „Нуклеинови киселини“, 
размери: 100x70 cm – 6626040011

37,49 лв.

1. Табло „Периодична система“, 
формат А4 – 6635100946

0,99 лв.

1. Табло „Периодична система“, 
формат А3 – 6635100945

2,49 лв.

ИЗОПРОЦЕСИ ПРИ ИДЕАЛЕН ГАЗ

© Всички права запазени. Това издание не може да бъде възпроизвеждано с каквато и да е цел, в каквато и да е форма 
или с каквито и да е средства без писменото съгласие на Кооперация „Панда“ и Модерното училище. Тел. 02/ 9766721 

ПРОЦЕС ЗАКОН

ИЗОПРОЦЕСИ ПРОТИЧАТ, КОГАТО ЕДНА ОТ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ГАЗОВЕТЕ ОСТАВА ПОСТОЯННА, А ОСТАНАЛИТЕ ДВЕ СЕ ПРОМЕНЯТ С ТЕЧЕНИЕ НА ВРЕМЕТО.

ГРАФИКИ НА ПРОЦЕСА
ПЪРВИ ПРНЦИП, 

ЗАПИСАН ЗА 
ПРОЦЕСА

ИЗОТЕРМЕН

Т=const

ИЗОХОРЕН

V=const

ИЗОБАРЕН

p=const

на БОЙЛ-МАРИОТ

Δ U=0

Δ U=Q

Q=Δ 
U + A1

на ШАРЛ

на ГЕЙ-ЛЮСАК

T 1 
Р1

T
Р

T 2

Р2=

= const

p.V

p1.V1= p2.V2

= const

T 1 
V1

T
V

T 2

V2=

= const

P

изотерна

V0

P изотерна

T0

V изотерна

T0

P

изохора

T0

V

изобара

T0

P изохора

V0

V

изотерна

T0

P

изобара

V0

P

изобара

T0
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Пипети, 10 бр.

Спиртен 
термометър

Стъклена бъркалка, 
200/4, 10 бр.

• Обхват от –10  
до +150 градуса

• Размер: 26 cm
• Точност: 1°С

Предпазни очила

• Стандартен размер

Метална 
лъжичка

Часовниково стъкло,  
Ø80 mm

• 10 бр. • Размери: 25х25х4 cm.

• Размери: 15х30х8 cm.

• Дължина:  
200 mm

11,99 лв.
6628020041

3,99 лв.
6628020045

14,99 лв.
6635100020

23,99 лв.
6635100666

16,99 лв.
6635101031

15,99 лв.
6635101032

16,99 лв.
8128100034

9,99 лв.
6635100665

Азбестова мрежа, 
20х20 cm

8,99 лв.
8128100015

Арт. номер Размер Цена

6628020091 L 28,99 лв.

6628020092 M 28,99 лв.

6628020093 S 28,99 лв.

Лабораторна 
престилка

• Материя:  
50% памук,  
50% полиестер.

• Пере се при  
40 градуса.

• Разполага  
с 3 джоба.

409,90 лв.
6628020012

Количка за 
инструменти

• Двуетажна количка за инструменти, изработена от 
неръждаема стомана.

Пластмасова 
вана
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Щипка за епруветкаЛабораторен 
статив

Държател за лабораторна 
стъклария без муфа

• Дължина:  
180 mm

• Размер на базата:  
150х250 mm

• Размер на 
пръчката:  
Ø10x600 mm

• Метална
• Дължина: 150 mm

• Дължина: 140 mm

• Пластмасова
• Дължина: 150 mm
• 10 бр.

39,99 лв.
6635100021

8,99 лв.
6635100050

10,99 лв.
6635100141

23,99 лв.
6635100121

67,99 лв.
6635100049

4,49 лв.
8128100064

36,99 лв.
6628020082

23,99 лв.
8128100054

Стъклена епруветка, 
10 бр.

• Размер:  
16x100 mm

5,99 лв.
6635100667

4,49 лв.
6635100043

Блюдо 
Петри

Арт. номер Описание Цена

6635100179 Стъклено, 80 mm 2,49 лв.

6635100180 Стъклено, 100 mm 2,99 лв.

6635101030 Пластмасово, 
Ø90 mm, 20 бр. 6,49 лв.

Шпатула Права 
пинсета

• Със запушалка.
• Размер: 16x102 mm
• Вместимост: 12 ml.

Епруветки със стойка 
пластмасови, 6 бр.

• Вместимост: 
100 ml

Пластмасова 
епруветка, 100 бр.

Четка за 
епруветка
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Арт. номер Описание Цена

6635100672 Ø9 mm 4,49 лв.

6635100673 Ø15 mm 7,99 лв.

6635100674 Ø30 mm 28,99 лв.

Гумени тапи, 10 бр.

Индикаторна хартия  
на ленти, 0-12 pH

Фунии, 10 бр.

Филтърна хартия

• 1 kg
• 50 листа
• Размер: 50х50 cm

Крушовидна 
делителна фуния 

Цилиндрична 
делителна фуния 

• Вместимост: 
250 ml

• Вместимост: 250 ml
• Височина: 15 cm.
• За лабораторни изследвания.
• Произведенa от топлоустойчиво, трайно, 

боросиликатно стъкло с градуировка.

Арт. номер Описание Цена

6635100663 Ø50 mm, стъклена 53,99 лв.

6635100664 Ø70 mm, стъклена 67,99 лв.

6628020046 Ø35 mm, пластмасова 26,99 лв.

13,99 лв.
6628020002

29,99 лв.
6628020003

14,99 лв.
6635100017

14,99 лв.
6635100015

54,99 лв.
6635100075

59,99 лв.
6635100147

Стойка за епруветки

• Диаметър: 16 mm
• Брой гнезда: 60 бр.
• Формат: 5х12 cm

16,99 лв.
6635100022

• Диаметър: 
90mm.

• Цвят: бяла.

Филтърна хартия  
за качествен анализ

Индикаторна хартия,  
ролка, 1-14 PH

• 5 m x 7 mm.
• Бързо тестване на pH.
• Цветна диаграма за прецизно отчитане.
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Комплект мерителни цилиндри, 
7 бр.

Ерленмайерова колба, 
стъклена, 10 бр.

Бехерова чаша, 
стъклена, 10 бр.

Бехерова чаша, 
полипропиленова

Стъклена спиртна 
лампа

Метална спиртна 
лампа

Мерителен цилиндър,
полипропиленов

Арт. номер Описание Цена

6635100177 50 ml 7,49 лв.

6635100045 100 ml 8,49 лв.

6635100046 250 ml 11,99 лв.

6635100047 500 ml 17,99 лв.

Арт. номер Описание Цена

6635100178 50 ml 47,99 лв.

6635100658 100 ml 43,99 лв.

6635100657 250 ml 52,99 лв.

6635100656 500 ml 70,99 лв.

Арт. номер Описание Цена

6635100041 100 ml 32,99 лв.

6635100660 250 ml 39,99 лв.

6635100661 600 ml 58,99 лв.

6635100662 1000 ml 93,99 лв.

Арт. номер Описание Цена

6635100668 100 ml, 12 бр. 44,99 лв.

6635100669 250 ml, 16 бр. 69,99 лв.

6635100187 400 ml, 10 бр. 53,99 лв.

6635100670 500 ml, 12 бр. 73,99 лв.

6635100188 800 ml, 10 бр. 79,99 лв.

6635100671 1000 ml, 4 бр. 53,99 лв.

• Комплектът съдържа 7 цилиндъра с вместимост 10, 25, 50, 100, 250, 500 и 1000 ml.

26,99 лв.
6635100040

66,99 лв.
6635100343

26,99 лв.
6635100044

22,99 лв.
8128100004

Облодънна колба, 
стояща

• Вместимост: 250 ml
• Височина: 14 mm.

Реактивна банка 
на шлиф

7,49 лв.
6628020020
• Прозрачна
• Вместимост: 100 ml

8,49 лв.
8128100045
• Прозрачна
• Вместимост: 250 ml
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Арт. номер Описание Цена

6628020086 Активен въглен на прах, 300 g 14,99 лв.

6635100023 Активен въглен на люспи, 300 g 8,99 лв.

6635100076 Амониев нитрат, 1 kg 14,99 лв.

8128100055 Желязо на прах, 100 g 22,99 лв.

6635100032 Йод, 250 g 67,99 лв.

6635100821 Калиев хлорид, 1 kg 11,99 лв.

8128100028 Калиева основа, 1 kg 12,99 лв.

6628020026 Калциев карбонат на прах, 500 g 7,99 лв.

6635100782 Калциев оксид, 500 g 43,99 лв.

6635100078 Калциев хидроксид, 500 g 44,99 лв.

6628020027 Магнезиев оксид, 300 g 38,99 лв.

6635100116 Магнезий, 100 g 29,99 лв.

6635100115 Меден оксид, 250 g 44,99 лв.

8128100037 Меден сулфат пентахидрат 23,99 лв.

6635100038 Метиленово синьо, 50 g 29,99 лв.

6635100054 Натриев хлорид, 1 kg 8,99 лв.

6635100079 Натриева основа люспи, 1 kg 8,99 лв.

6628020004 Натрий, 125 g 124,90 лв.

6635100074 Син камък чист, 1 kg 11,99 лв.

8128100049 Спирт за горене син, 1 l 6,99 лв.

6635100055 Сяра на прах, 750 g 5,99 лв.

6628020030 Фенолфталейн, 100 g 22,99 лв.

6635100114 Формалин, 1 l 22,99 лв.

6635100805 Цинк на гранули, 100 g 8,99 лв.

6635100193 Цинк на прах, 250 g 14,99 лв.

Реактиви

* Office 1 предлага още видове реактиви по запитване

C20H14O4
NaOH

NH
4NO

3

CuSO4·5H2O
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• Материал: пяна
• Височина: 42 cm
• Диаметър: 39 cm

• За конструиране на модели 
на атоми, изотопи и йони. 
Комплектът съдържа 8 модела 
за ученици и 1 за учителя.

3D модел на атом

Комплект „Молекулярна  
структура“

Комплект „Структура на атома“

139,90 лв.
6628020013

94,99 лв.
6628020014

• 150 елемента

94,99 лв.
6628020015

139,90 лв.
6628020113

55,99 лв.
6628020114

61,99 лв.
6628020115

57,99 лв.
6628020116

Комплект „Метали и техните 
сплави“, в куфарче

• Размери:  
30.5х20.5х5 cm.

Комплект „Модел 
графичен с 15 въглеродни 
атома“

Комплект „Молекулярна 
структура на лед“

Модел „Диамантена 
кристална структура“

• Комплект за създаване на трислоен 
графитен модел с 15 въглеродни атома 
във всеки слой. Диаметър на атомните 
части: 14.5-15 mm.

• Изграден със 78 атомни части.
•  Диаметър на атомните части:  

14.5-15 mm.

• Сензори за провеждане на химически експерименти. 
• Комплектът включва: 

- рН сензор с нормален електрод (1TFS34_K) 
- сензор за налягане (150 до 1150 mbar) (1TFS37_K) 
- температурен сензор (от -40 до 140оC) (1TFS44_K) 
- термодвойка (от 0 до 1200 оC) (1TFS46_K) 
- 4x UC-E6 кабел за сензори 
- куфар за комплект сензори

Комплект  
„Сензори химия“

2099160015

www.office1.bg

Цената виж тук
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54,99 лв.
6628020122

21,99 лв.
6632020099

81,99 лв.
6628020124

67,99 лв.
6628020118

Комплект за филтриране  
на вода

• Комплектът включва: 3 х 65 g чакъл, 3 x 65 g 
пясък, 3 x 90 g активен въглен, 12 x 60 mm 
филтърна хартия, 1 x 50 ml мерителна чашка 
и очила.

52,99 лв.
6628020011

• Комплектът разполага с 24 забавни експеримента за 
запознанство с водата.

• ВАЖНО: за тази игра е необходим родителски надзор.

• Комплектът включва: мерителна чашка; прозрачни 
контейнери; балони; маркуч; сламки; тавичка; жълт 
оцветител. Предназначено за деца над 8-годишна възраст.

• Размери: 20х26.5х5.6 cm.

• За газовете, твърдите и течните вещества.
• За многократна употреба.
• Комплектът включва 10 елемента. 
• За лампата са необходими батерии 2 ААА батерии, които 

не са включени в комплекта.

• Комплект за теории за обем, плаваемост, поток и други.
• За многократна употреба.
• Включва 14 части.

Комплект „Лаборатория  
наука за водата“

Комплект „Лаборатория водни 
мъниста“

Комплект „Малък гений – 
Експерименти с вода“

Комплект  
„Лаборатория  
наука за водата“
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• За лабораторни експерименти свързани с въздуха понятия 
като: скорост на вятъра, време, ракети и химични реакции. 

• Комплект с 22 забавни експеримента за лабораторни 
експерименти за химичните елементи. 

• 25 лесни, безопасни и 
забавни експеримента.

• Съдържа химически 
реактиви, епруветки и 
много инструменти.

• Размери: 20х26.5х5.6 cm.

21,99 лв.
6628020126

54,99 лв.
6628020117

67,99 лв.
6628020119

67,99 лв.
6628020120

Комплект „Малък гений –  
Лесна химия“

Комплект „Лаборатория  
експерименти“, 47 части

Комплект „Лаборатория  
по химия“, 42 части

Комплект „Химия за начинаещи“

Комплект „Малък гений –  
Течна лаборатория“

29,99 лв.
6628020101

• Комплект за експерименти 
с течности: промяна в 
цвета, състоянието и всички 
останали свойства.

• Предназначено за деца от  
8 до 12-годишна възраст.

• Комплект за химични реакции и тестване на pH.
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2. Учебно табло „Бозайници“,  
размер: 100х70 cm – 8132120018

3. Учебно табло „Земноводни“,  
размер: 70х100 cm – 6635100105

8. Учебно табло „Мейоза на клетката“, 
размер: 70х100 cm – 8132120020

9. Учебно табло „Митотичен цикъл“, 
размер: 70х100 cm – 8132120021

10. Учебно табло „Устройство на  
клетката“, размер: 100х70 cm – 
8132120022

11. Учебно табло „Обмяна на  
веществата и енергията“,  
размер: 100х70 cm – 8132120010

12. Учебно табло „Мозък“,  
размер: 100х70 cm – 8132120007

13. Учебно табло „Ухо“,  
размер: 100х70 cm – 8132120013

14. Учебно табло „Око“,  
размер: 100х70 cm – 8132120012

15. Учебно табло „Кожа“, размер:  
100х70 cm – 8132120014

1. 2.

8. 9. 10.

11. 13.

14.

15.

6. 7.

4. Учебно табло „Птици“,  
размер: 50х70 cm – 6635100702

5. Учебно табло „Насекоми“,  
размер: 50х70 cm – 6635100717

9,99 лв.

6. Учебно табло „Двусемеделни 
растения“, размер:  
100х70 cm – 6626040009

7. Учебно табло „Едносемеделни 
растения“, размер:  
100х70 cm – 6626040010

37,49 лв.

1. Двустранно табло 
„Растения и животни в 
България/света“, размер: 
100х70 cm – 1592120033

12,99 лв. 37,49 лв.

3. 4. 5.

12.
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Магнитен модел  
на човешко тяло

• 17 части; след 
сглобяване 
височината е 
90 cm.

• Размер:  
100х60 cm

1. Учебно табло „Дихателна система“,  
размер: 100х70 cm – 8132120011

2. Учебно табло „Храносмилателна система“,  
размер: 100х70 cm – 8132120009

3. Учебно табло „Мускулна система“,  
размер: 100х70 cm – 8132120001

4. Учебно табло „Ендокринна система“,  
размер: 70х100 cm – 6635100106

1.

4. 5.

2.

8. 9.

3.

6.

7.

5. Учебно табло „Мъжка полова система“,  
размер: 100х70 cm – 8132120004

6. Учебно табло „Женска полова система“,  
размер: 70х100 cm – 8132120005

7. Учебно табло „Човешкият скелет“,  
размер: 100х70 cm – 8132120003

8. Учебно табло „Централна нервна система“,  
размер: 100х70 cm – 8132120006

9. Учебно табло „Кръвоносна система“,  
размер: 100х70 cm – 8132120002

Магнитно табло „Човешкото тяло“

• Комплектът включва: 1 голяма магнитна дъска, размер: 
100х60 cm; 16 магнита с имена на системите в човешкото 
тяло; 69 магнита с изображения на части от човешкото 
тяло; кутия; наръчник за употреба.

56,99 лв.
6635100322

219,90 лв.
6626020061

37,49 лв.
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Човешки скелет, 
разглобяем, 23 cm

Модел на 
миниторс, 11 cm

Човешки скелет на 
колела, 170 cm

Човешки скелет, 
разглобяем, 80 cm

Модел на 
торс, 85 cm

Модел на 
гръбначен стълб

Модел на 
торс, 50 cm

Игра „Частите  
на човешкото тяло“

• 44 части

• Размери: 25x14x66 cm.
• Изработен от гъвкав материал.

• 11 части• 31 части

• 41 части

529,90 лв.
6626020034

254,90 лв.
6626020040

949,90 лв.
6626020023

184,90 лв.
6626020018

124,90 лв.
6626020035

54,99 лв.
8112100012

54,99 лв.
6635100324

Череп

62,99 лв.
6626020046

17,99 лв.
6611100112

• Комплектът съдържа: подробен модел на скелет за 
сглобяване; две карти на мускулната структура и 
други устройства на човешкото тяло; карти как 
функционират нашите органи.
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Модел на мозък, 
разрез

Модел на мозък

• Размер: 13 cm • Размер: 10 cm 
• Комплект  

от 31 части

Модел на сърце

• Размер: 13 cm

39,99 лв.
8112100007

39,99 лв.
6635100143

• Размер: 13 cm
• Комплект  

от 29 части

54,99 лв.
8112100013

54,99 лв.
8112100015

Модел на биещо сърце

• Размер:  
30х27 cm

99,99 лв.
8112100018

434,90 лв.
6626020036

43,99 лв.
6626020011

Модел на мускулна система 
на ръка

Модел на глава, 
разрез

• Размери: 27х10х22 cm. 
• Мускулна и кръвоносна 

система.

• Размери: 70x30x32 cm.
• 7 части.

284,90 лв.
6626020082

Модел на ръка

• 23 части на 
стойка.

• Размер:  
16.5 cm.539,90 лв.

6626020019

Модел мускулна 
система крак

• 23 части в 
реални размери.

• На стойка.



55Всички цени са в лева без ДДС.

ST
EM

Модел на стомах

• Размери: 
12х12х18 cm

43,99 лв.
6626020013

Модел на черен дроб

• Размери: 
17х17х22 cm

67,99 лв.
6626020012

Модел на гръден 
кош

Структура на 
артерия

• Мащаб: 100:1 • Размери: 
34х23х18 cm

57,99 лв.
6626020009

219,90 лв.
6626020032

• Моделът включва ларинкс, трахея и бронхи, 
двукамерно сърце, субклавиалната артерия, 
вена кава, белодробни артерии, гръден кош, 
хранопровод, бели дробове, диафрагмата.

Демонстрационен 
модел на бял дроб

• В пластмасов буркан.
• Диаметър: Ø20 cm

Модел на костна структура

• Размери: 53x38x8 cm
• 4 елемента

66,99 лв.
6626020064

319,90 лв.
6626020014

• Демонстрира как белите 
дробове се пълнят и изпразват, 
благодарение на диафрагмата.

Модел на кожа

• Размери: 11х22х21 cm

154,90 лв.
6626020010

Модел на отделителна  
система, 3 части

• Размери: 
21х13х35 cm

87,99 лв.
6626020016
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Модел на матка на бременна жена  
в 40-та гестационна седмица

• Размери: 40х26х34 cm 284,90 лв.
6626020041

3D дъска, модел на 
храносмилателна система

• Размер: 
30х80 cm

• За концентрация и двигателни умения. За деца над 4-годишна възраст.
• Размери: 29х14х1.5 cm.

3D дъска, модел на 
кръвоносна система

26,99 лв.
6611120274

Модел на неврон

• Размери: 
36х23х10 cm

144,90 лв.
6626020017

249,90 лв.
6626020015

Пъзел на слоеве „Етапи на 
бременността“, дървен

Модел на човешко 
ухо

• Размери: 
44х28х14 cm

119,90 лв.
6626020044

Модел на око, разрез

• Размер: 13 cm
39,99 лв.
6635100090

• Размер: 
30х80 cm

249,90 лв.
6626020033
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Модел на животинска клетка

Модел на растителна 
клетка

Комплект за демонстрация, 
мейоза и митоза

Модел на вирус ХИВ

3D модел на 
хлоропласт

Модел на чехълче

• Размер: 15 cm

• Размер: 15 cm

• Размер:  
30х15 cm

• Размери: 20х15х8 cm

• Размери: 
38х9.5х20 cm

• Материал: пяна

Комплект клетъчни 
органели

• Размери: 27x20x17 cm

Модел на растителна 
клетка

Модел на животинска 
клетка

• Размери: 
30х20х51 cm

• Размери: 
30х20х51 cm

50,99 лв.
6626020003

114,90 лв.
6626020031

• Размери: 59х37х5 cm

404,90 лв.
6626020004

39,99 лв.
8132120033

39,99 лв.
8132120034

49,99 лв.
6626020008

46,99 лв.
6626020005

139,90 лв.
6626020042

144,90 лв.
6626020043

• Комплектът съдържа хлоропласт, митохондрия, апарат на 
Голджи, вътрешността на клетката, клетъчното ядро.
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Жизнен цикъл на жаба

Жизнен цикъл на пеперуда

• 9 магнитни картинки, показващи развитието 
на пеперудата. Най-големите части са с 
размер около 20x20 сm.

• Илюстрира отделните етапи на трансформация 
на скакалците. Размери: 16x7.5x1.5 cm.

• 9 магнитни картинки, показващи 
развитието на жабата.

• Най-големите части са с размер 
около 20x20 сm.

46,99 лв.
6635100320

65,99 лв.
6626020038

46,99 лв.
6635100037

21,99 лв.
6611120370

14,99 лв.
6611120275

Жизнен цикъл на пиле

• Кутията с яйца показва 21-дневното развитие на пилето.
• Размерът на яйцата е 7 cm. 

69,99 лв.
6635100321

15,99 лв.
6611120276

Жизнен цикъл на скакалец

Пъзел на слоеве „Смейство патици“

• Показва етапите на развитие на патето. 
• Размери: 15х15х1.5 cm.
• За деца над 4-годишна възраст.

Пъзел жизнени цикли, 
дървен

Пъзел на слоеве 
„Развитието на жабата“

• Показва етапите на развитие: жабешко 
яйце, попова лъжичка, пораснала жаба.

• Размери: 15х15х1.5 cm.
• За деца над 4-годишна възраст.



59Всички цени са в лева без ДДС.

ST
EM

749,90 лв.
6626020080

156,90 лв.
6626020090

• Пъзели на елементи, съответстващи 
на основните части на тялото. 

• Размер: 24х24 cm. 
• Материал: дърво.
• Предназначен за деца над 3-годишна 

възраст.

• Куфарче с богата 
колекция от различни 
видове животини.

• Състои се от 20 
блокчета с животни.

• Размери: 45.5x6x33 cm.
• Материал: пластмаса.
• Предназначен за 

деца над 6-годишна 
възраст.

Комплект-колекция „Животинско 
царство“ в куфар, 20 бр.

Скелет на гущер
Скелет на костенурка

16,99 лв.

Арт. номер Описание

6611120373 Пъзел риба, 8 части

6611120374 Пъзел костенурка, 6 части

6611120375 Пъзел жаба, 6 части

6611120376 Пъзел птици, 5 части

6611120377 Пъзел охлюв, 8 части

6611120378 Пъзел кон, 7 части

Пъзели на елементи

• Реалистичен пластмасов скелет, произведен с цел наблюдение 
и изучаване структурата на гущера. Той е изключително 
издръжлив, а прозрачният акрил позволява да се оглежда 
детайлно от всеки ъгъл. Акрилният блок няма да се счупи, 
дори при случайно изпускане.

Скелет на гълъб

• Размери: 180х140х80 mm.

294,90 лв.
6626020037

• Размери:  
165х20х80 mm.

176,90 лв.
6626020091

• Размери: 
135х90х24 mm.
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Модел на цвят на лале Модел на цветеМодел на житно 
растение

• Размери: 12х12х21 cm
• Махащи се листенца

• Размери: 
9х16х29 cm

• Размер:  
15 cm

44,99 лв.
6626020007

39,99 лв.
8112120001

109,90 лв.
6626020006

• Шкафът е учебна принадлежност  
по ботаника.

• Разполага с 3 рафта, с по 14 
картички с формата на листа.

• С 42 карти в 3 версии,  
изобразяващи листата.

• Размери на картите:  
14х0.3х14 cm.

• Размери на шкафовете:  
17х15х26 cm.

• Материал: дърво.

• Съдържа 14 рисунки на листа с 
описания и форми.

• Размери: 45 х 31 cm.
• Материал: ламиниран картон.

Шкаф Монтесори с 
ботанически карти, 14 броя

204,90 лв.
6626020085

13,99 лв.
6626020086

Контролна карта 
ботанически шкаф

Скелет на жаба

• Размери: 13х18x6 cm

• Размери: 33х7.5х17 cm
• Стойка: 36х12 cm

Скелет на риба

• Размери: 24.5х5x10 cm

114,90 лв.
6626020058

189,90 лв.
6626020063

139,90 лв.
6626020059

• Разполага с 3 дървени дъски.
• За деца от 2 до 14-години.
• Размери: 25х25 cm.

62,99 лв.
6611120372

Скелет на заек Ботанически пъзел 
Монтесори
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• Комплектът съдържа:  
3 епруветки, 3 кофички със семена,  
3 поставки с възможност за надписване.

Лаборатория  
за растения

Преса за цветя Компост за наблюдение 
на разграждането на 
продуктите

• Издръжливи, 
нечупливи 
пластмасови 
тръби.

• Размери:  
4x18 cm.

• Включва 3 термометъра, пластмасова 
кутия с 3 отделения с отвори за 
проветряване и места за увеличение 
на изображението.

52,99 лв.
6635100337

109,90 лв.
6630040070

Жизнен цикъл на 
растения

• Магнитни картинки, показващи развитието на ябълка и боб.
• Най-големите части са с размер около 20x20 сm.

Модел на процес на 
растеж на пшеница

Жизнен цикъл на боб

• Размери:  
16х7.5х2.5 cm

• Mатериал: 
акрил

• Размери: 
16х7.5х2.5 cm

• Mатериал: 
акрил

47,99 лв.
8112140003

539,90 лв.
6626020081

74,99 лв.
6626020055

53,99 лв.
6626020054

• Състои се  
от 9 блокчета.

• Размери: 
45.5x6x33 cm.

• Материал: 
пластмаса.

• Предназначен 
за деца над 
6-годишна 
възраст.

Модел на стъбла

Комплект колекция 
видове растения в куфар

• Размери: 18x18x5 cm
• В комплект с 4 крила

23,99 лв.
6635101196

73,99 лв.
6626020075

• Двусемеделни

73,99 лв.
6626020076

• Едносемеделни
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• Размер:  
20х13 cm

• 6 елемента

46,99 лв.
6630040048

Лупа Голяма лупа, цветна

• Вградената стойка 
позволява ръчно гледане 
при увеличение 4.5x.

• Увеличение: 4.5 пъти
• Диаметър: 60 mm

5,99 лв.
1060300025

12,99 лв.
6635100973

Чиния за дисекция Комплект за дисекция

• Размери: 26х19х2 cm

• В комплекта е 
включена игла за 
разчленяване с 
размер 13.5 cm.

12,99 лв.
6626020062

24,99 лв.
6635100774

27,99 лв.
6626020057

36,99 лв.
6626020060

Буркан с лупа за наблюдение  
на насекоми, увеличение 3 пъти

• Размер: 7.5 cm

9,99 лв.
6626020030

• В шест различни цвята.
• Размер: 10 cm.

• С две лупи 
(увеличение 4x и 6x).

• Състои се от 5 
елемента.

Пластмасови 
пинсети, 12 бр.

Буркан за наблюдение 
на насекоми от 2 души

17,99 лв.
6626020029

Буркан за наблюдение 
на насекоми

• Увеличение 3.5x.

Комплект за изследване  
на насекоми
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Микроскопски препарати Предметни стъкла

Покривни стъкла

Арт. номер Описание Цена

8112160008 10 бр. 45,99 лв.

6635100923 25 бр. 82,99 лв.

6635100924 100 бр. 279,90 лв.

Микроскоп Micro Pro  
с принадлежности 

• Увеличение: от 50 до 600 пъти.

Експериментален 
комплект

• Съдържа: капкомер, пинсети, 
кутийка, лупа, скалпел, предметни и 
покривни стъкла, проби.

• 50 броя
• Размер: 76х26 mm

• 100 броя

Камера за 
микроскоп, 3 MP

• Размер на сензора: 
1/3 (4.10х3.07).

101,90 лв.
6635100729

51,99 лв.
6635100922

5,99 лв.
6635100019

4,99 лв.
6635100018

309,90 лв.
6626060011

6626060018 
6626060019
6626060020
6626060021

79,99 лв.

Детски микроскоп Bresser 40x-640x

• Увеличение от 40 
до 640 пъти. 

• 14 части. Включени 
батерии АА.

Микроскоп с поставка 
за смартфон

• Увеличение: от 40 до 640 пъти.
• Обективи: 4х, 10х, 40х.
• Включен набор от принадлежности.

104,90 лв.
6635100907
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Дигитален микроскоп

• Окуляр 10х,  
увеличение 50-500x.

• Материал: пластмаса.
•  Източник на светлина: 

8 LED (регулируем).
• Разполага с USB.

149,90 лв.
6626060010

Микроскоп Biolux Sel, цветен 

• Увеличение: от 40 до 1600 пъти.
• Окуляр: 10х, 20х.
• Обективи: 4х, 10х, 40х.
• Леща на Барлоу: 2х.
• Регулируемо долно и горно LED осветление.
• Набор за микроскопиране.

6626060002
6626060003
6626060004

229,90 лв.
279,90 лв.
6626060001

Микроскоп Bresser 
за начинаещи

99,99 лв.
6626060014

Микроскоп Bresser 40x-640x Микроскоп Biotar 
с куфар

• Увеличение:  
от 300 до 1200 
пъти.

• Обективи: 7.5х,  
15х, 30х.

• Окуляр: 40х.
• Голям комплект  

с принадлежности.

129,90 лв.
6635100908

Бинокулярен микроскоп  
Nat Geo

• Увеличение: 20 пъти.
• Обективи: 2х (Stereo).
• Окуляр: + WF 10х (Stereo).
• LED осветление.
• Комплектът включва 

12 бр. минерали и скали. 

154,90 лв.
6635100904

• Софтуерът е съвместим  
с Windows 7/8 и Windows 10.

• Разполага с разнообразни аксесоари 
и ярко LED осветление.

• Увеличението достига  
до 1024 пъти.

• Комплектът включва:
- микроскоп;
- USB HD окуляр;
- окуляри за широко виждане;
- обективни лещи;
- 10 слайда;
- 10 корици;
- 5 подготвени слайда;
- пипета;
- пинсети;
- развъдник за скариди;
- монтажна среда;
- софтуер;
- 3 AA батерии. 
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Микроскоп с LCD екран

• Увеличение: от 50 до 500 пъти; 
дигитално увеличение: 2000 пъти.

• Дисплей: 3.5 инча.
• Обективи: 4х, 10х, 40х.
• LED осветление, AC Power.
• Филтърно колело.
• Камера: 5 MP.

539,90 лв.
6635100905

• Въртяща се на 360° глава.
• Осветление: LED, регулируем кондензатор.
• Екстри: работа с акумулаторна батерия.
• Интегриран димер.
• Окуляр: 10x, с показалец.
• Обективи: 4x, 10x, 40x, 100x.
• Увеличение: 40x, 100x, 400x, 1000x.
• Комплектът съдържа:

- микроскоп;
- окуляр, 10x;
- 4 обектива: 4x, 10x, 40x, 100x;
- син филтър;
- прахово покритие;
- захранване.

Микроскоп Bresser  
Erudit DLX, 40-1000x

599,90 лв.
6626060006

Микроскоп Biolux 40х-1280х Микроскоп Biolux 40х-1280х,  
с куфар

• Увеличение: от 40 до 1280 пъти.
• Окуляри: 5х, 16х.
• Обективи: 4х, 10х, 40х.
• Леща на Барлоу: 2х.
• Регулируемо долно и горно LED осветление.
• Комплектът включва куфар и 

принадлежности.

• Увеличение: от 40 до 1280 пъти.
• Окуляр: 10х, 16х.
• Обективи: 4х, 10х, 40х.
• Леща на Барлоу: 2х.
• Регулируемо долно и горно LED осветление.
• Резолюция на камерата: 1280х720 px.
• Филтърно колело: червено, черно, жълто, 

синьо, мат.
• Комплектът включва куфар и принадлежности.

259,90 лв.
6635100910

249,90 лв.
6635100909

1159,00 лв.
6626060007

Микроскоп Bresser Researcher Trino 
40-1000x

849,90 лв.
6626060005

Микроскоп Bresser Researcher Bino 
40-1000x

359,90 лв.
6626060013

Bresser микроскоп NV 20x-1280x HD, 
USB камера

• Здравия метален корпус, оборудван с DIN окуляри  
и обективи, отговаря на всички професионални  
изисквания със своите оптични и механични качества.

• Фокусирането се извършва чрез груби  
и фини регулиращи колела.

• Разполага с въртяща се на 360° глава.
• Диаметър на окуляра: 23.2 mm.
• Включени аксесоари в комплекта: 4 DIN-обектива;  

2 окуляра; механичен етап; кондензатор; тринокулярна глава.
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• Multi touch: до 10 точки на докосване.
• Инструмент за писане: пръст, химикал.
• Резолюция: 1920х1080.
• Контраст: 1200:1.
• Вградени вискоговорители: 2х10 W.
• Вградена Android OS: CPU: 64 bit A53 / Fequency: 1.2 GHZ / Cores: 

Quad core / DDR3: 1GB eMMC: 8 GB / 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 

• 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.

Интерактивен дисплей Gaoke GK-880T/55S

Компютърен модул 
GAOKE I3 OPS 

55" 65"

1077180027 1077180028

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.

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).

www.office1.bg

Цената виж тук

1077180039

13"/Процесор: 
Intel Core i3

1077180038

15"/Процесор: 
Intel Core i5

www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук

55"

1077180034

www.office1.bg

Цената виж тук

65"

1077180035

www.office1.bg

Цената виж тук

86"

1077180037

www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук

849,90 лв.
1077180029
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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
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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 Vid-
eo (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 px (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 px (XGA).

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

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

WXGA, 1280x800 px.
• 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

• 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.
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129,90 лв.
2085160009

149,90 лв.
2085160011

149,90 лв.
2085160010

179,90 лв.
2085160012

• Самозаключващ се екран: 96”/1:1. 
• Екранът е подходящ за обучения,  

рекламни презентации, домашно  
кино и други. Пригодим както  
за вътрешни, така и за външни презентации.

• Задната дръжка е оборудвана с механизъм за автоматично 
заключване, улесняващо регулирането на височината на 
екрана.

Прожекционен екран на 
стойка

Прожекционен екран  
за стена и/или таван

172x172 cm 172x172 cm

213x213 cm

150x150 cm

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.

44,99 лв.
2085120003

99,99 лв.
2510130016

119,90 лв.
2510130009

• Издържа до 15 kg.
• Размер на проектора: 50–77 cm.

Стойка за проектор  
за таван и стена

Стойка за проектор  
за таван и стена

• Издържа до 20 kg. 
• Оптимизиране на позицията чрез 

възможност за наклон до 15° и 
въртене до 8°.

• Лесен за монтаж вкъщи или в офиса.
• Доживотна гаранция.

Стойка за проектор за 
таван

• Издържа до 10 kg.
• Оптимизиране на изгледа с наклон ±10°  

и регулиране на въртенето на 360°.
• Издръжлива алуминиева конструкция с 

удължител и управление на кабела.

Електрически прожекционен 
екран с мотор за стена

299,90 лв.
2515160025

• Матирана повърхност в бял цвят.
• Може да бъде монтиран на стена или таван.
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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.
• Размери: 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.
• Размери: 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.
• Размери: 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.
• Размери: 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.
• Размери: 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  
HDMI VGA

Монитор 27" FHD IPS 
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.

2045120133 2045120158

Шкаф за смартфони/
таблети

Принтер Bresser REX 3D,  
Cloud принтиране

• Безопасно съхранява и бързо зареждане 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.

• Wi-Fi 3D принтер, отпечатването става лесно.
• Отопляема и гъвкава строителна платформа.
• Множество опции за свързване: USB, WLAN, облак.
• Размери: 380x388x405 mm.
• Размери за печат: 150x150х150 mm.
• Вградената 2 MP камера.
• Резервна дюза и опаковка с нажежаема жичка  

с по 300 g, черно-бяла.
• Затворен корпус под налягане.
• Лесен за използване с интуитивния сензорен монитор.
• Инсталиран HEPA филтър за качество на въздуха.

www.office1.bg

Цената виж тук

• Размери: 
15x15x15 cm

2020260003

www.office1.bg

Цената виж тук

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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• Позволява на учениците да извадят виртуални симулации от екрана с 
помощта на „стилус“ и да ги проучат в детайли, позволявайки по-дълбоко 
разбиране на STEM учебната програма. Триизмерно изобразяване и 
действително ефективно и практически ориентирано обучение.

• В допълнение, образователна технология, която обединява триизмерните, 
интерактивните (позволяващи взаимодействие) и виртуални технологии, 
създава усещане за реализъм чрез зрение, допир и звук.

• Операционна система: Windows 10 Pro 64 bit.
• Процесор: Intel® CoreTM i3-7300 CPU, 2 Cores, 4th generation CPU.
• Графична карта: Radeon Pro WX3100 RAM памет: 8.00 GB DDR4 RAM.
• Хард диск: 256 GB SSD.
• Тип дисплей: стандартен, не-тъч дисплей, сензорен, стереоскопичен 3D, 

резолюция: 1920x1080 px, размер: 24" HD дисплей.
• Допълнително в комплекта: 

- 1 бр. поляризирани активни 3D очила, със сензори за проследяване на 
движението  
- 2 бр. пасивни 3D очила за гледане за възрастни и деца  
- 1 бр. интерактивна писалка „стилус“.

• Операционна система: Windows 10 Pro 64 bit.
• Процесор: AMD APU A9-9420.
• Графична карта: AMD APU A9-9420 (интегрирана).
• Хард диск: 256 GB SSD: Wi-Fi: 802.11 nac + BT.
• Входни и изходни портове: USB 3.0 – 2 ports (support BC1.2 spec),  

Audio input/output port, HDMI port, Kensington Lock Port, Stylus input 
port, USB-C (Support Power Delivery/USB3.0/USB2.0/Display Port).

• Дисплей: резолюция: 1920x1080 px, размер: 15,6" FHD дисплей.
• Допълнително в комплекта: 

- 1 бр. поляризирани активни 3D очила, със сензори за 
проследяване на движението  
- 2 бр. пасивни 3D очила за гледане за възрастни и деца  
- 1 бр. интерактивна писалка „стилус“ 
- Включен софтуерен пакет: zSpace Studio и Leopoly.

2035200412

Стереоскопичен лаптоп 15.6" zSpace 

Стереоскопичен дисплей 24" zSpace AIO

ClassVR портал
• Едногодишен лиценз.
• Стартиране на заниманията 

едновременно.
• Динамични точки на интерес.
• Заключване за фокусиране.
• Работни листове за виртуална 

и добавена реалност.2099160008
www.office1.bg

Цената виж тук

2035120071

www.office1.bg

Цената виж тук

www.office1.bg

Цената виж тук

ClassVR стартов комплект 

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

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.

2070770071

8 VR очила

www.office1.bg

Цената виж тук

2070770072

4 VR очила

www.office1.bg

Цената виж тук
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• Учебен софтуер за интерактивна 
дъска/интерактивен дисплей.

• Съдържа: 3D модели, видео, 
аудио, игри, симулации по всички 
общообразователни предмети. 

• Интегрирана облачна платформа.
• Език: български.
• Едногодишен лиценз.

• Пълнофункционален Android таблет с вградена научна 
лаборатория, предназначена за K-12 STEM обучение.

• Характеристики: 
– Android 9.0; 
– Четириядрен процесор, 1.8 GHz; 
– 10,1" 1200х800 Zero Gap IPS капацитивен дисплей; 
– Слот за MicroSD карти (до 128GB капацитет); 
– Вътрешна памет: 16 GB; 
– 2 MP предна камера; 
– 8 MP задна камера със светкавица; 
– Високоговорители: 1W x 2; 
– MiniHDMI порт за свързване на външен дисплей/монитор 
с до 4К резолюция; 
– 4 порта за свързване на до 8 външни сензора (чрез 
сплитери); 
– Wi-Fi: 802.11 b/g/n & Bluetooth4.0.

• Съдържа 12 вградени сензора, често използвани в повечето 
учебни програми и свързва до 8 външни сензора: 
– Сензор за сърдечен ритъм: обхват: 40 до 240 bpm; 
– Сензор за относителна влажност: обхват: 0 to 100%; 

2099160009

Таблет с 12 сензора einstein™ 
Tablet+3

– Сензор за светлинен интензитет: обхват: 1 до 128 000 lux; 
– Спектрален отговор: визуална светлина; 
– UVI сензор: обхват: 0-13 W/m; 
– Дължина на вълната: 290-390 nm; 
– Сензор за налягане: обхват: 260 до 1260 mbar; 
– Температура на околната среда: обхват: от -15 до 50 °C;  
– Акселерометър: обхват: ±2 g;  
– Микрофон: обхват: 70 до 20 000 Hz; 
– Звук: обхват: 40-110 dB; 
– GPS/Локация; 
– Топлинен индекс: обхват: от -15 до 50 °C; 
– Точка на оросяване: обхват: от -15 до 50 °C;

Учебен софтуер Mozabook classroom

www.office1.bg

Цената виж тук

2035160302
www.office1.bg

Цената виж тук

• 1-годишен лиценз. Английски език.
• Включва следните приложения: zSpace’s Newton’s Park 

(механика), Franklin’s Lab (електротехника), Curie’s Elements 
(химия), Euclid’s Shapes (математика) и zSpace Experiences 
(симулации, които са базирани на експеримент в области 
от STEM направлението).

• Включва и софтуер zSpace Premium,  
необходим за свързването на камерата.

• Допълнителна външна камера, която се монтира към 
стереоскопичния диплей и предава образа от дисплея към 
друг екран, проектор, монитор, телевизор.

• 1080p HD видеозапис.

zSpace софтуер и 
Learning applications

Zview II камера за свързване 
към втори екран

2099160010
www.office1.bg

Цената виж тук

2045220039

www.office1.bg

Цената виж тук
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Регистратор с 8 сензора  
Einstein LabMate II

2035160303

Робот за програмиране 
„Куче“

Робот за програмиране 
„Домашен любимец“

99,99 лв.
6611100380

Куче
18,99 лв.
6611100429

Играчка „Дракон“  
за програмиране

Играчка „Еднорог“  
за програмиране

• Комплектът включва: цветна книжка, 10 отпечатъка на 
лапи, 3 картонени декорации, комплект за програмиране на 
игри. Рейнджър е с размери 7x10.2 cm.

Котка
18,99 лв.
6611100430

www.office1.bg

Цената виж тук

• Сдвоява се с всяко устройство, включително смартфон, 
чрез блутут връзка или USB кабел. Достатъчно малък и 
издръжлив, за да го поставите в терариум или да вземете 
в джоба си за научни изследвания на открито.

• Включва 8 вградени сензора, 4 порта за свързване на до 8 

външни сензора (чрез сплитери), вградена памет за запис 
на резултати, продължава да събира и да запазва данни, 
дори да не е свързан с компютър/таблет, възможност 
за добавяне на над 60 опционални външни сензори на Ein-
stein™

119,90 лв.
6611100576

119,90 лв.
6611100577
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Робот за програмиране Botley 2.0, 
с принадлежности

• Комплектът съдържа: робот за 
програмиране Botley 2.0, дистанционно 
управление, 2 панела за лицето на 
робота, 40 карти за програмиране, 
6 двустранни дъски, 27 части 
за изграждане на препятствия 
и ръководство за начинаещи с 
предизвикателства за програмиране.

• Размери:  
13x7x8.5 cm

Робот за програмиране Botley

• LED светлини, които показват посоката на всяка стъпка. 
• Комплектът включва: робот за програмиране Botley, дистанционно управление, 

подвижни ръце, 40 програмни карти. Възможност за програмиране на до 80 стъпки в 
една последователност. 

129,90 лв.
6611100203

189,90 лв.
6611100381

• Програмирането на STEM включва: 16 пластмасови подложки;  
22 части за лабиринт; 3 части тунел; 30 двустранни кодиращи 
карти; 20 карти за проследяване на пътя на мишката до 
сиренето. Програмируемата мишка е с размер 10 сm.

Мишка за програмиране

129,90 лв.
6635100852
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Рисуващ робот 
Artie

• Програмиращ и рисуващ 
робот, включващ: карти с 
инструкции за QuickStart и 
често задавани въпроси; 3 

схеми; вграден интерфейс за визуално програмиране; 4 тънки, миещи 
се филцови връхчета; цветни писалки (розова, синя, лилава, зелена). 
Изисква 4 батерии AA.

159,90 лв.
6611100195

• Размери: 
15.5x14 cm

84,99 лв.
6611100581

Ракета за мисии

Базова станция „Мисия – светлина, 
движение и звук“

Комплект „Космическа мисия“

• Комплектът с ракета за мисии вдъхновява и забавлява децата, 
като ги научава на космическия свят. 

• Уникален начин за въвеждане на STEM обучение.
• Размер: 22х4 cm.

169,90 лв.
6611100583

119,90 лв.
6611100582
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• Комплектите съдържат всичко необходимо за създаването на съответния брой роботи с колела (броя на частите 
е съобразен с броя на модулите): Dongles за безжично програмиране;  колела; помощни колела; 3D конектори; 3XY 
конструктивни модули; вилици; стойки за топка; адаптери; държачи за смартфон; лопати; капаци със стойка; 
кутии; USB зарядни устройства; USB кабели; 6-посочни зарядни устройства; начално ръководство.

Fable Spin комплект  
„Робот с колела“

Арт. номер Описание

6611100609 1 модул

6611100616 16 модул
www.office1.bg

Цената виж тук

• Комплектите съдържат всичко необходимо за създаването на съответния брой роботи с Joint модули (броя на частите 
е съобразен с броя на модулите): Joint модули с два силни серво мотора; Dongle за безжично програмиране; модули 
за свързване на Lego; 4XY конструктивни модули; 3D конектори; адаптера за аксесоари; държачи за смартфон (за 
приложението Fable Face); лазерни показалки; хвърлящи рамена с топче; лабиринти с топчета; вилици; стойки за топче + 
топче; капаци със стойка; станции за зареждане; USB кабели.

Fable Explore робот  
с Joint модул

Арт. номер Описание

6611100610 1-3 потребителя

6611100611 2-6 потребителя

6611100614 10-30 потребителя

6611100615 16-48 потребителя www.office1.bg

Цената виж тук
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Fable Makerspace роботи 
за програмиране

Арт. номер Описание

6611100612 6-18 потребителя

6611100613 12-36 потребителя
www.office1.bg

Цената виж тук

• Комплект за практическа и експериментална дейност 
в областта на електротехниката, роботиката, 
инженерството, електрониката и програмирането. 
- Възрастова група: 14-17 години (оптимално); 
- 1 комплект покрива работата на до 24 ученици и 3 учители; 
- 8 експериментални проекта, разделени на групи по 4.

• Комплектът включва: 
- 8 бр. ARDUINO UNO WIFI REV2 платки; 
- 8 бр. Arduino Breadboard модул; 
- Набор от сензори и задвижващи механизми, както и 
допълнителни компоненти; 
- Достъп до онлайн платформа за учителите; 
- Достъп до онлайн платформа за учениците; 
- Специализирано онлайн съдържание и материали за учителя; 
- Въвеждащ уебинар за учителя.

Arduino Education CTC Go комплект

2099160013
www.office1.bg

Цената виж тук

• Комплект за практическа и експериментална дейност 
в областта на електротехниката, роботиката, 
инженерството, електрониката и програмирането. 
- Възрастова група: 11-14 години (оптимално); 
- 1 комплект покрива работата на 8 ученици (оптимално); 
- 9 подготвени урока/дейности + 2 Open-ended проекта.

• Комплектът включва: 
- 4 бр. ARDUINO UNO REV3 платки; 
- 4 бр. Arduino Breadboard модул; 
- Набор от сензори и задвижващи механизми; 
- Достъп до онлайн платформа; 
- Специализирано онлайн съдържание и материали за 
учителя.

• Образователни теми: 
- Изучаване на електроника стъпка по стъпка; 
- Изучаване на ел. ток, напрежение, дигитална логика, 
програмиране (въвеждащо).

Arduino Education Starter Kit комплект

2099160011

www.office1.bg

Цената виж тук

• Стартов комплект за програмиране и роботика, който 
помага за създаването и постигането на цели, свързани с 
програмиране, контрол на роботи, компютърни умения, 
забавления и образователни дейности.

• Състои се от множество конструктивни елементи и 
сензори, които позволяват изграждането на реалистични 
модели.

• Роботът може да работи както в тестов режим, когато е 
директно свързан към компютъра, така и автономно след 
качване на програмата в паметта на Studuino. 

• Софтуерът е на английски език.

Комплект за програмиране  
и роботика

6611100567

www.office1.bg

Цената виж тук

• Koмплектът Fable Makerspace + е най-пълният комплект, 
който системата за роботи Fable може да предложи.

• Комплектът Fable Makerspace се състои от три/шест  
Joint модула Fable и три/шест Fable Spin роботи. 

• Той идва с всички нужни аксесоари.
• Безплатен достъп до онлайн платформа за обучение на 

Shape Robotics.



ЗА  
РОДИТЕЛИ! на учебници и книги  

само за няколко 
секунди!

ПОДВЪРЗВАНЕ

НОВО
Подвързии с 
антибактериално 
покритие

ГАРАНТИРАНО 
НЕТОКСИЧЕН ПРОДУКТ

ОГРАНИЧАВА КОНТАКТА  
С ВИРУСИ И БАКТЕРИИ

* УСЛУГАТА Е НАЛИЧНА В СЛЕДНИТЕ МАГАЗИНИ:
гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 5
гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бл. 189
гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик“ № 82
гр. Варна, пл. „Екзарх Йосиф“ № 5
гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 24
гр. Ловеч, ул. „Стефан Караджа“ № 5
гр. Монтана, бул. „Трети март“ № 78

гр. Пазарджик, ул. „Есперанто“ № 3
гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 48
гр. Рудозем, ул. „Васил Левски“ № 19
гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ № 5
гр. Сливен, бул. „Шести септември“ № 7
гр. Смолян, бул. „България“ № 86
гр. София, Бизнес Парк София, Сграда 1

гр. София, бул. „Александър Пушкин“ № 14
гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ № 51
гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 139
гр. София, ул. „Ломско шосе“, бл. 171
гр. София, ул. „Опълченска“ № 117
гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 45
гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ № 12
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Строителен комплект  
„Зъбни колела“, 60 елемента

61,99 лв.
6611100076

• Помага за разбирането на причината и ефекта.
• Комплектът включва 60 елемента: 15 стълба; 13 шесто-

стенни форми; 28 малки предавки; 4 основи; 1 манивела.

62,99 лв.
6611020057

Конструктор „Зъбни колела  
с верига“, 170 елемента

• Комплектът включва 170 елемента: 2 платформи (31x32 cm); 
12 зъбни колела (6-12 cm); 2 манивели; 40 верижни елемента; 
30 колони; 84 конектора.

• Подходящ за деца над 3-годишна възраст.

• Комплектът включва голяма кутия за съхранение, 
напълнена със 150 части, включително зъбни колела, 
манивели, съединители и свързващи основни плочи.

Строителен комплект „Зъбни колела“

• Комплектът включва 116 изцяло творчески части, с които ще могат да сглобят любимата машина!

104,90 лв.
6611100589

Комплект „Машини в движение“,  
116 части

109,90 лв.
6611100565

Творчески комплект „Механика“ 

• Състои се от 88 елемента, които помагат на децата в 
развиването на въображението, логическото мислене и 
механичните движения.

• Елементите са в различни форми и големини.

139,90 лв.
6611020034

150 части
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• Помага за разбиране на причинно-следствена връзка.
• Цветен комплект за STEM обучение.

119,90 лв.
6611020004

Конструктор „Маймунки“, 103 части

• Комплектът включва: карти за активност с 40 дейности; 
20 части (с четири различни форми).

• Размер на блокчетата: 5 cm.

54,99 лв.
6611100310

Игра с блокчета, стимулиращи 
критичното мислене STEM

66,99 лв.
6611100242

Конструктор Bones, 160 части

34,99 лв.
6611100579

Комплект логически 
предизвикателства

• Изгради възможно най-високата кула, която можеш!
• Комплектът се състои от различни форми, с които да 

създаваш различни по големина постройки.

• Направи своята писта и се състезавай!
• Дава възможност на децата да изградят своя собствена 

стратегия за траекторията на топчето.

39,99 лв.
6611100578

Писти с топчета за стена, 18 части
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34,99 лв.
6618020138

Геометричен комплект  
„Пръчки с топчета“

• Комплектът включва: космическа тематична платка; 30 
пръчки: 10 малки, 12 средни и 9 големи 12; 6 червени конектора; 
10 оранжеви съединителя; ръководство за употреба.

• Изградете лабиринт, като подредите върху дъската 
цветните фигури, следвайки един от многото дизайни 
от картите за активност. Комплектът включва: дъска 
за лабиринт; 17 части за лабиринт; четири топки, десет 
двустранни многоезични карти.

64,99 лв.
6015220083

Комплект „Създай лабиринт“

65,99 лв.
6635101201

Комплект „Потъва или плава“ 

• Децата провеждат практически проучвания и записват 
данните, за да намерят оптималното решение за всяка 
дейност.

• Комплектът за STEM обучение включва: пластмасова 
подводница от две части; 15 цветни тежести; 2 топки;  
2 звезди; 10 карти за активности.
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• Комплектът включва: над 40 къщи на дърво, включително 
платформи, листа, палуби и много други; 1 герой; 5 карти 
за предизвикателство; стикери за персонализиране.

39,99 лв.
6611020121

Конструктор „Дървена къщичка  
на дърво“

• Комплектът включва: над 80 парчета на строителната 
площадка, включително платформи, знамена, конуси, 
стълбове и много други; 2 строители; камион; 10 карти  
за предизвикателство; стикери за персонализиране;

61,99 лв.
6611020122

Конструктор „Сграда“, 100 части

67,99 лв.
6611100587

Комплект „Замък“, 125 части

• С комплекта „Замък“ децата могат да проектират 
и изградят различни дизайни на замъци, което ще им 
помогне да изградят различни инженерни и дизайнерски 
умения. Комплектът включва 123 части и карти с 
предизвикателства.

39,99 лв.
6611100588

• Комплектът включва 43 части, сред които са: платформи, 
конуси, знамена, стълбове и много други; 1 фигура на 
скейтборд; 1 скейтборд; 5 карти за предизвикателства; 
стикери за персонализиране.

Комплект  
„Скейт парк“,  
43 части

• Комплектът за STEM обучение включва: над 50 броя части 
за детски площадки, включително: черна гума, седалка за 
люлка и много други; две фигурки на игрални площадки; 
десет карти за активности.

61,99 лв.
6611020086

Конструктор „Създай своя детска 
площадка“ 
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7. 10.

3. Таблица за умножение,  
размер: 70x100 cm – 8132140008

4. Уравнения с едно неизвестно, 
размер: 70x100 cm – 8132140015

5. Формули за съкратено  
умножение, размер: 70x100 cm – 
8132140012

1. 2.

3. 6.

6. Квадратни уравнения и нера-
венства, размер: 70x100 cm – 
8132140006

7. Неравенства, размер: 70x100 cm – 
8132140016

8. Степенуване, размер: 70x100 cm – 
8132140001

9. Величини и техните параметри, 
размер: 70x100 cm – 8132180004

10. Декартова координатна 
система, размер: 70x100 cm – 
8132140002

1. Цифрите от 1 до 10, размер: 50х70 cm – 8132140020
2. Табло за смятане и упражнение, размер: 50x70 cm – 

6635100953

15,99 лв.

37,49 лв.

4.

8. 9.

5.
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11.

15.

19.

13.

17.

21.

12.

16.

20.

14.

18.

22.

11. Логаритмична функция,  
размер: 70x100 cm – 8132140007

12. Тригонометрични формули,  
размер: 70x100 cm – 8132140005

13. Геометрични фигури,  
размер: 70x100 cm – 8132140018

14. Триъгълник, размер: 70x100 cm – 
8132140011

15. Успоредници, размер: 70x100 cm – 
6635100306

16. Четириъгълници, размер: 
70x100 cm – 8132140019

17. Многостени, размер:  
70x100 cm – 8132140003

18. Окръжност, многоъгълник,  
размер: 70x100 cm – 8132140017

19. Ротационни тела, размер: 
70x100 cm, двустранно – 
8132140009

20. Пресечен конус/сфера,  
размер: 70x100 cm,  
двустранно – 8132140010

21. Модулиране с линейни  
уравнения. Скорост, размер:  
70x100 cm – 8132140014

22. Правилни дроби, размер:  
70x100 cm – 8132140004

37,49 лв.
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Учебно помагало
„Числата“
• Формат: 165x235 mm.

Пъзел с цифри „Сафари“, 
дървен

Тетрадка за 
упражнение 
на цифрите

2,66 лв.
6618020035

Комплект пластмасови 
цифри за I клас

1,99 лв.
1030180514

Магнитни цифри  
и знаци, 26 бр.

• Размери на цифра: 0.7х3.7 cm.

5,99 лв.
6618020031

19,99 лв.
6611120362

1,38 лв.
6618020102

Самозалепващи листчета, математика

6,99 лв.
1040100037

„Да броим с пръстчета до 5“

Математика 5-7 год.

Уроци по писане 
„Цифрите“

Помагало „Започвам  
да уча числата“

„Аз уча числата“

2,28 лв.
5525121513

4,58 лв.
6610120070

1,38 лв.
6614020043

4,13 лв.
6618020044

3,58 лв.
6618020124

• Размери: 29х22х1 cm.

• За учене на цифрите, решаване на задачи, 
при таблата за смятане, за многократна 
употреба, за даване на отговор или за украса.

• Размер: 3.5 сm.
• Брой: 420 л.

Помагало за работа вкъщи
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Магнитни дискове с цифри, цветни, 
80 бр.

• Размер на диска: 5 cm.

39,99 лв.
6618020022

Торбички с пясък – цифри, 12 бр.

• Размер: 8х12 cm

51,99 лв.
6635100997

Кравички за броене, 20 части

• Сглобените животни са с размери: 9.5x4.5x5 сm.

49,99 лв.
6635100677

• Размер: 92x40.5 cm

Активна дъска „Овца“

86,99 лв.
6611060236

• Размер на кутията: 
17x15x5 cm

Дървени магнитни цифри, 40 части

25,99 лв.
6618020097

• 5 майки костенурки (11x8x4 cm) с 5 различни форми на  
черупките (кръг, правоъгълник, триъгълник, квадрат и 
петоъгълник) и 5 бебета костенурки с номера върху черупките.

Костенурки за броене

49,99 лв.
6618020030

Пътека с числата  
от 1 до 20

• Материал: винил 
• Размер: 30х305 cm

• За деца от  
3 до 7 години

69,99 лв.
6618020023

Образователна игра  
„Къща на дърво“

• Пластмасови къщички на дървета: 30х26x10 cm.
• Пластмасовите ябълки са с 5 различни форми.
• Пластмасов модел на дърво и 5 цветни ябълки.

79,99 лв.
6635101067

54,99 лв.
6618020052

Комплект създаване на цифри

• Комплектът включва: 30 части; 20 бутона; пет двустранни 
карти за активност; ръководство за употреба.

• Размер на най-голямата част: 25 cm.
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54,99 лв.
6635100678

Сладоледи с цифри

• Комплектът включва 10 сладоледа с размер 5х10.5 cm.

Влакче за сортиране 
и броене

• Комплектът включва: машинист, двигател на влака, 4 
вагона, 14 блокчета в различни цветове и форми.

• Приблизителна дължина на влакчето, когато е сглобено – 
около 40 cm.

• 21 части

54,99 лв.
6618020021

• Размери: 22x6x13 cm
• 16 части

Нанизка с числа, 
форми и цветове

29,99 лв.
6611060283

Дъска за смятане с дървени 
пръстени и цветове

• Размери: 40x10x10 cm

38,99 лв.
6618020093

• Размери: най-голям куб: 15x15x15 cm; най-малък куб: 
6.5x6.5x6.5 cm.

• Включва 10 части.

Кубчета за надграждане  
„Диви животни“

49,99 лв.
6635101198

Дървен пъзел „Числата и броенето“

• 30 части
• Размери: 

18x6x0.5 cm

18,99 лв.
6618020095

29,99 лв.
6616020016

• Удобна кутия за пренос 
и съхранение. 

• Размери: 15.2х7.6 cm.

Карти тип пъзел 
за броене

52,99 лв.
6611060352

Игра броене на сови,  
25 части

•  Комплектът включва разнообразни 
дейности, които ще развият ранните 
умения за смятане.
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Мечета за броене  
и сортиране

• 80 броя.
• Идеални за броене и сортиране по размер и тегло.

44,99 лв.
6618020025

37,99 лв.
6618020041

• Животни и са изработени от мека гума и са опаковани в 
удобна кофичка за съхранение.

Животни за сортиране 
и броене, 72 броя

• Комплект от 72 броя меки гумени превозни 
средства включва 6 цвята и форми, 
включително кола, влак, самолет, влекач, 
автобус и пожарна кола.

• 72 броя

Превозни средства за 
сортиране и броене

37,99 лв.
6618020091

• Размер: 1.3х2 cm. 

45,99 лв.
6635101013

Диви животни 
за броене

• 72 броя

Домашни животни  
за броене

38,99 лв.
6635101009

• Помага за развиването на двигателните умения, различаването 
на цветовете и броенето.

45,99 лв.
6618020039

65,99 лв.
6618020040

Плодове за сортиране и броене

•  108 броя

•  144 броя

29,99 лв.
6618020051

• Карти за утвърждаване на математическите умения. 
• Размер: 11х29 cm.

Активни карти за 
смятане „Семейство“ 

• Фигурите включват: майка, 
баща, брат, сестра, бебе и 
домашен любимец.

• 72 фигури в 6 цвята: червен, 
жълт, зелен, син, лилав и оранжев.

Фигури за сортиране  
и броене „Семейство“

• 72 броя

44,99 лв.
6618020063

17,99 лв.
6618020067

• 24 броя
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• Комплект от дъска с цифри, 
съдържащ 100 квадратчета, със 
зарчета с числата от 1 до 100. 

• Размери: 29.5х4х11 cm.

91,99 лв.
6618020137

Дъска с цифри за 
подреждане, дървена

• 12 броя кубчета с размер 4x4 cm.
• Изобразени 72 броя цифри, знаци и картинки.

49,99 лв.
6611100428

• Пет номерирани сандъчета за съкровища, с 5 съвпадащи 
ключа и изненада във всяко сандъче. Комплектът включва и 
монети, подходящи за сортиране, броене и забавление.

Игра за сортиране на цветове 
„Пиратско съкровище“

• 125 магнитни 
елемента  
с размер 5.5x5.5 cm

58,99 лв.
6618020037

Магнитен комплект по математика 
за сортиране и броене

• 21 дъски с числата 
от 0 до 20

• Формат A4

Монография на 
числата от 0 до 20

38,99 лв.
6611060239

104,90 лв.
6635101003
• Целта на играта е металната топка  

да премине през тунела чрез магнитната пръчка.

Активна дъска – 
магнитна цифри

• Размери: 
40х40х1.5 cm.

7,49 лв.
6015220019

Кубчета – цифри,  
12 бр.

• Игра за лигическото мислене, разпознаване на числата, 
стойностите и различните цветове.

• Размер: 29.5x29.5 cm. 

84,99 лв.
6611100347

Магнитен лабиринт 
„Мравки“

82,99 лв.
6611100564

Магнитен лабиринт „Търси и брои“
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Пръчици Filipov за I клас Математически комплект с дървени 
цифри и пръчици

Кутия за обучение  
„Числа и форми“

• 20 броя

• 140 части
• Размери: 

26x23x6.5 cm

Ученическо сметало, 
дървено

• Размери: 30x8x14 cm

Дървено сметало

• Размери: 24x21.4x5.8 cm

13,99 лв.
6618020043

0,99 лв.
1030180510

75,99 лв.
6618020101

24,99 лв.
6618020033

36,99 лв.
6618020100

24,99 лв.
6618020050

Комплект кубчета – математика

Комплект Монтесори – дървени 
рамки за смятане с топчета от пяна

• Комплектът 
съдържа числата  
до 10 и нагоре.

• Рамките се 
свързват  
помежду си.

• Рамките са с 
размери: 16х8х1 cm.

• 15 двустранни карти за активности; 100 кубчета MathLink 
в десет цвята.

37,99 лв.
6618020007

• Размери: 24x16x3 cm

• Комплектът съдържа: 
- 2 групи числа от 0 до 9; 
- 48 броя пръчици  
   в 4 различни цвята.

14,99 лв.
6618020032
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Манипулативна дъска 
по математика

Пъзел-куфарче 
„Числата“

• В куфарчето ще 
откриете 120 пъзела  
с цифри и картинки.

Карти за събиране и изваждане

• 81 елемента.
• Размери на 

кутията:  
19.5х12.5х3.5 сm.

Дъска с плочки със задачи по 
математика

• 111 части
• Размери:  

27x21x0.5 cm;  
част: 2.5x4.5x0.5 cm.

• За усвояване на основни 
математически 
дейности. 

• Размери: 60х3.5х40 cm.

Комплект тукани за сортиране  
и задачи

44,99 лв.
6618020096

16,99 лв.
6635100530

88,99 лв.
6618020036

47,99 лв.
6618020072

22,99 лв.
6611120278

59,99 лв.
6618020108

9,08 лв.
6611120079

• Комплектът съдържа: 3 кръгови и 3 
квадратни полета; свързващи линии;  
45 магнитни кръгчета.

• Задачи за бързо събиране и 
изваждане, за време, показано от 
пясъчен часовник.

• Размер: 
48x40 cm.

Двустранна комбинирана дъска 
със сметало

149,90 лв.
1077160005

Комплект за събиране  
и изваждане, огромен

Дървен пъзел, 121 части, 
математика

• Koмплекта включва: 10 броя тукани, 120 карти с уравнения.
• Размер на туканите: 5x9x8 cm.

• Учебното помагало  
е одобрено от МОН.

Учебно помагало със 
спирала и задачи

5,96 лв.
6618020103
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Голям демонстрационен 
часовник

• Диаметър: 
Ø34 cm.

41,99 лв.
6635100498

Дървен часовник  
с 12 елемента

• Размери: Ø22x3.5 cm

34,99 лв.
6635101011

Дървен образователен 
часовник

• Размер: Ø18x2.5 cm

16,99 лв.
6618020099

• Размер: 
28x28x4 cm

54,99 лв.
6611120371

Дървен часовник пъзел, 29 части

119,90 лв.
6635100497

• Съдържание: 1 голям 34 cm часовник и 24 10 cm  
малки часовници. Всички часовници имат стойка.

Комплект часовници за 
училище, 25 бр.

77,99 лв.
6635101082

• Разполага с подвижни стрелки и прозорец, със символи на 
деня или нощта. Има място и за записване на времето с 
маркер. Бяла ламинирана дъска. Размери: 50x45x3 cm.

Панел за стена – часовник

Демонстрационен часовник 
с линия

• Иновативният часовник с линия с цифри помага  
на децата да научат времето, като преобразуват 
физически линията в часове и минути. Това е 
практичен начин да се премине от броене до 
посочване на часа. Размер: 12x11 cm.

29,99 лв.
6618020090
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Карти за многократна  
употреба „Времето“

• Комплект от 
10 ламинирани 
часовника.

Детски календар с часовник, 
дървен

• Размери:  
30х30х4 cm

43,99 лв.
6618020129

35,99 лв.
6635100163

16,99 лв.
6635100500

Магнитен комплект 
„Времето“ 

• Дължина на стрелката  
за минутите: 28 cm

• Завъртете стрелките и „Тик-так“ ще обяви  
времето на английски. Режим на викторина,  
музикален режим. Функция за нощна лампа.

Образователен часовник 
„Тик-так“

• Размер: 23 cm

57,99 лв.
6635100847

67,99 лв.
6635101068

• Предлага се с 15 стикера на различни езици.
• Размери: 31x4x31 cm.

Календар и часовник, 
дървен
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Дървен пъзел  
„Часовникът и времето“

Активен комплект 
„Времето“

• Комплектът съдържа: 3 зарчета; 24 карти, изобразяващи дигитален  
и механичен часовник; 12 карти за писане и изтриване на времето;  
1 часовник с мърдащи стрелки; 1 часовник за писане и изтриване.

Пясъчни часовници  
в прозрачен куфар, 
20 броя

• 5 цвята: червен (10 min), зелен  
(5 min), жълт (3 min), син (1 min),  
черен (30 sec).

• Размери: 12x6x0.5 cm
• 34 части

Зарчета за представяне на времето, 
16 броя

• Комплектът включва 
16 зарчета и удобен 
буркан за съхранение.

• Заровете са с размер 
4.5 cm.

34,99 лв.
6635100499

49,99 лв.
6618020092

61,99 лв.
6618020087

11,99 лв.
6611120223

• 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.

Домино „Времето“

18,99 лв.
6618020008

• С две нива на игра: 
12 часово време и 
24-часово време.
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Двустранни магнитни дроби 
от пяна

Домино „Рейнбоу дроби“

• Комплект  
от 51 части

• Игра за изучаване на дроби и 
проценти.

• За 2-4 играчи.

Дробни окръжности

• Магнитните 
кръгове от мека 
пяна осигуряват 
практичен визуален 
и тактилен начин 
за обясняване на 
дробите.

• Размер: Ø87 mm

24,99 лв.
6635100482

23,99 лв.
6618020029

• Размери: 17x17x2 cm

Игра „Научи дробите“

20,99 лв.
6618020098

Дървени кубчета 
„Таблица за умножение“

• Размери:  
17x17x2 cm

• Дървена рамка с 81 масивни  
блокчета, съдържащи задачата 
за изчисление от едната страна и 
решението от другата страна.

20,99 лв.
6635100531

18,99 лв.
6611100113

Таблица за умножение 
от 1 до 9, дървена

• Размери:  
28х28х3 cm

43,99 лв.
6618020110

• С въртящи се 
дървени цилиндъри.

14,99 лв.
6611060361

• Учебна игра за геометричните фигури.
• Изработена от FSC® 100% сертифицирано дърво.
• Пъзел за концентрация и стимулиране на фината моторика.

Геометрични форми  
за сортиране, дървени
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Игра Fraction Formula

Зарчета за представяне 
на дроби, 16 броя

Зарчета за представяне на 
еквивалентност, 16 броя

• Включва 4 колби, 52 фракционни карти, 52 фракционни плочки, 
20 карти за оценка и ръководство за активности.

• Идеален за смятане на дроби, десетични знаци, проценти, 
аритметични уравнения и други.

49,99 лв.
6618020088

69,99 лв.
6611100168

81,99 лв.
6611020031

49,99 лв.
6618020089

Голям комплект 
„Дроби“, 11 вида

• Комплектът включва 11 
вида материали в удобна 
кутия за съхранение.

359,90 лв.
6635100851

Конструктор  
„База 10“

• 16 зарчета с размер 4.5 cm  
в удобен буркан.

• 16 зарчета с размер 4.5 cm  
в удобен буркан.
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• 7 цвята х 150 листа
• 7 размера

Самозалепващи листчета 
„Танграм“

125,90 лв.
6618020136

542,90 лв.
6618020134

401,90 лв.
6618020135

19,99 лв.
1040100045

• Комплект за зрителното възприятие 
на геометричните фигури. 

• Състои се от 96 карти.
• Размери: 17x15x26 cm.

Табла Монтесори демонстрационни  
с геометрични фигури

• За деца от 2 до 14 години.
• Състои се от две части.
• Размери: 44.5x3x30.5 cm.
• Материал: дърво.

Шкаф Монтесори с геометрични 
фигури, дървен

Шкаф Монтесори с карти 
на геометрични фигури

• Дървен шкаф с 6 чекмеджета, съхраняващи плоски 
геометрични фигури за упражняване на координация 
на мускулите и движението на ръката и китката.

• Размери: 47.5x23x32.5 cm.
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Танграм, прозрачен, 
15 различни форми

• 450 части

74,99 лв.
6618020027

Танграм, пластмасов,  
6 различни форми

• 250 части

49,99 лв.
6618020026

Комплект фигури за сортиранеМагнитни геометрични 
фигури, големи

• Комплектът 
включва 
наръчник.

• Размерът на  
най-дългата  
част е 15 cm.

• 47 части • 60 части

54,99 лв.
6618020130

36,99 лв.
6618020132

46,99 лв.
6635100502

37,99 лв.
6635100504

• Различни форми за броене, и четене, 
които се различават по размер и 
дебелина. 

• Размери: 21.5x6x13.5 cm.

Комплект дървени 
геометрични блокчета, 
48 бр.

Прозрачни геометрични 
фигури, 48 бр.

• 80 части
• Размери: 26х26х2 cm

Дървена мозайка

21,99 лв.
6611020001

• Комплектът включва пет форми в два размера и три 
различни цвята, и кутия за съхранение.

• Включва: триъгълници, квадрати, 
правоъгълници и кръгове в червен, 
жълт и син цвят.

• Поместени са в дървена кутия с 
размери: 25x15.5x8 сm.
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Шаблони с геометрични 
фигури, 5 броя

• 53 части
• Размери: 15х15х5 cm

3D пъзел, блокчета STEM

Танграм пъзел в метална 
кутия, дървен

• Играта изгражда умения за логическо мислене.
• Комплектът включва:

- 40 предизвикателства за изпълнение;
- 15 цветни форми;
- многоезична инструкция  
   за употреба.

Комплект за сглобяване на 
геометрични фигури

• Съдържа: 80 пръчици, 40 свързващи топчета,  
24 полукръга, 20 двустранни карти с модели.

54,99 лв.
6611120236

19,99 лв.
6611120229

34,99 лв.
6618020139

• Размер: 18х11 cm

15,99 лв.
1030180021

69,99 лв.
6635100483

Комплект математически 
кубчета „Изследователи“

• 10 експеримента, за 
многократна употреба.

Математически кубчета 
за сглобяване, 100 части

39,99 лв.
6618020104

• Комплектът включва: 100 кубчета в 10 цвята, 15 двустранни 
карти с активности. Кубчетата са с размер 2 cm.
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Дървени геометрични 
фигури, 12 бр.

Геометрични фигури  
за обем с капак, 14 бр.

Kубче на Рубик

• Размер:  
8 cm

• Размер: 
54 mm

• Размер: 
5-8 cm

Геометрични фигури за обем, 
цветни, 3 и 6 cm, 14 бр.

3D Геометрични фигури, 
прозрачни, 17 бр.

37,99 лв.
8120100042 124,90 лв.

6618020140

64,99 лв.
6635100963

251,90 лв.
6618020133

36,99 лв.
6635100487

7,99 лв.
6611100211

41,99 лв.
6635100058

Геометрични фигури  
от пяна, 12 бр.

• Размер:  
6 cm

49,99 лв.
6635100505

• Всяка форма се предлага както в разгъната мрежа, така и 
в прозрачен пластмасов корпус. Показват форми като 2 и 
3-измерни твърди тела.

• Размер: 8 cm.

• За деца от 2 до 14 години. 
• Комплектът по геометрия, изграждане на плоски и 

пространствени фигури. Материал: дърво. 
• Размери: 30х28х8 cm.

Комплект Монтесори геометрични 
твърди тела в кутия, 18 бр.

Геометрични фигури и развивки,  
16 бр.

Геометрично табло

• Размер:  
23 cm

12,99 лв.
8136100122

• Възможност за запълване с течност или сух пълнеж.
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Везна „Баланс“ Математическа везна

• Съдържа 20 бр. 
10-грамови тежести.

• Размери: 35x9x31 cm

• Размер: 21 cm

• Комплектът съдържа 54 бр. тежести: 20 х 1 g, 20 х 5 g, 
10 х 10 g, 4 x 20 g.

• 300 g

Везна с теглилки, дървена

Тежести

• Включва чекмедже за съхранение в основата и две 
подвижни кутии с маркирани индикатори по 400 ml.

• Размери: 42х16.5x15 cm

39,99 лв.
6635100495

49,99 лв.
6618020028

24,99 лв.
6635100849

45,99 лв.
6618020094

69,99 лв.
6618020056

99,99 лв.
6635101014

140,90 лв.
6618020042

39,99 лв.
6635100494

Везна-баланс с купички 
и мечета за броене

Училищна везна  
с купички

• Везна с блюда по 500 ml, плъзгащ компенсатор за 
калибриране. За деца над 3 години.

• Размер: 500x240 mm.

Везна класическа

Комплект тежести  
с кукичка, 9 бр.

• Общ капацитет: 2 kg, с точност ± 0,5 g.
• Разполага с колело за регулиране на нулата и бутон за 

амортизация. В комплект с десет месингови тежести.
• Размер: 30х15 cm.

• 10 g, 2 x 20 g, 50 g, 100 g,  
2 x 200 g, 500 g, 1000 g на стойка

• Комплектът съдържа: 1 везна с чекмедже за съхранение;  
2х400 ml прозрачни кофи; 102 мечета в 6 ярки цвята.

• Размери на везната: 42х16.5х15 cm.
• Височина на мечките: 2.5 cm.
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Образователна игра 
за хвърляне в цел

Килим „Активна математика“

• За подпомагане на ранните математически знания, докато се 
изграждат двигателните умения. Предлага четири различни 
начина за игра: по цвят, числа, форма или свободна игра.

Касов апарат с детски пари

• Размер на дъската: 60x50 cm.
• Комплектът включва  

12 торбички и 1 дъска с 4 лица.

• Размер: 
120х140 cm

• Образователната игра за хвърляне в цел насърчава физическата активност и ангажира децата.

• Размер: 26х24 cm

• Включва кредитна 
карта и 44 бр. 
банкноти.

69,99 лв.
6635100894

67,99 лв.
6635100965

154,90 лв.
6635100838

102,90 лв.
6611100196

Килимче за смятане

• Размер: 670x30 cm.
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47,99 лв.
6611060417

242,90 лв.
6611060374

116,90 лв.
6611060373

• Сензорни плочки за упражняване на способността за 
различаване, разпознаване и назоваване на цветовете. 

• Комплектът съдържа три двойки правоъгълни плочки 
в три основни цвята. По по-късите си страни те са 
снабдени с дръжки, които предпазват от изтъркване на 
цвета при допир или движение по повърхността на маса.

• Плочките се съхраняват в дървена кутия с капак.
• Съдържание на опаковката: 2 червени плочки; 2 жълти 

плочки; 2 сини плочки.
• Размери на кутията: 7.5x1x5 cm.
• Материал: дърво.
• Подходяща за деца над 3-годишна възраст.

• Кутия с капак и 9 разделения. Всяко от тях съдържа 7 дъски 
в определен цвят, но с различен нюанс.

• Този комплект стимулира зрението чрез придобиване 
на способността за различаване и назоваване на 
цветовете. Той позволява на децата да упражняват 
подреждането на цветовете според степента на 
тяхната наситеност (нюанси), като едновременно с това 
развива чувствителност към красотата и хармонията на 
цветовете.

• Съдържание: 63 дъски в 9 цвята: жълт, оранжев, червен, 
розов, лилав, син, зелен, кафяв, сив.

• Размери: 27х5х27 cm.
• Материал: дърво.
• Предназначена за деца над 4-годишна възраст.

Цветни плочки Монтесори в кутия №1, 6 броя

Кутия с материали Монтесори, №4, цветни

Кутия с материали Монтесори, №2, цветни

Богатата колекция от учебни помагала на Montessori включва материали 
за развитие, предназначени за работа с деца от 2 до 14-годишна възраст. 
Продуктите позволяват на децата да придобият знания, компетентност, 
умения и опит чрез собствените си действия, ангажиращи всички сетива. 
Учебните материали, включително математически, ботанически и 
географски карти, са в класически форми, изработени от висококачествено 
дърво. Някои от тях са изработени с пластмасови елементи.

• Тази кутия на Монтесори е от съществено значение 
при усвояване на способността да се различават, 
идентифицират и назовават основните, вторичните 
и ахроматичните цветове. Също така позволява на 
децата да експериментират чрез принципа на смесване на 
цветовете, получени от основните цветове.

• Комплектът включва 11 двойки дъски в три основни, пет 
вторични и три ахроматични цвята. 

• Правоъгълните плочки са оборудвани с дръжки по 
протежение на по-късите страни, за да се предотврати 
изтъркването на цвета. 

• Всички елементи на комплекта се съхраняват в кутия с 
капак.

• Кутията съдържа 22 елемента.
• Размери: 28х5.5х12.5 cm.
• Предназначена за деца над 3-годишна възраст.
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164,90 лв.
6611060378

329,90 лв.
6611060376

237,90 лв.
6611060377

209,90 лв.
6611060375

• Комплектът помага за 
развиване на възприятието 
голямо-малко. Освен това, 
развива координацията и 
концепцията за ред. 

• Състои се от 10 дървени 
кубчета в розов цвят с 
различни размери.

• Най-малкото кубче е с дължина 
1 cm, а най-голямото: 10 cm. 

• Едновременна промяна на две измерения и тегло.
• Съответствие и понятия: дебел – тънък; дебел –  

по-дебел – най-дебел; тънък – най-тънък.
• 10 кубоидни блока с височина 20 cm, изработени от масивно 

кафяво дърво с лаков ефект.
• Следващите блокове се различават по размера на основата 

си: най-малкият е с размери 1x1 cm, а най-големият: 10x10 cm.

• Комплектът помага за развиване на възприятието дълго–
късо. 

• Съотношения и понятия: дебел–тънък; дълъг – по-дълъг – 
най-дълъг; къс – по-къс – най-къс.

• Съдържание: 10 червени кубчета с различна дължина, като 
дължината се увеличава с по 10 cm (от 10 cm до 1 m).

• Комплектът съдържа 3 кутии, като във всяка има 10 дървени дъски. 
• Помага за развиване на възприятието лек-тежък.
• Най-тежките дъски са в най-тъмен цвят, а най-леките – в най-светъл. 
• С помощта на тези дъски децата не само развиват концентрация и 

мускулна координация, но също така придобиват и усъвършенстват 
способността да различават тежестта с ръце. 

• Спомага при запознаването с термини, свързани с понятията за тегло: 
тежко – леко; голямо – малко; тежко, по-тежко, по-леко.

• Съдържание на кутията: 30 елемента.
• Материал: дърво.
• Размери: 13х13х7 cm.
• Подходяща за деца над 3-годишна възраст.

Стълба Монтесори

Кутии с дървени дъски Монтесори

Решетки Монтесори, дълги 

Кула Монтесори

96,99 лв.
6611060418

• Заключващата се кутия има две камери. В първата ще 
намерите 5 тъмни дъски с 5 степени на грапавост - от 
най-гладката до най-грапавата. В другата има 5 двойки 
светли дъски – от гладки до грапави (5 степени на 
грапавост). Актът на идентифициране и съпоставяне 
на повърхности с различна степен на грапавост развива 
и възприема чрез докосване. Този комплект позволява на 
детето да придобие опит чрез чувството си за допир.

• Съдържание на опаковката: 10 дъски в 2 цвята: кафяв и 
зелен.

• Размери на дъската: 14x0.4x10 cm.
• Размери на кутията: 19.5x11x17.5 cm.
• Материал: дърво.
• Подходящо за деца над 3-годишна възраст.

Сензорни плочи Монтесори, дървени, в кутия, 10 броя
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• Комплектът от шишенца с капкомер учи децата да 
различават и определят миризми. 

• Шишенцата могат да се пълнят с всякакви течности.

161,90 лв.
6611060383

Бутилки за аромати Монтесори  
в дървени кутийки

• Цветни поставки в основен, вторичен и ахроматичен 
цвят. Те позволяват на децата да съхраняват правилно 
своите вещи и да поддържат пространството чисто. 

• Включени цветове на поставките: жълт, червен, син, 
оранжев, розов, лилав, зелен, кафяв, бял, сив, черен.

• Материал: дърво.
• Комплектът съдържа 11 поставки. 
• Подходящи за деца над 3-годишна възраст.
• Размери: Ø4.5х8.5 cm.

65,99 лв.
6605240160

Поставки за пастели, 
цветни, дървени

• Комплектът от шишенца с капкомер учи децата да 
различават и определят вкусове. 

• Състои се от 8 елемента. 

70,99 лв.
6611060384

Комплект шишета Монтесори  
с капкомер, 8 броя

• Комплектът съдържа сини и червени цилиндри, които 
децата могат да сдвояват според това, дали издават звук  
с еднакъв интензитет или да ги подреждат последователно, 
според степента на интензивност на звука. 

• Състои се от 2 кутии, които съдържат 6 двойки дървени 
цилиндри, всеки от които издава различен звук.

212,90 лв.
6611060380

Звукови цилиндри 
Монтесори

• Всяка кутия и всеки капак са отбелязани с цветна точка, 
която показва цвета на цилиндрите, съхранявани вътре. 

• Всяка кутия съдържа няколко цилиндъра с един цвят, но с 
различни размери. 

• Комплектът помага за подобряване на способността за 
разпознаване и назоваване на разликите в измеренията. 

• Състои се от 40 цилиндъра в различни размери и цветове. 
• Размерът им (диаметър, височина) намалява или се 

увеличава. 
• Кутия № I: червени цилиндри - височината им е една и 

съща, но диаметърът на основите им намалява.
• Кутия № II: жълти цилиндри - височината и диаметърът 

на основата им намаляват.
• Кутия № III: зелени цилиндри - височината им се увеличава, 

а диаметърът на основите намалява. 
• Кутия № IV: сини цилиндри - височината им се променя, а 

диаметърът на основите остава същият. 
• Този комплект влияе върху развитието на способността за 

разпознаване и назоваване на разликите в размерите. Той 
спомага за формирането на понятията: голямо – малко; 
степенуването им: по-голямо, по-малко, дебело-тънко; 
степенуването им: по-дебело, по-тънко.

• Кутиите имат две ширини и две височини. 40 цилиндъра в 
4 различни цвята: жълт, червен, зелен, син.

• Размери: 38.5х7х10.5 cm.
• Материал: дърво.
• Предназначени за деца над 2-годишна възраст.

271,90 лв.
6611060379

Цилиндри Монтесори, дървени, цветни
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• Дървен шкаф с 6 чекмеджета, съдържащи 
плоски геометрични фигури. 

• Комплектът въвежда децата в света на 
геометрията. Упражненията за координация 
на мускулите и движението на ръката и 
китката тренират моториката и подготвят 
ръката за писане и рисуване.

• Дървен шкаф с 6 чекмеджета за съхранение 
на плоски геометрични фигури. Комплектът 
запознава децата със света на геометрията.

• Фигурите са подрени в чекмеджета в следния 
ред: I чекмедже: 6 кръгчета; II чекмедже:  
6 правоъгълника; III чекмедже: 6 триъгълника; 
IV чекмедже: 4 четириъгълника; V чекмедже: 
6 правилни многоъгълника; VI чекмедже: 
закръглени фигури.

• Размери на шкафа: 47.5х23х32.5 cm.
• Материал: дърво.
• Предназначен за деца над 3-годишна възраст.

519,90 лв.
6618020134

Шкаф с геометрични фигури, дървен

• Комплектът стимулира зрителното възприятие и 
подобрява способността да се дефинират характерни 
черти на геометричните фигури. Този комплект е част 
от геометрично изследване и се състои от три шкафа 
с по шест рафта, на които са поставени картите с 
геометрични фигури. Продуктът стимулира визуалното 
възприятие, затвърждава знанията за формите на плоски 
геометрични фигури и детската способност за определяне 
на техните характеристики. 

• Шкаф I съдържа карти с фигури, които са запълнени с 
цвят; шкаф II съдържа карти с фигури, очертани с дебел 
контур; шкаф III съдържа карти с фигури, очертани с 
тънък контур. Всеки шкаф има 6 рафта, където картите 
са разпределени според геометричните фигури, изобразени 
върху тях, по следния ред: най-горен (първи) рафт – карти 
с кръгове; втори рафт – карти с правоъгълници; трети 
рафт – карти с триъгълници; четвърти рафт – карти с 
четириъгълници; пети рафт – карти с многоъгълници; 
най-долен (шести, последен) рафт – карти овални фигури. 
Заниманията с шкафа с карти учат детето да свързва 
формата на фигурите с техните аналози върху картите. 

• Съдържа 96 карти.
• Размери на картите: 14х0.2х14 cm.
• Размери на шкафа: 17х15х26 cm.
• Материал: дърво.
• Предназначен за деца над 3-годишна възраст.

389,90 лв.
6618020135

Шкаф с карти на 
геометрични фигури

• Комплектът от твърди тела въвежда децата в света на геометрията, като ги учи на изграждането на плоски и 
пространствени фигури. Всички елементи от комплекта се съхраняват в кутия с капак. 

• Съдържа 18 елемента: куб, кубоид, призма, пирамида с капак с триъгълна основа, пирамида с квадратна основа, конус, 
цилиндър, сфера, елипсоид, яйце; плоски фигури: кръг, квадрат, правоъгълник, равностранен триъгълник и равнобедрен 
триъгълник.

• Размери: 30х28х8 cm.
• Включени 3 стойки.
• Материал: дърво.
• Предназначен за деца над 3-годишна възраст.

234,90 лв.
6618020133

Комплект геометрични твърди 
тела в кутия, 18 бр.
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• Този комплект позволява на детето да придобие и подобри 
способността си да създава геометрични фигури и модели 
от триъгълници. Също така тренира визуалния анализ и 
синтез, развива визуалното възприятие и координацията 
ръка-око. 

• Комплектът включва: 12 правоъгълни и равностранни 
триъгълника в син цвят с размери 16x8x14 cm; кутия с 
размери 20x4x14.5 cm.

• Материал: дърво.
• Подходящ за деца над 3-годишна възраст.

65,99 лв.
6618020143

Триъгълници Монтесори, 
конструктивни, сини

• Комплектът допълва всяко геометрично оборудване. 
• Позволява на децата да придобият способност да различават, идентифицират и 

назовават основни геометрични фигури - кръг, квадрат и триъгълник.
• Долната част е облицована с три квадратни плочки  

в жълто и три жълти рамки с три основни геометрични фигури: кръг, квадрат и 
триъгълник.

• Горната част е покрита с рамка, която я разделя на 6 части.
• Размери: 44.5x3x30.5 cm.
• Материал: дърво.
• Предназначен за деца над 3-годишна възраст.

119,90 лв.
6618020136

Табла, демонстрационна,  
с геометрични фигури

• Четири кутии, съдържащи триъгълници за конструиране 
с правилни и неправилни плоски фигури и модели. 
Триъгълниците трябва да бъдат подредени според техния 
цвят или черни линии по страните им.

• Кутията с форма на триъгълник съдържа елементи, 
които, когато се сглобяват според правилата, образуват 
триъгълници: 1 сив и цял, зелен с 2 триъгълника, жълт с 3 
триъгълника и червен с 4 триъгълника.

• Кутията с формата на голям шестоъгълник съдържа 
частите, от които се състоят правилните многоъгълници: 
жълт шестоъгълник, състоящ се от 1 цяло, жълт 
шестоъгълник, съставен от 4 триъгълника, сив паралелограм 
от 2 триъгълника, червен ромб от 2 триъгълника. 

• Кутията във форма на по-малък шестоъгълник съдържа 
елементи, с помощта на които е възможно да се подредят 
правилни многоъгълници: 1 жълт триъгълник от 1 цял, 3 
червени ромба, състоящи се от 6 триъгълника, 1 зелен 
равнобедрен трапец, съставен от 3 триъгълника и 1 
сив шестоъгълник, съставен от 6 триъгълници. Двата 
комплекта триъгълници са поставени в правоъгълна кутия.

261,90 лв.
6618020142

Триъгълници Монтесори, 
конструктивни

• Единият комплект се състои от жълти, сиви, зелени 
и червени триъгълници, които образуват правилни 
четириъгълници: 1 зелен квадрат, 1 сив правоъгълник, 
1 червен трапец, 1 жълт ромб, 1 зелен и 2 жълти 
паралелограма. Всеки четириъгълник е съставен от два 
триъгълника. 

• Вторият комплект се състои от сини триъгълници 
без черни очертания. От тези триъгълници се 
образуват четириъгълници, всеки от тях е съставен 
от 2 триъгълника: 1 квадрат, 1 правоъгълник, 1 ромб и 1 
равнобедрен трапец. 

• Детето усвоява основите на геометрията, развива и 
подобрява способността си да конструира и назовава 
различни геометрични фигури. Тази дейност позволява 
на децата да открият, че триъгълниците могат да 
образуват правилни или неправилни фигури и модели.

• Съдържание на опаковката: 62 части.
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• Дървени цилиндри с увеличаваща се височина.

155,90 лв.
6611060381

Цилиндри Монтесори, №1,  
с дървени дръжки

46,99 лв.
6618020144

Цифри Монтесори, дървени, в кутия, 
20 броя

• Заниманието с дървени цифри развива и усъвършенства 
способността за създаване на трицифрени числа. 

• Всички елементи на комплекта се съхраняват в кутия без 
капак.

• Съдържание на опаковката: 9 карти с единици (1–9);  
10 карти с десетици (от 10 до 90) с размери 7x0.5x5.5 cm;  
1 карта с числото 100 с размери 11x0.5x7 cm; кутия с 
размери 19x5x12 cm;

• Материал: дърво.
• Подходящо за деца над 6-годишна възраст.

17,99 лв.
6611060385

Карти Монтесори с числа, 
в кутия

• Номерирани карти с цветни числа, в съответствие 
с методологията на математическо образование 
Монтесори.

• Комплектът учи децата да съставят многоцифрени числа. 
• Картите са под формата на дървени плочи, с изобразени в 

следните цветове цифри: зелено: единици, синьо: десетки, 
червено: стотици и зелено: хиляди. 

• Съдържание: 1 карта с единици; 1 карта с десетици с 
размери 7x0.5x5.5 cm; 1 карта със стотици с размери 
11x0.5x7 cm; 1 x карта с хиляди с размери 16.5x0.5x7 cm.

• Размери на кутията: 25х3х10 cm.
• Предназначени за деца над 4-годишна възраст.

124,90 лв.
6611060386

Дъски Монтесори за смятане,  
9 броя

• Комплектът включва плочи с цифри от 1 до 9, които могат 
да се плъзгат под рамката на всяка кутия, за да образуват 
число. I-ва плоча: формира числа от 11 до 15; II-ра  
плоча: формира числа от 16 до 19. Заниманията с плочите 
помагат за развитие и подобрение способността за 
съставяне на двуцифрени числа. Докато играе, детето 
се учи да съставя и пише двуцифрени числа и се запознава 
с  понятията: единици, десетици (десет + едно е равно на 
единадесет).

• Състои се от 9 елемента. 
• Размери: 52.5х4.5х21.5 cm.
• Материал: дърво.
• Предназначен за деца над 4-годишна възраст.
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• Кутия с капак, в която се съхраняват две плочки. Всяка от 
тях е разделена на 5 полета, 4 от които са обозначени с 
цифри.

• Комплектът включва плочки с числата от 1 до 9, които 
могат да се плъзгат под рамката на всяка кутия, за да 
образуват число. 

• Плочка I: за образуване на числа от 11 до 15; плочка II:: за 
образуване на числата от 16 до 19. 

• Заниманията с тези плочки помагат да се развие и 
подобри способността за създаване на числа в диапазона 
на десетиците, като едновременно с това детето се учи 
да изписва двуцифрени числа и се запознава с понятията за 
десетици и единици.

• Съдържание на опаковката: 9 плочки с размери 7х0.4х8 
cm и 2 плочки с размери: 46x2x15 cm; кутия с размери 
52.5x4.5x21.5 cm.

• Материал: дърво.
• Подходящо за деца над 4-годишна възраст.

• Комплектът се състои от кутия, която съдържа мъниста 
за броене. Перлата представлява единици, пръчката - 
десетки, квадратът - стотици, кубът - хиляди. 

• Във всеки ред има по 10 мъниста. По този начин децата се 
научават лесно да смятат.

• Размери: 11.5х29.5х8.5 cm.

• Математическо помагало, състоящо се от 2 дървени 
кутии без капаци. Всяка е разделена на 5 правоъгълни 
сектора, а задните им стени са обозначени с числата  
от 0 до 9. 

• Двете кутии съдържат общо 45 вретена, като във всеки 
сектор на кутията има толкова вретена, колкото е 
цифрата, с която е обозначен.

• Вретената улесняват въвеждането на концепцията за 
числата в кардинален аспект, помагайки на децата да 
придобият способност да броят от 1 до 9 и да запомнят 
реда им в поредица от числа.

• Освен това, този комплект развива способността за 
свързване на числата на обектите с дадена цифра и се 
запознава с понятието за нула като празно множество.

• Съдържание на опаковката: 45 вретена с дължина 16 cm;  
2 кутии с размери 28x3.5 cm и 7x21 cm.

• Материал: дърво.
• Подходящо за деца над 3-годишна възраст.

124,90 лв.
6618020145

149,90 лв.
6611060388

119,90 лв.
6611060387

131,90 лв.
6611060419

Дъски за смятане Сеген, 
№2, дървени

Монтесори мъниста за десетична 
бройна система

Монтесори мъниста за смятане  
в кутия

Монесори вретена в 
кутия

• Комплектът съдържа 2 кутии с мъниста. 
• Едната кутия има 10 отделения. Първото от тях е празно, 

защото представлява числото 0. В останалите 9 има по 
10 жички, всяка от които с различен брой и цвят мъниста, 
символизиращи числата от 1 до 9. Другата кутия съдържа 
24 вървички, всяка от които с по 10 мъниста.

• Комплектът е полезен при научаване на умножението до 
100, както и при усвояване на степенуването.

• Съдържание на опаковката: 114 части.
• Материал: дърво, метал, пластмаса.
• Предназначен за деца над 3-годишна възраст.  
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89,99 лв.
6618020137

72,99 лв.
6618020147

57,99 лв.
6618020146

Дъска с цифри за подреждане, дървена

Дъска за изваждане Монтесори

Дъска за събиране Монтесори

• Комплектът съдържа 
разграфена и номерирана дъска, 
както и 100 номерирани с 
числата от 1 до 100 кубчета. 

• Дъската помага на децата да 
броят и пишат числата до 100.

• Размери: 29.5х4х11 cm.
• Материал: дърво.
• Предназначен за деца над 

3-годишна възраст.

• Комплектът включва дъска, разделена на квадратни 
полета чрез сини линии. В горния край на дъската са 
изобразени цифрите от 1 до 18. Цифрите от 1 от 9 са 
отбелязани в червен цвят, а тези от 10 до 18 – в син. 
През центъра на дъската, точно след цифрата 10, минава 
червена линия, която я разделя на 2 части.

• Този комплект съдържа и кутия без капак, в която са 
поместени 2 по-малки комплекта с плочки в червено и 
синьо. Те изобразяват числата от 1 до 9. Червените плочки 
са разделени на единици с вертикални линии. Плочките 
вдясно са обозначени с цифри: най-късата – 1, а най-
дългата – 9.

• Тази дъска позволява на децата да развият и подобрят 
способността си да събират числата в диапазона от 1 
до 18, както и да разберат принципа на комутативното 
събиране.

• Опаковката съдържа: 18 плочки, 2х2 cm (най-късата), 18x2 
cm (най-дългата); 1 дъска с размери 40x0.5x30 cm; 1 кутия 
за плочките с размери 21x4x7.5 cm.

• Материал: дърво.
• Дъската е подходяща за деца над 5-годишна възраст.

• Комплектът включва дъска, разделена на квадратни 
полета чрез сини линии. В горния край на дъската са 
написани числата от 1 до 18. Числата от 1 от 9 са в синьо,  
а числата от 10 до 18 са в червено.

• През центъра на дъската, точно след числото 9, минава 
синя линия, която я разделя на 2 части.

• Този комплект съдържа и кутия без капак, в която са 
поместени 2 по-малки комплекта с плочки в червено и 
синьо. Те представляват числата от 1 до 9. Червените 
плочки са разделени на единици с вертикални линии. 
Плочките вдясно са обозначени с цифри. Най-късата е 1,  
а най-дългата – 10.

• Другата кутия съдържа сиви плочки, за да бъде създаден 
менуенд. Най-късата сива плочка представлява числото 1, 
а най-дългата – числото 17.

• Дъската позволява на обучаваните да развиват и 
усъвършенстват способността си да изваждат числата  
в диапазона от 1 до 18.

• Съдържание на опаковката: най-къси плочки с размери 2x2 
cm; най-дълги плочки с размери 36x2 cm; 9 червени и 9 сини 
плочки; сиви плочки с размери: 2x2 cm (най-къси) и 36x2 cm 
(най-дълги); 1 дъска; 1 кутия за червените и сините плочки 
с размер 40x0.5x30 cm; 1 кутия за сивите плочки с размер 
21x4x7.5 cm.

• Материал: дърво.
• Дъската е подходяща за деца над 3-годишна възраст.
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• Комплектът представлява кутия, в която има пръчици за 
броене. Червените и сините пръчки показват числата от 1 
до 10. Нечетните числа са червени, а четните – сини. 

• Помага да се илюстрира значението на четните 
и нечетните числа, а също така се практикува 
извършването на прости математически операции: 
събиране, изваждане, умножение, деление. 

• Материал: дърво.
• Опаковката съдържа 20 пръчици в червен и син цвят.
• Размери на най-късата пръчица: 3x1.5x1.5 cm.
• Размери на най-дългата пръчица: 30x1.5x1.5 cm.
• Размери на кутията: 40х3.5х23 cm.
• Предназначен за деца над 3-годишна възраст.

• Комплектът съдържа два дървени рафта, на които са 
поставени 5 зелени рамки, съдържащи по един червен кръг. 
Кръговете изобразяват цели числа и дроби. Първият кръг 
е цял, вторият е разделен на две части, следващите са 
разделени на три, четири, пет, шест, седем, осем, девет 
и десет части. Комплектът помага за обясняване на 
дроби и работа с числа. Освен това обучаваните могат 
да се запознаят с действията  разлагане, разширяване и 
съкръщаване на дроб.

• Материал: дърво.
• Размери на зелените дървени рамки: 14x0.6x14 cm.
• Размер кръговете: Ø10 cm.
• Предназначен за деца над 6-годишна възраст.

199,90 лв.
6611060389

254,90 лв.
6611060390

Монтесори пръчици за броене 
в кутия

Монтесори кръгли 
дроби, дървени
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• Шкафът е учебна принадлежност от ботаническата серия.  
Разполага с 3 рафта. Всеки от тях има по 14 картички с 
формата на листа. Работата с елементите от комплекта 
подобрява зрителното възприятие, като свързва формата 
на листата с техния образ. 

• 42 карти в 3 версии, изобразяващи листата: на горния 
рафт на шкафа са поставени карти с оцветени листни 
форми, на средния рафт: листни форми с дебел контур,  
а последният рафт: листни форми с тънък контур.

• Размер на картите: 14х0.3х14 cm.
• Размер на шкафа: 17х15х26 cm.
• Материал: дърво.
• Предназначен за деца над 3-годишна възраст.

• Ботанически шкаф с три чекмеджета, върху които 
се поставят листни шаблони. Върху горната част на 
шкафа има място за съхраняване на контролна карта. 
Първото чекмедже съдържа 6 рамки с 6 листни шаблона. 
Във второто и третото чекмедже се съхраняват по 4 
шаблона и 2 празни плочи. Този комплект дава възможност 
на учениците да придобият и усъвършенстват 
способността си да разпознават, назовават и свързват 
листата с имената на техните форми.

• Брой части: 18.
• Размери на рамките с листни шаблони и празните плочи: 

14x0.4x14 cm.
• Размери на шкафа: 47.5х14х32.5 cm.
• Производствен материал: дърво.
• Продуктът е предназначен за деца над 5-годишна възраст.

• Картата е елемент, който допълва поредицата „Ботаническо 
проучване“. Използва се за контролиране на правилното 
определяне на формите на листата.

• Съдържа 14 рисунки на листа с описания и форми: бъбрековидна, 
триъгълна, облистена, копиевидна, кръгла, стреловидна, 
елипсовидни, ланцетна, яйцевидна, шиловидни, сърцевидна, 
обратнояйцевидна, яйцевидна, и ензимна.

• Размери: 45х31 cm.
• Производствен материал: ламиниран картон.

199,90 лв.
6626020085

295,90 лв.
6626020092

12,99 лв.
6626020086

Шкаф с ботанически карти, 
14 броя

Шкаф ботанически, дървен

Контролна карта за ботанически шкаф
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• Пъзелите са не само голямо забавление, но 
ви позволяват да обогатите знанията си за 
животинския свят и да развиете зрително 
възприятие и координация око-ръка. 

• Всички пъзели разполагат с удобна дръжка. 
• Размер на рамката: 24х24 cm.
• Материал: дърво.
• Предназначен за деца над 3-годишна възраст.

• Благодарение на този пъзел детето 
ви ще научи повече за растителния 
свят: структурата на листата, 
цветовете и дърветата. 

• Всеки един елемент може да бъде 
изваден и сглобен, както при 
стандартните пъзели.

• Опаковката включва 3 дървени дъски.
• Размер: 25х25 cm.

61,99 лв.
6611120372

Пъзел ботанически

16,99 лв.

Арт. номер Описание

6611120373 Пъзел риба, 8 части

6611120374 Пъзел костенурка, 6 части

6611120375 Пъзел жаба, 6 части

6611120376 Пъзел птици, 5 части

6611120377 Пъзел охлюв, 8 части

6611120378 Пъзел кон, 7 части

Пъзели на елементи • Поредица от пъзели от няколко части с 
представители на животни от различни 
среди. Пъзелите са разделени на елементи, 
съответстващи на основните части на 
тялото, които са поставени по подходящ 
начин в затворената рамка.

• Образователна игра, която развива способността за 
разпознаване на на формите на листата (сравняване по 
двойки) и научаването на техните имена. Тя позволява на 
учениците да се упражняват и по четене, като свързват 
името с формата на листото върху картата. Играта 
съдържа 2 комплекта с елементи с по 14 карти. Първият 
комплект се състои от карти на листа с наименования, 
определящи формата им. Вторият съдържа само карти  
с изображения на листата и отделно описание на техните 
форми. Всички елементи от комплектите са поместени  
в пластмасова опаковка. 

• Общо съдържание на елементите от играта: 14 карти 
с описания с размери 8x10 cm; 14 карти без описания 
с размери 8x8 cm; наименования на листните форми 
(бъбрековидна, триъгълна, обкордатна, копиевидна, 
кръгла, сагитална, елипсовидна, ланцетна, яйцевидна, 
шишарковидна, разперена, сърцевидна, обратно яйцевидна, 
ензимна.) с размери 2.5 cm.

• Размери на опаковката: 19x15 cm.
• Производствен материал: ламиниран картон и пластмаса.
• Предназначен за деца над 5-годишна възраст.

17,99 лв.
6626020093

Ботанически карти с наименования
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и• Пъзелът във форма на картата на света помага за 

развиване на географските знания на децата, научавайки ги 
да познават континентите и тяхното местоположение.

• Състои се от рамка с 2 кръга, обозначаващи двете 
полукълба - източното и западното, като върху всяко 
едно от тях са правилно разпределени и изобразени 7-те 
континента. Брой части: 9.

• Размери на рамката: 29х2х40 cm.
• Материал: дърво.
• Предназначен за деца над 5-годишна възраст.

151,90 лв.
6611120379

• Помагат за научаването на различни 
геоложки особености и техните 
названия чрез експерименти с вода. 

• Комплектът съдържа 12 триизмерни 
форми на земята, които могат да се 
напълнят с вода. 

• Размери: 20х4.5х20 cm.
• Материал: дърво.
• Предназначен за деца над 5 години.

539,90 лв.
6624020011

Релефни плочки на земни 
форми Монтесори

Пъзел - Карта на света - Континенти

• Карта на Европа, под формата на пъзел, на която са 
изобразени всички държави в различни цветове. 

• По време на игра детето ще научи местоположението  
на държавите по забавен за него начин.

155,90 лв.
6611120380

Пъзел - Карта на Европа

• Водата е в син цвят и с гладка 
повърхност, а сушата – с грапава 
повърхност. Чрез допира и 
визуалното възприятие, децата ще 
научат, че Земята е със сферична 
форма, както и че на нея има вода и 
суша. Глобусът е подвижен и децата 
могат да го въртят.

• Континентите са отбелязани 
в различни цветове, а водата е 
обозначена в син цвят и притежава 
гладка повърхност. 

• Този образователен продукт помага 
на децата лесно да научат имената и 
големината на всеки континент. 

• Той може лесно да се сваля от 
стойката си, позволявайки на детето 
ви да го върти в ръцете си, като по 
този начин опознава планетата Земя.

• Размер: Ø24х54 cm. 

• Комплект от знамена на избрани европейски държави. 
Всяко знаме е направено от копринен материал и е 
поставено върху дървена поставка с гладка капачка. 
Комплектът се състои от основа с 23 знамена, поставени 
върху дръжки и от две кръгли основи, които могат да се 
използват за представяне на всяко знаме поотделно.  
При комбинация с географска карта, този комплект 
улеснява изучаването на страните.

• Размер на знамето: 14х10 cm.
• Размери на основата: 51x8.5x3 cm.
• Дължина на дръжките: 27.5 cm.
• Размер на кръглите основи: 7 cm. 
• Производствен материал: коприна, дърво.
• Предназначен за деца над 4-годишна възраст.

204,90 лв.
6611060392

144,90 лв.
6611060391

549,90 лв.
6634040055

Глобус Монтесори – 
континенти

Глобус Монтесори – 
суша и вода

Знамена на европейските 
страни с дървена стойка
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• Дървени рамки, покрити с плат, снабдени с елементи, 
които позволяват на детето да практикува закопчаване и 
връзване. Дава възможност да се упражняват ежедневни 
умения, използвани по време на обличане. Играта с 
рамките спомага за усвояване на двигателното умение за 
закопчаване на копчета, което същевременно подобрява 
координацията на движенията.

• Размери: 31х36х2 cm.

• Дървени рамки, покрити с плат, снабдени с елементи, 
които позволяват на детето да практикува закопчаване и 
връзване. Дава възможност да се упражняват ежедневни 
умения, използвани по време на обличане. Играта с 
рамките спомага за усвояване на двигателното умение за 
закопчаване на копчета, което същевременно подобрява 
координацията на движенията.

• Размери: 31х36х2 cm.

• Дървени рамки, покрити с плат, снабдени с елементи, 
които позволяват на детето да практикува закопчаване и 
връзване. Дава възможност да се упражняват ежедневни 
умения, използвани по време на обличане. Играта с 
рамките спомага за усвояване на двигателното умение за 
закопчаване на копчета, което същевременно подобрява 
координацията на движенията.

• Размери: 31х36х2 cm.

• Дървени рамки, покрити с плат, снабдени с елементи, 
които позволяват на детето да практикува закопчаване и 
връзване. Дава възможност да се упражняват ежедневни 
умения, използвани по време на обличане. Играта с 
рамките спомага за усвояване на двигателното умение за 
закопчаване на копчета, което същевременно подобрява 
координацията на движенията.

• Размери: 31х36х2 cm.

47,99 лв.
6611060396

51,99 лв.
6611060394

22,99 лв.
6611100599

22,99 лв.
6611120382

47,99 лв.
6611060395

47,99 лв.
6611060393

Рамка за упражнения с копчета 
Монтесори

Рамка за упражнения с цип 
Монтесори

Дом за животни 
Монтесори

Пъзел Фермата 
Монтесори

Рамка за упражнения за връзване 
Монтесори

Рамка с катарами 
Монтесори

• Комплект, който позволява  
да построиш прекрасна къща  
за домашни любимци.

• Постави всяко животно и всеки 
предмет на правилното място.

• По време на игра детето ще може 
да се опита да назове животни, като 
разпознава силуетите, използвайки само допирните си сетива.

• Комплектът се превръща и в постелка, осигуряваща забавление 
и спомагаща за развитието на детските творчески умения.

• Играта стимулира сензорните умения, фината моторика, 
координацията око-ръка и развитието на креативността.

• Комплектът включва: 3D къща за сглобяване и 18 картонени 
самокоригиращи се елемента.

• Предназначено за деца над 2-годишна възраст.

• Подредете всички животни във фермата!
• Голям пъзел с много форми на селскостопански 

животни.
• Можеш да ги поставиш в кутията и да ги 

разпознаваш само с докосване.
• Размери на опаковката: 38.8х28.5х5.7 cm.
• Предназначено за деца от 3 до 6-годишна възраст.
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Регулируеми чин и стол  
ERGO SCHOOL, от I до XII клас

• Ученически чин и стол с регулируема височина.
• Регулируемата височина на чина е 640–760 mm.
• Регулируемата височина на стола е 380–460 mm.
• Размер на плота: 700х500 mm;  

цвят на плота: светъл бук.
• Обезопасени със заоблени ъгли с PP кант. 
• Метална прахово боядисана конструкция в сив цвят с 

дебелина 1.5 mm.
• Метална тава, фиксирана под плота за съхранение на 

учебни пособия; кукички за окачване на чанти.
• Седалка и облегалка, изработени от висококачествен 

полипропилен. 

Сертификати:
• TÜV
• SGS
• ISO 9001
• ISO 14001
• BIFMA тест

179,90 лв.
4020120097 A5

SIZE

A4
SIZE

A3
SIZE

A2
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A1
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A0
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RED CYAN MAGENTA YELLOW
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НЕМСКО
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• Размери на чина: 600x400x700 mm; цвят на плота:  
светъл бук.

• Размери на стола: 380x400x420 mm.
• Обезопасени със заоблени ъгли с PP кант. 
• Работен плот, изработен от MDF. Дебелина: 25 mm. 
• Стоманена прахово боядисана конструкция в бял цвят  

с дебелина 1.4 mm.
• Метална прахово боядисана конструкция в бял цвят с 

дебелина 1.5 mm.
• Фиксирана метална кошница под плота за съхранение на 

учебни пособия.

Чин и стол  
ISTUDY WHITE, от I до VIII клас

Сертификати:
• TÜV
• SGS
• ISO 9001
• ISO 14001
• BIFMA тест

149,90 лв.
4020120117 A5
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Заедно за модерна среда в образованието

Чин и стол  
STUDY

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

• Плотът е изработен от варзелит, 
без кантове и със заоблени ъгли  

за по-голяма безопасност.
• Размер на плота: 63x45 cm.

• Седалката и облегалката на стола 
са изработени от  

устойчив полипропилен (PP).
• Метална прахово боядисана рамка  

за основа на чина и стола  
с овална форма.

• Чинът е оборудван с подплотна 
кошница за съхранение  

на учебни пособия.
• С пластмасови протектори за 

предпазване на подовите настилки и 
намаляване нивата на шум  

при преместване.

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

Арт. номер Цвят метал

4020120388         син
4020120389         сив
4020120390         червен
4020120391         жълт
4020120392         зелен

129,90 лв.

Сив плот
Височина на чина: 75 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120378         син
4020120379         сив
4020120380         червен
4020120381         жълт
4020120382         зелен

129,90 лв.

Сив плот
Височина на чина: 65 cm

129,90 лв.

Бежов плот
Височина на чина: 65 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120393         син
4020120394         сив
4020120395         червен
4020120396         жълт
4020120397         зелен

129,90 лв.

Бежов плот
Височина на чина: 75 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120403         син
4020120404         сив
4020120405         червен
4020120406         жълт
4020120407         зелен

Арт. номер Цвят метал

4020120383         син
4020120384         сив
4020120385         червен
4020120386         жълт
4020120387         зелен

129,90 лв.

Бежов плот
Височина на чина: 70 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120398         син
4020120399         сив
4020120400         червен
4020120401         жълт
4020120402         зелен

129,90 лв.

Сив плот
Височина на чина: 70 cm
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Двоен чин със столове 
STUDY

A5
SIZE

A4
SIZE

A3
SIZE

A2
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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

Арт. номер Цвят метал

4020120418         син
4020120419         сив
4020120420         червен
4020120421         жълт
4020120422         зелен

199,90 лв.

Сив плот
Височина на чина: 75 cm

199,90 лв.

Сив плот
Височина на чина: 65 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120408         син
4020120409         сив
4020120410         червен
4020120411         жълт
4020120412         зелен

Арт. номер Цвят метал

4020120423         син
4020120424         сив
4020120425         червен
4020120426         жълт
4020120427         зелен

199,90 лв.

Бежов плот
Височина на чина: 65 cm

199,90 лв.

Сив плот
Височина на чина: 70 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120413         син
4020120414         сив
4020120415         червен
4020120416         жълт
4020120417         зелен

Арт. номер Цвят метал

4020120428         син
4020120429         сив
4020120430         червен
4020120431         жълт
4020120432         зелен

199,90 лв.

Бежов плот
Височина на чина: 70 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120433         син
4020120434         сив
4020120435         червен
4020120436         жълт
4020120437         зелен

199,90 лв.

Бежов плот
Височина на чина: 75 cm

• Плотът е изработен от варзелит, без 
кантове и със заоблени ъгли  
за по-голяма безопасност.

• Размер на плота: 110x45 cm.
• Седалката и облегалката на стола са 

изработени от  
устойчив полипропилен (PP).

• Метална прахово боядисана рамка за 
основа на чина и стола  

с овална форма.
• Чинът е оборудван с подплотна 

кошница за съхранение  
на учебни пособия.

• С пластмасови протектори за 
предпазване на подовите настилки и 

намаляване нивата на шум  
при преместване.

Срок на доставка:  
до 25 работни дни



126 Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

• RFG ученическа маса JAM е подходяща за ученици от I до IV клас.
• Работен плот с ергономични извивки, изработен от MDF с дебелина 25 mm.
• Размер на работния плот: 700x500 mm.
• Обезопасени заоблени ъгли.
• Стоманена прахово боядисана конструкция в сив цвят.
• Метална фиксирана кошница под плота за съхранение на учебни пособия.
• Улей в предната част на плота за пишещи пособия.
• Пластмасови протектори на крачетата, за предпазване на подовите настилки.
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100
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80
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RED CYAN MAGENTA YELLOW

67х112 mm 210х297 mm 100х100 mm
НЕМСКО

КАЧЕСТВО

120 100 90

Арт. номер Описание Цена

4020120284 I-IV клас: 70х50х67 cm 135,90 лв.

4020120285 V-VIII клас: 70x50x71 cm 135,90 лв.

4020120286 над VIII клас: 70x50x76 cm 135,90 лв.
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Ученическа 
маса JAM

Направете ученето интересно 
и забавно, като създадете 
уютна и креативна среда 
за обучение. Иновативната 
форма на плота ви дава 
възможност да промените 
облика на всяко помещение 
само за минута.
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Заедно за модерна среда в образованието

Стифируеми и лесни
за съхранение

Ергономичен дизайн

Безопасни и стабилни

MAXIMA-C/СТОЛ

• Здравата повърхност на седалката се почиства лесно и издържа на драскотини. Благодарение на С-рамката, повдигането 
на столовете върху бюра и маси е лесно, осигурявайки възможност за безпроблемно почистване на пода.

• Удобният захващащ отвор в облегалката на седалката прави носенето на този стол лесно. Столът се предлага с 3 
височини на седалката според DIN EN 1729.

Вид д/ш/в, cm Арт. номер Цена 

C4 36x38x38 40201001** 99,99 лв.

C5 43x45x43 40201002** 119,90 лв.

C6 43x45x46 40201003** 119,90 лв.

C4 Височина: 38 cm
C5 Височина: 43 cm
C6 Височина: 46 cm

Цвят на седалката и облегалката**

Мандарина
Жълт
Небесносин
Круша

02
03
04
06
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RED CYAN MAGENTA YELLOW

67х112 mm 210х297 mm 100х100 mm
НЕМСКО

КАЧЕСТВО

120 100 90

120
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MAXIMA-A/СТОЛ

Вид д/ш/в, cm Арт. номер Цена 

C4 36x38x38 40201004** 84,99 лв.

C5 43x45x43 40201005** 106,90 лв.

C6 43x45x46 40201006** 106,90 лв.

Ергономичен 
дизайн

Издръжливи  
и устойчиви

Цвят на седалката и облегалката**

Мандарина
Жълт
Небесносин
Боровинка
Круша

02
03
04
05
06

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

120

• A-рамката позволява удобно захващане и лесно подреждане за съхранение. Здравата повърхност на седалката издържа на 
драскотини и се почиства лесно. Протекторите на краката осигуряват стабилност и предпазват подовете от абразия. 
Удобен захват посредством отвор в облегалката на седалката прави носенето наистина лесно.

• Столът се предлага в 3 височини съгласно DIN EN 1729.

C4 Височина: 38 cm
C5 Височина: 43 cm
C6 Височина: 46 cm
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Заедно за модерна среда в образованието

1.

3. Съществително име, размер: 
100х70 cm – 8132100002 

4. Прилагателно име, размер: 
100х70 cm – 8132100005

5. Прилагателно име, размер: 
100х70 cm – 6614040004

6. Глагол, размер: 100х70 cm – 
8132100008

1. Части на речта, размер: 
70х50 cm – 8132120008 

2. Българската азбука, 
размер: 50х70 cm – 
8132100013

7. Нелични глаголни форми,  
размер: 100х70 cm – 8132100009

8. Прости изречения, размер:  
100х70 cm – 8132100006

9. Сложно изречение, размер: 
70х100 cm – 8132100007

10. Пунктуация в просто изречение,  
размер: 70х100 cm – 5510260044

11. Пунктуация в сложно изречение,  
размер: 70х100 cm – 5510260045

12. Местоимения, размер: 
70х100 cm – 8132100001

13. Предлози, размер: 70х100 cm – 
6614040003

14. Ръкописна азбука, размер: 
100х70 cm – 8132100010

6.

3.

8.

4.

13.

15,99 лв.

37,49 лв.

5.

2.

7.

9. 10. 11. 12.

14.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИКБЪЛГАРСКИ ЕЗИКБЪЛГАРСКИ ЕЗИК
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Тетрадки за упражнение
• Тетрадка с тесни и широки редове.
• Подходящо за деца от 5 до 7 г.

• Тетрадка с букви със задачи и упражнения.
• Подходящо за деца от 5 до 7 г.

Уроци по писане

Книжки за оцветяване
„Стихчета за буквите“ 

• Книжка за оцветяване със забавни 
стихчета за буквите. 

• Формат: 165x235 mm. 
• Обем: 16 страници.

6610100465 – №1
5525121490 – №2
5525121491 – №3

0,92 лв.

3,58 лв.
6614020049

• Подходящо за деца от 3 до 7 г.
• Може да се пише и да се трие.

Книжка с букви

1,38 лв.

Арт. номер Описание
6614020032 Ръкописните букви
6614020033 Печатните букви

1,38 лв.

Арт. номер Описание
6614020041 Ръкописните букви
6614020042 Печатните букви
6614020044 Да се подготвим за писане

• Формат: 165x235 mm
• Обем: 16 страници

Гатанки

5525121499 – за плодове и зеленчуци
5525121500 – за мечки

0,92 лв.

(1) 70х50 cm – 6635100951 – „Правопис“, упражнение
(2) 70х50 cm – 6635100952 – „Правопис“, упражнение 1

15,99 лв.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИКБЪЛГАРСКИ ЕЗИКБЪЛГАРСКИ ЕЗИК

(1) (2)
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Приказки, сборни

4,58 лв.
6614020050

Учебни помагала

6614020012 – Азбуката
6614020013 – Думите
6614020014 – Писането

• Книжки, насърчаващи право-
писа, ученето и писането на 
буквите. Формат: 165x235 mm.

2,66 лв.

6610100473 – Български 
народни приказки

4,13 лв.

6610100474 – „Сливи за 
смет“ и още 4 приказки

3,75 лв.

4,13 лв.
Арт. номер Описание

6614020046 Животните и техните 
истории 1 част

6614020047 Животните и техните 
истории 2 част

6614020048 Котаракът в чизми
5525121485 Червената шапчица

6614020036 Моят първи учебник: 
Четене на срички

Четене на срички 

• Приказки с думи разделени на срички. 
• Подходяща за деца, които се учат да четат.

Четене и писане

Учебно помагало 
„Думи“, със спирала

Пъзел в куфарче 
„Буквите от А до Я“

• Помагалото се състои от пет 
колонки, като всяка от тях съдържа 
цялата азбука. С него може да 
се съставят думи с до 5 букви. 
Одобрено от МОН.• 120 пъзела с букви, думи и картинки.

„Гатанки на срички  
за мечки и пчелички“

• Книжката се състои от две колонки, 
а думите се съставят от срички. 
Съдържа 20 гатанки. На гърба на 
всяко картонче има илюстрация на 
животно, което може да се оцвети.

9,08 лв.
6611120078

6,33 лв.
6614020011

5,96 лв.
6614020035

БЪЛГАРСКИ ЕЗИКБЪЛГАРСКИ ЕЗИКБЪЛГАРСКИ ЕЗИК

• Упражненията са 
изготвени от експерти 
и са съобразени с 
изискванията на 
учебната програма. 

• В приложение „Напиши 
и изтрий“ всеки може 
да се упражнява 
многократно. 
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Приказка с игри

Приказки с много стикери

1,10 лв.

1,38 лв.

Арт. номер Описание
6610100582 Снежанка и седемте джуджета
6610100583 Косе Босе
6610100584 Дядо вади ряпа
6610100585 Вълкът и седемте козлета
5525121503 Жива вода
5525121504 Дядовата ръкавичка
5525121505 Майчина сълза
5525121506 Житената питка
5525121507 Маша и мечокът
5525121508 Палечка
5525121509 Лиско в малините

Арт. номер Описание
5525121510 Момче и вятър

5525121511 Рибарят и  
златната рибка

Игра „Моят първи буквар“, 
обучение по четене и писане

26,99 лв.
6015220087

• Пластмасови 
букви за 
първи клас, 
изработени от 
висококачествен 
полистирол.

Пластмасови букви  
за I клас

• Бял цвят.

2,49 лв.
1030180512

Кубчета с букви, 
12 бр.

7,49 лв.
6614020008

• 12 броя кубчета с 
размери 4x4 cm.

• 72 броя букви и 
картинки.• Децата се научават по интересен начин да четат своите 

първи думи, да решават задачи и да се запознават със 
заобикалящия свят.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИКБЪЛГАРСКИ ЕЗИКБЪЛГАРСКИ ЕЗИК
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Зарчета „Създай история“, 
6 броя

• Размер: 4 cm

Фонетични торбички
• Сензорните торбички са чудесен начин за 

насърчаване при изучаването на букви и звуци.

31,99 лв.
6635100521

27,99 лв.
6611100221

• Размер: 7 cm

89,99 лв.
6611060244

Магнитни пунктуационни 
знаци

• Тестове за правопис, пунктуация и граматика.
• Възраст: 5-9 години.

Карти

Образователни игри

85,99 лв.
6611060128

• 4 пластмасови папки 21х30 cm, 30 карти със знаци и 
изображения, 10 миещи се маркера.

Комплект умения 
за писане

9,17 лв.

Арт. номер Описание
6635101269 Българската азбука, 30 бр.
6635101270 Животни, 48 бр.
6635101271 Плодове и зеленчуци, 50 бр.
6635101272 Професии, 40 бр.

9,99 лв.

Арт. номер Описание
5525100145 Българските букви
5525100150 Българските думи

• Всеки набор включва две зарчета с хора 
или животни, две зарчета за околна среда 
и две зарчета със ситуации.

• За да започне една история, децата 
трябва да хвърлят зарчетата и след 
това да съчетаят символите.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИКБЪЛГАРСКИ ЕЗИКБЪЛГАРСКИ ЕЗИК

• Комплект образователни илюстровани карти Cubos за 
деца в предучилищна и училищна възраст. Помагат за 
усвояването на полезна и интересна информация за околния 
свят, а илюстрациите правят ученето по-забавно!

Заедно за модерна среда в образованиетоБЪЛГАРСКИ ЕЗИКБЪЛГАРСКИ ЕЗИКБЪЛГАРСКИ ЕЗИК
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Самозалепващи листчета с английската азбука

• Размер: 3.5 сm. 
• Може да се използват 

за учене на буквите, 
съставяне на думи 
или украса.

• Букви в 5 ярки цвята.
• Размер на буквите: 0.7х3.7 cm.

Магнитни английски букви, 
26 броя

• 54 части
• Размери: 5x5x0.5 сm

• Размер А3 • Размер А3 • Размер А3

• Размер А4 • Размер А4 • Размер А4

Английската азбука,  
70х50 cm – 8132200003

Времена в английския език,  
100х70 сm – 8132200002

100 неправилни глагола в английския 
език, 100x70 cm – 8132200001

Магнитни английски букви, 
дървени

15,99 лв.

Предлози в английския език,  
100х70 cm – 6616040002

37,49 лв.

37,49 лв. 37,49 лв.

2,49 лв.
6635100941

2,49 лв.
6635100939

2,49 лв.
6635100943

0,99 лв.
6635100942

0,99 лв.
6635100940

6,99 лв.
1040100038

21,99 лв.
6616020012

5,99 лв.
6616020003

1,99 лв.
6635100944

АНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИК
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• Комплект за строене на крепости, 
правене на букви от пластилин, учене 
на буквите и съставяне на думи. 

• Комплектът включва 36 букви с 
размер 5 cm.

Конструктор с английската азбука

39,99 лв.
6616020006

24,99 лв.
6616020009

51,99 лв.
6015220036

Букви за нанизване

• 26 цветни главни и малки букви и 8 цветни въженца.

Тактилни букви, 26 броя

Карти „Английската 
азбука“

• 26 части
• Размери: 

22x32x0.5 сm

Дървен пъзел  
„Английска азбука“

13,99 лв.
6616020013

22,99 лв.
6611120277

• Иновативна игра, която тренира въображението, 
фината моторика и е съчетание на цветове и 
форми. Също така позволява на децата над 4 
години да научат цифрите и буквите. Всички 
дървени части и шаблони са надеждно съхранени в 
дървена кутия с плъзгащ се капак.

• Букви с размер  
10х7 cm. 

• Проследете 
ф�рмата с пръст, 
като започнете от 
точката и следвате 
стрелките.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИК

9,17 лв.
6635101268

Дървен пъзел за нанизване 
„Букви и цифри“

Заедно за модерна среда в образованиетоАНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИК
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АНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИК

• 27 части 
• Размери: 

27x18x2 cm

Пъзел с букви „Змия“, дървен

24,99 лв.
6611120212

50,99 лв.
6611060362

Дървен пъзел за 
обучение, плъзгащ

49,99 лв.
6616020001

• Целта на играта е да се приведат плъзгащите се елементи 
на правилните места. От едната страна на дъската са 
изобразени цифри, а от другата страна – букви.

• Размер: 30x30 cm

Алигатори за свързване, 
английска азбука

• Комплектът включва 13 алигатора.
• Алигатори, които лесно се сглобяват и разглобяват.  

По главите и опашките им има отпечатани главни и малки букви. 
Децата съединяват главата с правилната опашка.

Дъска азбука 
„Теле“

86,99 лв.
6635101005

• Дъската служи за двигателни упражнения и 
обучение за писане на главни и малки букви.

159,90 лв.
6635101001

Магнитна дъска 
„Азбука“, активна

• Двигателни 
упражнения и 
обучение за писане 
на буквите от 
английската азбука.

79,99 лв.
6616020007

• Размер на най-голямата 
част: 25 cm.

Комплект създаване на букви, 
60 части
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Домино  
„Английски думи“

Карти тип „пъзел“, 
английски думи

Карти тип „пъзел“, 
ABC

Карти тип „пъзел“, 
английска азбука

Домино  
„Състави изречение“

• Подпомага усвояването на английската граматика от 
децата.

• Игра за въвеждане на основни умения за изграждане на думи. 
Включва 84 пластмасови домино плочки в 6 ярки цвята.

29,99 лв.
6616020014

42,99 лв.
6635100538

48,99 лв.
6635100542

29,99 лв.
6616020015

29,99 лв.
6611060298

Кексчета за съставяне 
на думи

• Помагат на децата да научат азбуката 
и да съставят кратки думи, използвайки 
цветните букви.

• Всички 56 части се съхраняват в 6-те 
кексчета.

• Кексчето е с височина 6.5 сm.

54,99 лв.
6616020011

• Комплектът включва: чанта за  
носене, 40 плочки (26 плочки с букви,  
10 плочки с цифри и 4 плочки с форми)  
и 3 двустранни карти с дейности.

Комплект „Английска азбука“ в кутия-пчела

54,99 лв.
6616020004

• Размер:  
14x10.1 cm

• Размер: 
12.7x7.6 cm

• Размер: 
17.7x7.6 cm

• Насърчават речниковите умения и разпознаването на букви и числа.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИК Заедно за модерна среда в образованиетоАНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИК
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Игра „Речеви конструктор“

• Подходяща за забавление  
в класната стая или за семейни игри, от 3 до 12 играчи.

58,99 лв.
6635100543

Комплект активни карти 
„Лисица“, в кутия

Игра „Дума за дума“ на 
английски език

76,99 лв.
6611060399

71,99 лв.
6015220049

• Игра за развитие на лексиката.
• Пластмасови фигурки на шапка, кутия, дърво и стол. 

Кутията включва: 16 картички с картинки, 40 картички с 
активности, двустранно колело за въртене.

25,99 лв.
6616020018

Дървени кубчета „Създаване 
на думи“

• За логическо мислене.
• За деца над 6-годишна възраст.
• Размери: 19x18x3 cm.

• Игра за изграждане на думи.
• Комплектът включва: 112 цветно кодирани пръчки;  

двуминутен таймер; 4 молива; макет за игра.
• Брой играчи: от 2 до 4.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИК
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Зарчета „Разговор на английски“

Зарчета „Емоции“

Пуканки за изучаване на думи

Зарчета „Довърши изречението“

• За изграждане на говорни, социални и слухови умения у 
децата. Кубчета от мека пяна с 36 въпроса относно опита 
и перспективите на учениците.

• 6 броя тактилни кубчета с 36 различни подсказки от всяка  
страна. Може да се използват за творчески беседи или в  
писмени дейности. 

• За практикуване разпознаването на ключови думи.  
Децата вземат от купата пуканки и четат думите на глас. 

• Включва 92 игрални и 8 POP карти. За 2-4 играчи.

Зарчета „Създай история“, 
6 броя

• Размер: 4 cm• Размер: 4 cm

• Размер: 4 cm

• Помагат на децата да се научат да разпознават и 
обсъждат различни емоции. Включват кубчета със снимки 
на деца от различни култури и кубчета с изписани на 
английски език емоции. 

19,99 лв.
6635100541

26,99 лв.
6611100221

27,99 лв.
6635100545

27,99 лв.
6635100544

49,99 лв.
6611100574

26,99 лв.
6635100546

• Размер: 
4 cm

Кофички за добро поведение

• Слънцето, сърцата и звездите се използват за добро 
поведение и се поставят в оранжевата кофичка, а облаците, 
светкавиците и капките – за лошо, в лилавата.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИК

• Всеки набор включва две 
зарчета с хора или животни, 
две зарчета за околна среда 
и две зарчета със ситуации.

Заедно за модерна среда в образованиетоАНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИКАНГЛИЙСКИ ЕЗИК
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1.

4. 5.

8.

10.

7.

11.

1. Линия на времето: 2.5 млн. г. 
пр.н.е.–476 г. сл.н.е., размер: 
100x140 cm – 1592120081

2. Карта „Шумер и Акад, Хетско 
царство“, размер: 100x140 cm – 
1592120105

3. Карта „Вавилонско и Асирийско 
царство, Нововавилонско 
царство“, размер: 100x140 cm – 
1592120106

4. Карта „Гръко-персийски войни, 
500–449 г. пр.н.е.“, размер: 
100x140 cm – 1592120109

5. Карта „Империя на Александър 
Македонски“, размер: 100x140 cm – 
1592120072

6. Карта „Древният Рим, III в. 
пр.н.е.–II в.“, размер: 100x140 cm – 
1592120073

7. Карта „Ранна епоха в Италия, 

Римска република, III-II в. 
пр.н.е.“, размер: 100x140 cm – 
1592120110

8. Карта „Римска република до 74 
г. пр.н.е., от 74 до 30 г. пр.н.е.“, 
размер: 100x140 cm – 1592120111

9. Карта „Разпадане на Римската 
империя. Великото преселение“, 
размер: 100x140 cm – 1592120112

10. Карта „Разселване на 
славяните“, размер: 100x140 cm – 
1592120114

11. Карта „Разпространение на 
християнството до V в., V-IХ в.“,  
размер: 100x140 cm – 1592120113

12. Карта „Народи и държави в 
началото на VI в.“, размер: 
100x140 cm – 1592120115

13. Карта „Каролингска империя  
при Карл Велики“, размер: 
100x140 cm – 1592120124

14. Карта „Кръстоносни походи, 
XII-XIII в.“, размер: 100x140 cm – 
1592120074

2. 3.

6.

12.

9.

13. 14.

49,99 лв.

ИСТОРИЯИСТОРИЯИСТОРИЯ
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9.

5.

1.

10.

6.

2.

11.

7.

3.

8.

4.

13.

14. 15.

12.

16.

1. Карта „Русия, XV-XX в., Индия, 
Китай и Япония, XIX-XX в.“, 
размер: 100x140 cm – 1592120132

2. Карта „Създаване и разширение 
на САЩ, Гражданска война“, 
размер: 100x140 cm – 1592120129

3. Карта „Европа при Наполеон, 
1794-1815 г.“, размер: 100x140 cm – 
1592120077

4. Карта „Европа в края на ХVIII в.“;  
врезка „Европа към 1815 г.“, 
размер: 100x140 cm – 1592120118

5. Карта „Възрожденска просвета  
и култура, XVIII-XIX в.“,  
размер: 100x140 cm – 1592120088

6. Карта „Европа след Виенския 
конгрес, 1815 г.“, размер:  
100x140 cm – 1592120130

7. Карта „Обединение на Италия, 
1859-1870 г., Обединение на 
Германия“, размер: 100x140 cm – 
1592120131

8. Карта „Колониалната система 
към 1914 г.“, размер: 100x140 cm – 
1592120119

9. Карта „Балканите през Първата 
световна война, 1914-1918 г.“, 
размер: 100x140 cm – 1592120075

10. Карта „Европа след Първата 
световна война; Европа след 
Втората световна война, към 
1949 г.“, размер: 100x140 cm – 
1592120120

11. Карта „Деколонизация“, размер: 
100x140 cm – 1592120133

12. Карта „Англия и Франция, ХII-ХIII 
в.; Свещената Римска империя“,  
размер: 100x140 cm – 1592120126

13. Карта „Англия и Франция, 
Стогодишната война, Германия 
и Италия, XIV-XV в.“, размер: 
100x140 cm – 1592120122

14. Карта „Османска империя, 
XIV-XVII в.“, размер: 100x140 cm – 
1592120128

15. Карта „Велики географски 
открития, XV-XVII век“, размер: 
100x140 cm – 1592120116

16. Карта „Реформация и 
Контрареформация, религии 
в Европа, XVI-XVII в.“, размер: 
100x140 cm – 1592120127

49,99 лв.

ИСТОРИЯИСТОРИЯИСТОРИЯ Заедно за модерна среда в образованиетоИСТОРИЯИСТОРИЯИСТОРИЯ
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1. 2.

5.

3.

6.4.

7.

11. 12. 13.

14. 15. 16.

1. Карта „Националноосвободителни 
борби, 1804-1869 г.“, размер: 
100x140 cm – 1592120065

2. Карта „Руско-турска 
освободителна война, 1877-1878 г.“, 
размер: 100x140 cm – 1592120066

3. Карта „България според 
договорите от 1878 до 1919 г.“, 
размер: 100x140 cm – 1592120078

4. Съединение на България и 
Сръбско-бълг. война, 1885 г., 
размер: 100x140 cm – 1592120079

5. Карта „Балканска война,  
1912-1913 г.“, размер: 100x140 cm – 
1592120067

6. Карта „Съпротива срещу 
Берлинския договор, 1878 г.“, 
размер: 100x140 cm – 1592120089

7. Карта „Втора световна война  
и България, 1944-1945 г.“,  
размер: 100x140 cm – 1592120069

8. Карта „Българската църква 
и култура, VII-XIV в., 
Средновeковни градове“, размер: 
100x140 cm – 1592120083

9. Карта „България при хан Крум  
и наследниците му“, размер: 
100x140 cm – 1592120082

10. Карта „България при княз Борис 
I и цар Симеон“, размер:  
140x100 cm – 1592120063

11. Карта „България при Асеневци,  
1185-1241 г.“, размер:  
100x140 cm – 1592120084

12. Карта „България при цар Иван 
Александър, 1331-1371 г.“,  
размер: 100x140 cm – 
1592120086

13. Карта „Падане на България 
под османска власт, 1371-
1396 г.“, размер: 100x140 cm – 
1592120087

14. Карта „България под 
византийска власт“, размер: 
100x140 cm – 1592120064

15. Карта „Втора световна 
война, 1939- 1945 г.“, размер: 
100x140 cm – 1592120076

16. Карта „Икономически 
и военни организации: 
Варшавски договор“, размер: 
100x140 cm – 1592120121

8. 9. 10.

49,99 лв.

ИСТОРИЯИСТОРИЯИСТОРИЯ
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1.

2.

3.

4.

5.

9.6.

7.

8.

11. 13.10. 12.

2. Административна карта на 
България, размер: 100х140 cm – 
1592120098

29,99 лв.

3. Природогеографска карта  
на България, ламинирана, 
размер: 100х140 cm – 1592120021 

5. Природогеографска карта  
на Балканския полуостров, 
размер: 140х100 cm – 1592120049

8. Природогеографска карта на 
Европа, размер: 140х100 cm – 
8130120045

9. Европа – климат, води, 
растения и животни, размер: 
100х140 cm – 1592120036

10. Политическа карта с раси  
на Северна Америка, размер: 
140х100 cm – 1592120044

11. Климатична карта на Северна 
Америка, размер: 140х100 cm –  
1592120039

12. Политическа карта с раси на 
Южна Америка, размер:  
140х100 cm – 1592120047

32,99 лв.

4. Природогеографска карта на 
България, размер: 140х200 cm – 
1592120014

21. Политическа карта на 
света, размер: 200х140 cm – 
1592120057

25. Климатична карта на 
света, размер: 140х200 cm – 
1592120048

62,99 лв.

24. Природогеографска карта на 
света, размер: 140х200 cm – 
1592120017

59,99 лв.

1. Административна карта на 
България, размер: 100х70 cm – 
1592120003

10,99 лв.

18. Природогеографска карта на 
Австралия политическа, климат, 
води; двустранна, размер:  
100х140 cm – 1592120034

19,99 лв.

7. Природогеографска карта на 
Европа, ламинирана, размер: 
100х70 cm – 1592120053

19. Политическа карта на света, 
ламинирана, размер:  
70х100 cm – 1592120060

22. Природогеографска карта  
на света, ламинирана, размер: 
100х70 cm – 1592120062

12,99 лв.

13. Климатична карта на Южна 
Америка, размер: 140х100 cm – 
1592120041

14. Политическа карта с раси на 
Азия, размер: 140х100 cm – 
1592120042

15. Климатична карта на Азия, 
размер: 140х100 cm – 1592120037

16. Политическа карта с раси на 
Африка, размер: 140х100 cm – 
1592120043

17. Климатична карта на Африка,  
размер: 140х100 cm – 1592120038

6. Политическа карта на Европа,  
размер: 100х140 cm – 1592120005

20. Политическа карта на света, 
размер: 100х140 cm – 1592120058

23. Природогеографска карта  
на света, ламинирана,  
размер: 140х100 cm – 1592120051

ГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯ Заедно за модерна среда в образованиетоИСТОРИЯИСТОРИЯИСТОРИЯ
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Стойка за карти

• Дължина: 220 cm 
• Регулируема метална тръба, 

монтирана на стабилна 
пластмасова петлъчева 
основа.

• Кука в горната част на 
конструкцията.

• 24 части
• Размери: 40х22х1 cm

Пъзел „Карта на света“, дървен

17,99 лв.
6611120210

149,90 лв.
6624020003

Дъска-карта, 90х120 cm

• Идеална за 
образователни цели.

• Възможност за 
писане с маркер за 
бяла дъска.

• На Европа

279,90 лв.
1077160002

20.

21.

24. 25.

17.15.14. 16.

ГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯ
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• Размер: 72.5х44 cm

• Размер: 55х49 cm

83,99 лв.
1592120140

Пъзел картаМагнитна карта на 
света, двустранна

151,90 лв.
6611120379

• На света
• 9 части

155,90 лв.
6611120380

• На Европа

Физически глобус

• Размер: Ø16 cm

23,99 лв.
1592140010

• Размер: Ø24 cm 
• Суша и вода

• Размер: Ø24 cm 
• Континенти

144,90 лв.
6611060391

204,90 лв.
6611060392

Монтесори глобус

Политически глобус

• Размер: Ø16 cm

23,99 лв.
1592140012

• Размер: Ø24 cm

43,99 лв.
1592140014

• Размер: Ø25 cm
• Ден и нощ.

54,99 лв.
8130140013

Светещ глобус

• Размер: Ø25 cm
• Физикогеографски

51,99 лв.
8130140009

• Водата изобразена на глобусът е в син цвят и гладка 
повърхност, а сушата – с грапава повърхност. Чрез допир 
и визуалното възприятие децата ще научат, че Земята е 
със сферична форма, както и че на нея има вода и суша.

• Континентите на глобуса са 
отбелязани в различни цветове, 
а водата е обозначена в син 
цвят и има гладка повърхност.

ГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯ Заедно за модерна среда в образованиетоГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯ
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• Намерете и обозначете континентите, водните 
басейни, държавите, търговските пътища и др. 

• В комплект с кукичка и въженце за окачване.

Глобус за надписване Интерактивен 
глобус

• Размер: Ø45.5 cm

• Интерактивният глобус предлага 
три начина на учене: изследване, 
тестване и измерване.

• Идеален за самостоятелно учене.
• Комплектът съдържа говорещ 

глобус и говорещ химикал.
• Включва 12-часово аудио на 

английски език.

Модел на изригващ вулкан

• Едната част показва вътрешността, другата е означена 
за оценка на знанията. Лесна рецепта за лава, прозрачна 
тава.

• Размер:  
28х33 cm

• Размер: Ø67.5 cm

44,99 лв.
8130140012

259,90 лв.
1592140002

99,99 лв.
6635100685

Модел на Земята, напречно 
сечение

• Размер:  
Ø13 cm

37,99 лв.
8126140033

Глобус пъзел

• Размер:  
Ø20 cm

• Комплектът включва: Земно кълбо; шест пластмасови континенти, които се прикрепят към земното кълбо и имената на 
континентите. Глобусът се върти на 360°. Континентът включва животни и известни забележителности. Подходящ за 
самостоятелна и групова игра и обучение. 

79,99 лв.
6611120094

ГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯ

• Двете полукълба на Земята се разделят, за да покажат 
четирите основни слоя на Земята и техните температури 
и дълбочини.

• Възраст: 5–9 години. 
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Колекции

Вкаменелости 8126160023
Метаморфни скали 8126160025
Минерали 8126160026
Седиментни скали 8126160027

37,99 лв.

• Размери: 
30x21x5 cm

139,90 лв.
6626020084

Комплект проби – горива 
в кутия

Куфар с 9 модела топография и 
релеф на земната повърхност

43,99 лв.
6626020083

Комплект за тестване 
на минерали, 7 части

539,90 лв.
6624020011

Релефни плочки на земни 
форми Монтесори

109,90 лв.
6626020079

Комплект почви в 
дървена кутия, 8 бр.

Комплект минерали 
в кутия, 42 бр.

149,90 лв.
6624020002

Модел на почви

• Размери: 62.5x33.5x15 cm.

• Размери: 
13.5x12.5x3 cm.

139,90 лв.
6626020078

769,90 лв.
6624020010

• Комплектът за  
изучаване на планините,  
платата, равнините,  
хълмовете, реките и океаните.

• Помагат да се научат 
различни геоложки 
особености и техните 
названия чрез 
експерименти с вода.

• Комплектът съдържа  
12 триизмерни форми на 
земята, които могат да 
се напълнят с вода.

• Размери: 20х4.5х20 cm.
• Материал: дърво.

• Комплектът съдържа: черна почва; червена почва; 
тухлено-червена почва; лилава почва; оризова почва; 
канелена почва; червеникава почва; жълтеникава почва.

ГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯ

• Съдържа инструменти за определяне на свойствата на 
минералите, информация за скалните маси и съвети за 
тяхното разпознаване. Предназначен за деца над 8 г.

Заедно за модерна среда в образованиетоГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯ
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49,99 лв.
6624020012

49,99 лв.
6624020013

Комплект „Малък  
гений – Predators 2 в 1“

Комплект за изкопаване 
на вкаменелости

Комплект за разкопки  
на скъпоценни камъни

Комплект „Малък гений – 
Минералогия“

Комплект „Малък гений – 
Кристали“• Забавна научна игра за свирепите 

хищници.
• За деца над 7 год.
• Съдържа: изкопаеми  

вкаменелости, инструменти,  
скелети на динозаври.

• История на земята.Комплектът съдържа: 8 истински 
вкаменелости, 1 блок за копаене, 2 инструмента, 1 
ръководство за приключения и пособия за превръщане на 
кутията във витрина.

• Размер: 17х2.5 cm.
• За децата да изследват различни страни, култури и света 

на гемологията.

• Игра за собствена колекция от минерали.
• Съдържа: блок за разбиване, 3 бр. инстументи,  

32 бр. карти.
• За деца от 7 до 12 г.

• Разнообразие от интересни 
кристални експерименти.

• За деца над 8 г.

31,99 лв.
6628020125

24,99 лв.
6632020100

36,99 лв.
6626020088

№ Описание Арт. номер Цена

(1) Околосветско 
пътешествие 5525100515 24,99 лв.

(2) Околосветско 
пътешествие 2 6015220006 33,99 лв.

(3) Опознай България 5525100488 23,99 лв.
(4) Чудесата по света 6611100066 13,99 лв.
(5) България 5525100350 11,99 лв.
(6) Европа 5525100351 11,99 лв.
(7) Моята България 6611100251 8,49 лв.
(8) Красива България 6611100269 8,49 лв.
(9) Чудесата по света 8136100065 8,99 лв.

Опознавателни игри
(1) & (2)

(5)
(3)

(6)

(9)(8)

(7)

ГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯ
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Заедно за модерна среда в образованието

Подвижна площадка за безопасност  
на движението

Табло с пътни знаци, 
двустранно, 70х100 cm

ГРУПА „Б“

Спри! Пропусни
движещите се по пътя

с предимство
Път с предимство

Премини, ако пътят
е свободен

Забранено влизането
на пътни превозни

средства

Забранено влизането
на пътни превозни

средства в двете посоки
Забранено влизането

на товарни автомобили

Край на пътя с 
предимство

Пропусни
насрещно движещите

се pътни превозни
средства

Движение само направо
след знака

Кръгово движение

ПРЕДИМСТВО

Пропусни движещите се
по пътя с предимство

ГРУПА „В“ ЗАБРАНА

Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6

Забранено влизането 
на трактори и самоходни

машини

Забранено влизането
на мотоциклети и 

велосипеди

Забранено влизането
на велосипеди

Забранено влизането
на ППС, теглени от

животни

Забранено влизането
на пешеходци

Забранено влизането
на ППС обозначени със
знак „Опасни товари“ 

Забранено влизането
на ППС с широчина,

включително товара,
по-голяма от обозначената

Забранено влизането
на ППС с тежест,

включително товара,
по-голяма от обозначената

Забранено завиването
надясно

Забранено завиването
наляво

Забранено завиването
в обратна посока

Забранено изпреварването
на ППС с изключение на
мотопеди и мотоциклети

без кош

Забранно движението
със скорост, по-висока

от обозначената

Забранени са
 паркирането

и престоя

Забранено паркирането

ГРУПА „Г“ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕДПИСАНИЯ

Движение само надясно
след знака

Движение само надясно
пред знака

Движение само наляво
след знака

Движение само направо
или надясно
след знака

Движение само направо
или наляво
след знака

Движение само наляво
или надясно
след знака

Движение само наляво
пред знака

Преминаване отдясно
на знака

Преминаване отляво
на знака

Преминаване отляво
или отдясно на знака

В1 В2 В4 В7 В8 В9

В10 В12 В13 В15 В18 В21

В22 В23 В24 В26 В27 В28

Г1 Г2 Г3 Г4 Г5 Г6

Г7 Г8 Г9 Г10 Г11 Г12

ОСНОВНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ

© Всички права запазени. Това издание не може да бъде възпроизвеждано с каквато и да е цел, в каквато и да е форма или с каквито и да е средства без писменото съгласие на Кооперация „Панда“ и Модерното училище. Тел. 02/ 9766721

3 800052 731863

  

 

 

ГРУПА
„А“

А1 А2 А3 А4 А5 А6

А7 А8 А9 А10 А11 А12

А13 А14 А15 А16 А17 А18

А19 А20 А21 А22 А23 А24

А25 А26 А27 А28 А29 А30

А31 А32 А33 А36 А37 А38

А39 А40
А34.1 А34.2

  Опасен завой надясно Опасен завой наляво Последователни опасни 

е надясно
завои, първият от които

Стръмен наклон при 
изкачване

Платно за движение,
 стеснено от двете 

страни 
Платно за движение, 

стеснено отдясно 
Платно за движение,

 стеснено отляво 
Подвижен мост или

 ферибот
Пътят води до
 кей или бряг

Неравности по платното 
за движение

Изкуствени неравности
 по платното за 

движение 
Опасен пътен банкет Опасност от хлъзгане

Последователни опасни
завои, първият от които

е наляво

Стръмен наклон 
при спускане

Възможно е изхвърляне 
на малки камъни

Опасност от срутване 
или наличие

на паднали камъни 
Пешеходна пътека

Деца Велосипедисти Възможна е поява
 на домашни животни 

Възможна е поява 
на диви животни 

Участък от пътя 
в ремонт Светофар

Кръстовище на 
равнозначни пътища 

Кръстовище с път 
без предимство

Кръстовище с път 
без предимство

 отдясно 

Кръстовище с път
 без предимство 

отляво 

Кръстовище с кръгово
 движение

Двупосочно движение

Пресичане на трамвайна
 линия

Железопътен прелез
 с бариери

Железопътен прелез
 без бариери 

Възможно е ниско
прелитане на 

самолети

Възможна е поява на
силен страничен

вятър
Тунел

Внимание!
Други опасности

Участък с повишена
концентрация на

пътнотранспортни
произшествия 

А35.2А35.1 А35.3
Бализ

Железопътен прелез
 с един коловоз

Железопътен прелез
 с два или повече

 коловоза

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ ЗА ОПАСНОСТ

• Заповед № РД 09-773/19.09.2003 г. на МОН изисква създаването 
и поддържането на кабинети, в които учениците да се обучават 
на правилата за безопасно движение. 

Табла по БДП от подготвителна група  
до VIII клас, 70х100 cm

Арт. номер Описание Цена

8110100091 Подготвителна 
група, 7 броя 55,99 лв.

8110100059 I клас, 4 броя 31,99 лв.

8110100060 II клас, 3 броя 23,99 лв.

8110100061 III клас, 9 броя 71,99 лв.

8110100062 IV клас, 6 броя 47,99 лв.

8110100063 V клас, 3 броя 23,99 лв.

8110100064 VI клас, 4 броя 31,99 лв.

8110100065 VII клас, 3 броя 23,99 лв.

8110100066 VIII-XII клас, 9 броя 71,99 лв.

Арт. номер Описание

8110100016 За IV клас

8110100017 За V клас

8110100018 За VI клас

8110100019 За VII клас

8110100020 За VIII клас

Учебна тетрадка за теоретично 
обучение по БДП, А5

Дидактически материали 
по БДП за 5-6-годишни

• Песни, гатанки и стихотворения, 
свързани с обучението по БДП.

CD с обучителни 
материали по БДП

• Размер: 5х4.5 m

• Размер: 10х4.5 m

37,49 лв.
8132240009

2,99 лв.
8110100089

2,99 лв.
• От I до IV клас

3,29 лв.
• От V до VIII клас

6,99 лв.
8110100090

553,90 лв.
6608020007

962,90 лв.
8110100088

• Материал: винил.
• Комплектът не включва  

пътните знаци.
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Пътни знаци  
със стойка

Комплект от 10 пътни знака

• Височина: 85 cm

• Височина: 130 cm

• Подходящ за 
детска площадка.

Пъзел „Пътни знаци“

• 4 знака

• 2 знака
21,99 лв.
8110100055

11,99 лв.
8110100054

204,90 лв.
6635100884

39,99 лв.

216,90 лв.
8110100084

12,99 лв.
6608020003

№ Арт. номер Описание

(1) 6608020024 знак Б24

(2) 6608020025 знак Б27

(3) 6608020026 знак Д19

(4) 6608020027 знак А30

(5) 6608020028 знак А7

(6) 6608020029 знак Б2

(7) 6608020030 знак А39

(8) 6608020031 знак В1

(9) 6608020032 знак Д17

(10) 6608020033 знак А2

Мини пътни знаци 
в кутия

• За играта на малките шофьори.
• Размери на кутията: 34х10х4 cm. 
• За деца над 3 год.

349,90 лв.
6608020021

349,90 лв.
8110100056

Симулационни очила

Наркотици Алкохол

(1)

(2)

(3)
(4) (5)

(6) (7) (8) (9) (10)



152 Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

Демонстрационен 
светофар СД 02

• Тегло около 0.5 kg.
• Захранване с батерии.
• Звуков зумер  

за пешеходци.
• Лесноподвижен,  

с батерии и звук за 
пешеходци.

• Височина: 30 cm.

49,99 лв.
8110100049

Светофар за площадка  
за управление на 
велосипед СД 01

• Подвижен.
• Захранване с батерии.
• Звуков зумер за 

пешеходци.
• Тегло: 3 kg.

• Подвижен светофар за различни 
забавни и демонстрационни игри.

• С дистанционно и режим на смяна 
на светлени.

• С 6 бр. батерии ААА.

• Височина: 150 cm.

• Височина: 75 cm. • Височина: 145 cm.

150,90 лв.
8110100036

93,99 лв.
8110100078

• Размер: S, бяла

45,99 лв.
6630200016 • Размер: М, черна

45,99 лв.
6630200015

• Размер: L, черна

45,99 лв.
6630200014

110,90 лв.
6608020022

Светофар за площадка  
за управление на 
велосипед СД 03

• Подвижен.
• Захранване с батерии.
• Звуков зумер за пешеходци.
• Тегло: 1.5 kg.

• Височина: 100 cm.

71,99 лв.
8110100072

Светофар СД 04 Светофар СД 05  
с дистанционно управление

• Подвижен светофар за различни 
забавни и демонстрационни игри.

• Автоматичен режим.
• Тегло: 1.5 kg. 
• С батерии.

Каска Urban Moov

• Каската е оборудвана с 11 дупки за въздух, за да осигури добра вентилация.
• Системата за регулиране на лентата позволява промяна на дължината,  

за да е максимално удобно и да се осигури по-голяма защита.
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• Комплектът включва: пътни знаци, 
говорещ светофар, малки колички. 
Подходящ е за деца от подготвител-
ната група, I и II клас.

Комплект за триизмерно 
моделиране на пътни 
ситуации

Мек пъзел-килимче  
с улици, 9 части

Лабиринт „Паркинг“, 
магнитен

• Размер: 65х86 cm
• Размер: 30х30 cm • Размер: 35х33 cm

55,99 лв.
6611120082

84,99 лв.
8110100068

109,90 лв.
6611100400

54,99 лв.
6635101189

• „За осигуряване на безопасно пресичане  
на платното от деца, всяко лице на възраст  
над 18 г. може да подаде сигнал с палка СТОП! 
ДЕЦА“ (ЗДвП, чл. 112, ал. 2)

Стоп палка Светлоотразителна 
жилетка за деца

• Прави децата забележими в тъмната 
част на денонощието. Закрепва се 
лесно за чанти и дрехи. Без верижка.

Светлоотразително 
мече

9,99 лв.
8110100037

4,99 лв.
8110100073

0,99 лв.
8110100052

94,99 лв.
6635101008

Двулицево килимче  
„Животът в града и фермата“ Килимче „Градът“

• Килимче с мотиви от живота на фермата и мотиви от града.
• Размер: 165х100 cm

• За симулиране и практикуване на правилата за 
движение. Размери: 150х200х0.5 cm.
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• Програмирането на STEM включва: 16 пластмасови подложки; 
22 части за лабиринт; 3 части тунел; 30 двустранни 
кодиращи карти; 20 карти за проследяване на пътя на 
мишката до сиренето.

• Програмируемата мишка е с размер 10 сm.

Мишка за програмиране

Робот за програмиране Botley 2.0, 
с принадлежности

• Комплектът съдържа: робот 
за програмиране Botley 2.0, 
дистанционно управление, 2 панела 
за лицето на робота, 40 карти за 
програмиране, 6 двустранни дъски,  
27 части за изграждане на 
препятствия и ръководство за 
начинаещи с предизвикателства  
за програмиране.

119,90 лв.
6635100852

• Размери:  
13x7x8.5 cm

Робот за програмиране Botley

• LED светлини, които показват посоката на всяка стъпка. 
• Комплектът включва: робот за програмиране Botley, дистанционно управление, 

подвижни ръце, 40 програмни карти. Възможност за програмиране на до 80 стъпки в 
една последователност. 

119,90 лв.
6611100203

179,90 лв.
6611100381
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Табло по музика Комплект музикални 
инструменти

8132160003

15,99 лв.

6612120056

53,99 лв.

• 12 броя.
• Размери: 24х26x8 cm.

• Размер: 70x50 cm.

6635100770

72,99 лв.

Комплект музикални инструменти  
с мотив Жаба, 4 броя

• Комплектът включва ксилофон с 4 клавиша, дрънкалка, 
флейта, тарамбука от дърво, 2 палки.

• Размери ксилофон: 8x16x3.5 cm; дължина на флейта:  
Ø2.5х20 cm.

Комплект музикални инструменти

• 10 броя.
• Шест различни инструмента с индивидуални звуци: 

дрънкалка, камбани, ксилофон, тамбурина и триъгълник.
• Размери на ксилофона: 6x17x2 cm.
• За деца над 3-годишна възраст.

6612120064

100,90 лв.

• Размер: 14х14х19 cm.

Дървен музикален триъгълник

6612120071

64,99 лв.
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Музикална маса – 2 в 1 – за трениране
на моторните умения

• Размери: 47х39х32 cm.
• Музикалната маса е 

идеална за ранното 
музикално обучение 
на децата, както и 
за насърчаване на 
двигателните умения.

• За деца над 18 месеца.

6612120072

124,90 лв.

6611060269

164,90 лв.

Музикални инструменти 
в чанта, 26 броя

• Комплект музикални  
инструменти: китара,  
ксилофон и барабан в нежни 
пастелни цветове.

• Размери китара: 54х16х6 cm; 
височина на барабана: 8x18 cm.

8122100020

184,90 лв.

• 26 броя.
• Размер (в затворено състояние): 

40x40 cm.
• Съдържание: тамбурина;  

5 триъгълника (10–20 cm.);  
2 дървени маракаси; голямо  
гуиро; 2 тон блока (2 тона);  
1 тон блок (1 тон); дървено  
блокче; 2 малки кастанети;  
1 кастанета с дръжка;  
чифт клавеси;  
метален шейкър.

Комплект музикални инструменти в пастелен цвят, 
3 части
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Дървени маракаси  
с мотив Лисица

Гуиро Маракаси – дървени 
яйца, 2 броя

Цветни дървени 
маракаси, 2 броя

Камбанки за ръка  
или крак, 2 броя

6612120005

11,99 лв.
6612120004

7,99 лв.
6612120030

3,99 лв.

6612120014

18,99 лв.
6612120067

23,99 лв.

Дайре

• Размер: Ø21 cm

Дървена тамбурина  
с мотив Лисица

6612120008

13,99 лв.
6612120065

21,99 лв.

6612120007

12,99 лв.

Пластмасови 
кастанети, 2 броя

• Размери: 20.5х4.2х4.2 cm • Размер: 20 cm• Размери: 5.8х5.8х1.6 cm.

• Размер: Ø6x20 cm • Размери: 23х2.3х3 cm• Размери: 20.5x6x6 cm.

• 2 броя
• Размери: 10х2x14 cm

Камбанки за ръка с 
дървена дръжка

• Размери: 7х7x18 cm

Звънчета на дървена 
основа

6612120036

35,99 лв.
6612120003

16,99 лв.
6635100562

25,99 лв.

Кабаса

• Размер: Ø11 cm.
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Комплект барабани

Барабан с колан и палки, 
детски

Барабан с колан и палки, 
детски

Ксилофон

• Размери: 56х17х3 cm
• Разполага с 12 тона.

Ксилофон „Крокодил“

• Размери: 62х40х60 cm

6612120055

124,90 лв.

6612120068

27,99 лв.

6612120057

34,99 лв.
6612120009

23,99 лв.

6612120062

28,99 лв.

• Размери: 26х10.5х4.5 cm.

• Размер: Ø20x10 cm.
• Палка: 18 cm. • Размер: Ø20x10 cm.

Бонго

6635101020

76,99 лв.

• Размер: 
Ø15x19 cm.
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Заедно за модерна среда в образованието

Дървени музикални 
пръчки

Клавеси, 2 броя

Класическа флейта

Детски акордеон, червен Детски акордеон, син

Дървена китара 

6612120069

7,49 лв.

6635101022

5,49 лв.

6612120060

76,99 лв.

6612120061

55,99 лв.

• Размер: 18 cm. • Размер: 20 cm.

6612120006

9,49 лв.

• Размер: 33 cm. • Размер: 33х3 cm.

Инструмент, 
възпроизвеждащ  
звука на дъжд

6612120053

27,99 лв.

• Размер: Ø5x35 cm. • Размери: 53х17х5 cm.

Дървен кавал с мотив 
Лисица

6612120066

19,99 лв.

• Размери: 17х17х9.5 cm • Размери: 17х17х9.5 cm

6612120058

76,99 лв.

6611100549

22,99 лв.

• Размери: Ø5.5x19 cm.

Дървена дрънкалка, 
звук на дъжд

Триангел

6612120011

6,99 лв.

• Размери: 10х10х0.7 cm.
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6640100041 – S
6640100042 – M
6640100043 – L

54,99 лв.

6640100053 – S
6640100054 – M
6640100055 – L

46,99 лв.

6640100065 – S
6640100066 – M
6640100067 – L

46,99 лв.
6640100068 – S
6640100069 – M
6640100070 – L

51,99 лв.
6640100076 – M

72,99 лв.
6640100077 – S
6640100078 – M

54,99 лв.

6640100044 – S
6640100045 – M
6640100046 – L

54,99 лв.

Костюм „Куче“, 
сив, плюшен

Костюм „Тигър“

Костюм „Лисица“ Костюм „Агне“

Костюм „Кoткa“, 
плюшен

Костюм „Мечка“ Костюм „Заек“

Костюм „Куче“, 
кафяв, плюшен

Костюм „Крава“ Костюм „Овца“

Костюм „Жираф“

Костюм „Пате“

Таблица с размерите може да видите на страници 463-464. 

6640100047 – S
6640100048 – M
6640100049 – L

54,99 лв.

6640100050 – S
6640100051 – M
6640100052 – L

56,99 лв.

6640100071 – S
6640100072 – M
6640100073 – L

59,99 лв.
6640100059 – S
6640100060 – M
6640100061 – L

46,99 лв.
6640100062 – S
6640100063 – M
6640100064 – L

46,99 лв.
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Костюм „Крал“

Костюм „Вълк“ Костюм „Калинка“Костюм „Мишка“

Костюм „Рицар“Костюм „Фея“Костюм „Еднорог“

Костюм „Пиратка“

Костюм „Лъв“

Костюм „Пират“

Таблица с размерите може да видите на страници 463-464. 

Костюм „Червената 
шапчица“

6640100079 – S
6640100080 – M

72,99 лв.

6620020011 – S
6620020012 – M
6620020013 – L

33,99 лв.
6640100098 – S
6640100099 – M
6640100100 – L

37,99 лв.
6640100090 – S
6640100091 – M
6640100092 – L

34,99 лв.

6620020008 – S
6620020009 – M
6620020010 – L

74,99 лв.

6620020087 – S
6620020088 – M
6620020089 – L

62,99 лв.
6620020066 – S
6620020067 – M
6620020068 – L

46,99 лв.

6640100085 – S
6640100086 – M

72,99 лв.
6620020007

39,99 лв.
6640100081 – S
6640100082 – M

54,99 лв.

Костюм „Кралица“ 

6640100124 – S
6640100125 – M
6640100126 – L

49,99 лв.

6640100121 – S
6640100122 – M

44,99 лв.
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Таблица с размерите може да видите на страници 463-464. 

Костюм „Лекар“

Костюм  
„Средновековна принцеса“

Костюм  
„Средновековен принц“

6640100110 – S
6640100111 – M
6640100112 – L

44,99 лв.

6640100101 – M
6640100102 – L

49,99 лв.
6640100103 – S
6640100104 – M

52,99 лв.

Костюм 
„Офицер“

6640100105 – M
6640100106 – L

43,99 лв.

Костюм 
„Медицинска 
сестра“

6640100107 – S
6640100108 – M
6640100109 – L

43,99 лв.

Костюм 
„Полицай“

6620020016 – S
6620020017 – M
6620020018 – L

48,99 лв.

Костюм „Войник“

6640100116 – S
6640100117 – M
6640100118 – L

59,99 лв.

Костюм „Капитан“

6640100119 – M
6640100120 – L

59,99 лв.

Костюм „Моряк“

6620020081 – S
6620020082 – M
6620020083 – L

51,99 лв.

Костюм „Принц“

6620020090 – S
6620020091 – M
6620020092 – L

66,99 лв.
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Таблица с размерите може да видите на страници 463-464. 

Костюм „80-те 
за момиче“

Костюм „80-те 
за момче“

6620020064

13,99 лв.

Шапка и опашка „Прасе“ Шапка и ръкавици „Жаба“

• Универсален размер.

6620020063

17,99 лв.

• Универсален размер.

Костюм 
„Пожарникар“

6620020015 – S
6620020005 – M

57,99 лв.

Костюм „Космонавт“

6620020084 – S
6620020085 – M
6620020086 – L

74,99 лв.

Женски арабски костюм

6640100093 – M
6640100094 – L

36,99 лв.

6620020069 – S
6620020070 – M
6620020071 – L

69,99 лв.
Hammertime

6620020072 – S
6620020073 – M
6620020074 – L

59,99 лв.
Hammertime

6620020075 – S
6620020076 – M
6620020077 – L

64,99 лв.
Relax

6620020078 – S
6620020079 – M
6620020080 – L

61,99 лв.
Relax
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Таблица с размерите може да видите на страници 463-464. 

6620020040

8,99 лв.
6620020041

8,99 лв.

6620020037

9,99 лв.
6620020038

9,99 лв.

Шапка „Таралеж“

Шапка „Котка“

Шапка „Бухал“

6620020036

8,99 лв.

Шапка „Крава“

• Универсален размер.

• Универсален размер.

6620020044

24,99 лв.

Шапка „Мечка“

• Универсален размер.

• Универсален размер.

6620020045

8,99 лв.

Шапка „Лисица“

• Универсален размер.

6620020042

8,99 лв.

Шапка „Куче“

• Универсален размер.

6620020046

8,99 лв.

Шапка „Заек“

• Универсален 
размер.

6620020043

8,99 лв.

Шапка „Вълк“

• Универсален размер.

6620020062

20,99 лв.

Шапка „Овца“

• Универсален размер.

• Универсален размер. • Универсален размер.

6620020039

15,99 лв.

Шапка „Щъркел“

• Универсален размер.

Шапка „Мишка“
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Народни носии

Тениски с шевици

Арт. номер Описание Цена

6620100003 Червена носия с тениска за момиче до 12 г. 92,99 лв.
6620100004 Червена носия с тениска за момче до 12 г. 106,90 лв.
6620100002 Зелена носия за момиче до 12 г. 102,90 лв.
6620100001 Зелена носия за момче до 12 г. 121,90 лв.
6635100283 Пиринска носия за момче до 12 г. 171,90 лв.
6620100005 Пиринска носия за момиче до 12 г. 159,90 лв.

Арт. номер Описание Цена №

8312200019 Тениска, бродирана, детска 17,99 лв. (1)
8312200020 Тениска, бродирана, детска 17,99 лв. (2)
8312200021 Тениска, бродирана, детска 17,99 лв. (3)
8312200022 Тениска, бродирана, мъжка/дамска 19,99 лв. (1)
8312200023 Тениска, бродирана, мъжка/дамска 19,99 лв. (2)

Таблица с размерите може да видите на страници 463-464. 

(1) (2)

(3)
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Носия „Бендида“

Дамска риза, къса

Арт. номер Описание Цена
6620100026 Сукман с печат, 4 г. 41,99 лв.
6620100027 Сукман с печат, 6 г. 41,99 лв.
6620100028 Сукман с печат, 8 г. 45,99 лв.
6620100029 Сукман с печат, 10 г. 45,99 лв.
6620100030 Сукман с печат, 12 г. 49,99 лв.
6620100031 Сукман с печат, 14 г. 49,99 лв.
6620100032 Сукман с печат, 16 г. 52,99 лв.
6620100033 Сукман с печат ,18 г. 52,99 лв.
6620100034 Престилка с дантела и печат, 4 г. 16,99 лв.
6620100035 Престилка с дантела и печат, 6 г. 16,99 лв.
6620100036 Престилка с дантела и печат, 8 г. 18,99 лв.
6620100037 Престилка с дантела и печат, 10 г. 18,99 лв.
6620100038 Престилка с дантела и печат, 12 г. 19,99 лв.
6620100039 Престилка с дантела и печат, 14 г. 19,99 лв.
6620100040 Престилка с дантела и печат, 16 г. 21,99 лв.
6620100041 Престилка с дантела и печат, 18 г. 21,99 лв.

Арт. номер Описание Цена
6620100018 Къса риза с печат, дамска, 4 г. 19,99 лв.
6620100019 Къса риза с печат, дамска, 6 г. 19,99 лв.
6620100020 Къса риза с печат, дамска, 8 г. 21,99 лв.
6620100021 Къса риза с печат, дамска, 10 г. 21,99 лв.
6620100022 Къса риза с печат, дамска, 12 г. 25,99 лв.
6620100023 Къса риза с печат, дамска, 14 г. 25,99 лв.
6620100024 Къса риза с печат, дамска, 16 г. 29,99 лв.
6620100025 Къса риза с печат, дамска, 18 г. 29,99 лв.

Престилки „Даная“ и „Кабиле“

Арт. номер Описание Цена
6620100050 Престилка с дантела и печат, 4 г. 16,99 лв.
6620100051 Престилка с дантела и печат, 6 г. 16,99 лв.
6620100052 Престилка с дантела и печат, 8 г. 18,99 лв.
6620100053 Престилка с дантела и печат, 10 г. 18,99 лв.
6620100054 Престилка с дантела и печат, 12 г. 19,99 лв.
6620100055 Престилка с дантела и печат, 14 г. 19,99 лв.
6620100056 Престилка с дантела и печат, 16 г. 21,99 лв.
6620100057 Престилка с дантела и печат, 18 г. 21,99 лв.

Сукман „Даная“ 

Арт. номер Описание Цена
6620100042 Сукман с печат, 4 г. 41,99 лв.
6620100043 Сукман с печат, 6 г. 41,99 лв.
6620100044 Сукман с печат, 8 г. 45,99 лв.
6620100045 Сукман с печат, 10 г. 45,99 лв.
6620100046 Сукман с печат, 12 г. 49,99 лв.
6620100047 Сукман с печат, 14 г. 49,99 лв.
6620100048 Сукман с печат, 16 г. 52,99 лв.
6620100049 Сукман с печат, 18 г. 52,99 лв.

Сукман „Кабиле“

Арт. номер Описание Цена
6620100058 Сукман с печат, 4 г. 41,99 лв.
6620100059 Сукман с печат, 6 г. 41,99 лв.
6620100060 Сукман с печат, 8 г. 45,99 лв.
6620100061 Сукман с печат, 10 г. 45,99 лв.
6620100062 Сукман с печат, 12 г. 45,99 лв.
6620100063 Сукман с печат, 14 г. 49,99 лв.
6620100064 Сукман с печат, 16 г. 52,99 лв.
6620100065 Сукман с печат, 18 г. 52,99 лв.

Носия „Даная“

Носия „Кабиле“

Носия „Бендида“
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Панталони „Борил“ и „Кардам“

Мъжка риза, къса

Арт. номер Описание Цена
6620100066 Къса риза с печат, мъжка, 4 г. 19,99 лв.
6620100067 Къса риза с печат, мъжка, 6 г. 19,99 лв.
6620100068 Къса риза с печат, мъжка, 8 г. 21,99 лв.
6620100069 Къса риза с печат, мъжка, 10 г. 21,99 лв.
6620100070 Къса риза с печат, мъжка, 12 г. 25,99 лв.
6620100071 Къса риза с печат, мъжка, 14 г. 25,99 лв.
6620100072 Къса риза с печат, мъжка, 16 г. 29,99 лв.
6620100073 Къса риза с печат, мъжка, 18 г. 29,99 лв.

Пояси „Борил“ и „Кардам“

Арт. номер Описание Цена
6620100074 Пояс, червен, 4 г. 7,99 лв.
6620100075 Пояс, червен, 6 г. 7,99 лв.
6620100076 Пояс, червен, 8 г. 9,99 лв.
6620100077 Пояс, червен, 10 г. 9,99 лв.
6620100078 Пояс, червен, 12 г. 10,99 лв.
6620100079 Пояс, червен, 14 г. 10,99 лв.
6620100080 Пояс, червен, 16 г. 12,99 лв.
6620100081 Пояс, червен, 18 г. 12,99 лв.

Арт. номер Описание Цена
6620100082 Панталон за носия, черен, 4 г. 18,99 лв.
6620100083 Панталон за носия, черен, 6 г. 18,99 лв.
6620100084 Панталон за носия, черен, 8 г. 21,99 лв.
6620100085 Панталон за носия, черен, 10 г. 21,99 лв.
6620100086 Панталон за носия, черен, 12 г. 25,99 лв.
6620100087 Панталон за носия, черен, 14 г. 25,99 лв.
6620100088 Панталон за носия, черен, 16 г. 29,99 лв.
6620100089 Панталон за носия, черен, 18 г. 29,99 лв.

Елек „Кардам“

Арт. номер Описание Цена
6620100098 Елек с ширити за носия, червен, 4 г. 18,99 лв.
6620100099 Елек с ширити за носия, червен, 6 г. 18,99 лв.
6620100100 Елек с ширити за носия, червен, 8 г. 20,99 лв.
6620100101 Елек с ширити за носия, червен, 10 г. 20,99 лв.
6620100014 Елек с ширити за носия, червен, 12 г. 21,99 лв.
6620100015 Елек с ширити за носия, червен, 14 г. 21,99 лв.
6620100016 Елек с ширити за носия, червен, 16 г. 23,99 лв.
6620100017 Елек с ширити за носия, червен, 18 г. 23,99 лв.

Носия „Борил“

Носия „Кардам“

Елек „Борил“

Арт. номер Описание Цена
6620100090 Елек с апликация за носия, червен, 4 г. 54,99 лв.
6620100091 Елек с апликация за носия, червен, 6 г. 54,99 лв.
6620100092 Елек с апликация за носия, червен, 8 г. 58,99 лв.
6620100093 Елек с апликация за носия, червен, 10 г. 58,99 лв.
6620100094 Елек с апликация за носия, червен, 12 г. 61,99 лв.
6620100095 Елек с апликация за носия, червен, 14 г. 61,99 лв.
6620100096 Елек с апликация за носия, червен, 16 г. 65,99 лв.
6620100097 Елек с апликация за носия, червен, 18 г. 65,99 лв.



169Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

И
зк

ус
т

ва

Параван за куклен 
театър

Кукли за ръка „Емоции“, 
деца

Кукли за ръка „Семейство“,  
6 броя

Кукли „Емоции“, 6 броя

Кукли за ръка „Кралско семейство“,  
5 броя

6620040002

77,99 лв.

6620040001

31,99 лв.

6635100778

52,99 лв.

6620040012 –  
нощ
6620040019 –  
къщичка

219,90 лв.

6620040014

45,99 лв.

• Размер:  
25 cm.

• Размер:  
25x22 cm.

• 6 броя.
• Размер:  

25 cm.

• Размер:  
25 cm.

• Размер: 87х168 cm.
• Дървен.

• Размер: 68х109 cm.
• Дървен.

Маса-палатка 
подводен свят

6630040122

224,90 лв.
• Размери: 75x120x60 cm.

Щанд за магазин и 
параван за кукли, 2 в 1

6620040035

219,90 лв.
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Кукли за ръка „Раждането 
на Исус“, 9 броя

Кукли за ръка „Децата на света“, 14 броя

Кукли за ръка „Професии“, 14 броя

Кукли за ръка „Професии“,  
6 броя

• Размери на най-малката 
фигура: височина: 12 cm, 
широчина: 10 cm.

6620040005

134,90 лв.

6620040006

179,90 лв.

6620040008

60,99 лв.
6620040009

70,99 лв.

• Размер: 25 cm.

• Размер: 25 cm.

• Размер:  
26х24 cm.
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Кукли за ръка с герои от 3 приказки,  
11 броя

Кукли за ръка „Бамби“,  
6 броя

Кукли за ръка „Снежанка 
и седемте джуджета“,  
11 броя

6620040004

53,99 лв.

6620040011

50,99 лв.

6620040007

104,90 лв.

6620040010

60,99 лв.

Кукли за ръка „Червената 
шапчица“, 4 броя

• Размер: 25 cm.

• Размер:  
22х22 cm.

• Размер: 87х168 cm.
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Чанта с кукли за ръка

Комплект кукли за пръсти, 
12 броя

Комплект кукли за ръка „Животни“, 
6 броя

Кукли за ръка „Приказка“, 4 броя

6620040013

53,99 лв.

6620040003

53,99 лв.

6635100733

83,99 лв.

6620040015

234,90 лв.

• Размер: 25 cm.

• Размер: 18 cm.

• В удобна чанта под формата на къща.
• Къщичката и куклите са изработени от цветен филц. 
• Комплектът се състои от чанта за пренос и 

следните кукли: обущарят Дратевка, крал, принцеса, 
принц, дракон, рицар, овца, Червената шапчица, баба, 
ловец, вълк, майка.

• Размери на чантата: затворена: 35х30х4 cm; 
отворена: 60х30 cm.

• 14 кукли.
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6605280002

12,99 лв.

6605280005

19,99 лв.

6605280006

19,99 лв.6605280003

12,99 лв.

6605280004

12,99 лв.

6605280009

9,99 лв. 5,99 лв.

6605280016

9,99 лв.
6605280019

17,99 лв.

6605280017

9,99 лв.

6605280007

14,99 лв.

Бои за лице в палитра 
с четка, 6 цвята

Бои за лице с апликатор, 
2 цвята

Бои за лице на стик, 
комплект

Комплект бои за лице на стик, 6 цвята

Боя за лице на стик, 
брокат

• Бои за лице на водна основа с допълнително покритие 
Alpino. Съдържат палитра с 6 цвята и четка за нанасяне.

• Течен грим на водна основа с апликатор 
Alpino Liquid Liner. Готов за нанасяне. 
Съдържание: 2 шишенца x 6 g, с апликатор. 
Продуктът не съдържа основни алергени.

• Бои за лице Аlpino. При използване ръцете остават 
чисти. Всеки стик е 5 g. Дерматологично тествани. 
След употреба измийте с вода.

• Опаковката съдържа 6 броя x 5 g разноцветен грим.
• Този продукт е дерматологично тестван. След употреба измийте с вода.

• Бои за лице Аlpino. При използване ръцете остават 
чисти. Всеки стик е 4 g. Дерматологично тествани. 
След употреба измийте с вода.

Арт. номер Цвят

6605280010 Червена
6605280011 Зелена
6605280012 Сребриста
6605280013 Златиста 
6605280014 Синя

• Черна и бяла
• Класик

• Принцеса

• Златиста  
и сребриста

• Розова и лилава

• Футбол

• Чудовища

• Принцеса

• Момиче,  
3 цвята

• 6 цвята

6606100093

20,99 лв.

• 10 различни цвята.
• 100 броя в опаковка.
• Размери: Ø23 cm.

6606100092

30,99 лв.

Цветни балони

• 10 различни цвята.
• 50 броя в опаковка.
• Размери: Ø43 cm.
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Произведено от  
Fedrigoni SpA, Италия

Идеални за презентации и брошури, рисуване, плакати, 
скициране, опаковане, поздравителни картички и покани. 
Високо качество и ефект на изображенията.

Цветни копирни 
хартии и картони

Цветна хартия, A4,  
50 л., 80 g/m2

Цвят Арт. номер

Червена 1535100010

Пясъчна 1535100011

Виолетова 1535100012

Резеда 1535100013

Тъмносиня 1535100014

Лавандула 1535100016

Сива 1535100017

Цикламена 1535100018

Тревистозелена 1535100019

Банан 1535100020

Портокал 1535100021

Жълта 1535100025

Цвят Арт. номер

Зелена 1535100030

Кайсия 1535100035

Кедър 1535100040

Светлосиня 1535100045

Синя 1535100050

Оранжева 1535100060

Светлорозова 1535100070

Розова 1535100075

Светлозелена 1535100085

Небесносиня 1535100095

Слонова кост 1535100100

Цветен картон, A4,  
50 л., 160 g/m2

Цвят Арт. номер

Слонова кост 1535160001

Резеда 1535160003

Зелен 1535160004

Розов 1535160005

Лавандула 1535160006

Оранжев 1535160007

Светлорозов 1535160008

Портокал 1535160009

Банан 1535160010

Небесносин 1535160011

Жълт 1535160015

Кайсия 1535160019

Цвят Арт. номер

Светлосин 1535160020

Пясъчен 1535160021

Тревистозелен 1535160022

Цикламен 1535160023

Тъмносин 1535160024

Син 1535160025

Виолетов 1535160026

Светлозелен 1535160030

Червен 1535160035

Кедър 1535160036

Сив 1535160037

Цветна хартия, A4, асорти Цветен картон, A4, асорти

4,99 лв.2,49 лв.

1535100111 – Пастелни
1535100106 – Наситени

3,49 лв.
1535160039 – Пастелни
1535160044 – Наситени

6,99 лв.

• 80 g/m2, 50 л. • 160 g/m2, 50 л.

1535100190

9,99 лв.

• 80 g/m2, 250 л.

1535160055

19,99 лв.

• 160 g/m2, 250 л.



175Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

И
зк

ус
т

ва

1530100049

0,89 лв.

• 70х100 cm

1,99 лв.
• 50х70 cm

0,99 лв.

1530100048

1,49 лв.
1530100079

1,29 лв.
1530100078

1,99 лв.

Цветен копирен 
картон, 140 g/m2

Арт. номер Цвят Арт. номер

1530100050 Светлосин 1530100051

1530100052 Светлозелен 1530100053

1530100054 Розов 1530100055

1530100056 Пясъчен 1530100057

1530100058 Светлокафяв 1530100059

1530100060 Жълт 1530100061

1530100062 Червен 1530100063

Арт. номер Цвят Арт. номер

1530100064 Зелен 1530100065

1530100066 Син 1530100067

1530100068 Тъмносин 1530100069

1530100070 Черен 1530100071

1530100072 Светлосив 1530100073

1530100074 Бежов 1530100075

70х100 cm 50х70 cm 70х100 cm 50х70 cm

Бял картон

• 70х100 cm, 
140 g/m2

• 50х70 cm, 
140 g/m2

• 70х100 cm, 
200 g/m2

• 50х70 cm, 
200 g/m2

Произведено от  
Fedrigoni SpA, Италия

Произведено от  
Fedrigoni SpA, Италия

• 70х100 cm

2,99 лв.
• 50х70 cm

1,99 лв.

Цветен копирен 
картон, 200 g/m2

70х100 cm 50х70 cm 70х100 cm 50х70 cm

Арт. номер Цвят Арт. номер

1530100021 Черен 1530100022

1530100080 Бежов 1530100081

1530100082 Светлосив 1530100083

1530100084 Светлокафяв 1530100085

1530100086 Тъмнолилав 1530100087

1530100088 Портокал 1530100089

1530100090 Червен 1530100091

1530100092 Светлозелен 1530100093

1530100094 Зелен 1530100095

1530100096 Тъмносин 1530100097

1530100098 Тъмносив 1530100099

1530100100 Тъмнорозов 1530100101

Арт. номер Цвят Арт. номер

1530100102 Виолетов 1530100103

1530100104 Оранжев 1530100105

1530100106 Бордо 1530100107

1530100108 Кафяв 1530100109

1530100110 Жълт 1530100111

1530100112 Син 1530100113

1530100114 Розов 1530100115

1530100116 Пясъчен 1530100117

1530100118 Светлосин 1530100119

1530100120 Морскосин 1530100121

1530100122 Охра 1530100123

Произведено от  
Fedrigoni SpA, Италия
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Цветен копирен картон Elle Erre,  
220 g/m2

Цветен перлен картон Cocktail,  
290 g/m2

70х100 cm 50х70 cm 70х100 cm 50х70 cm

Бял картон Elle Erre,  
220 g/m2

Арт. номер Цвят Арт. номер

1535180502 Бежов 1535180430

1535180503 Сив 1535180418

1535180504 Охра 1535180431

1535180505 Виолетов 1535180424

1535180506 Тъмнокафяв 1535180421

1535180507 Жълт лимон 1535180432

1535180508 Оранжев  1535180420

1535180509 Червен 1535180413

1535180510 Светлозелен 1535180417

1535180511 Зелен 1535180416

1535180512 Син 1535180415

1535180513 Тъмносин 1535180414

1535180514 Черен 1535180410

Арт. номер Цвят Арт. номер

1535180515 Светлорозов 1535180423

1535180516 Екрю 1535180425

1535180517 Светлосин 1535180429

1535180518 Теракота 1535180422

1535180519 Небесносин 1535180434

1535180520 Графит 1535180426

1535180521 Тъмнорозов 1535180427

1535180522 Жълт 1535180419

1535180523 Оранжев 1535180433

1535180524 Тъмночервен 1535180412

1535180525 Тъмнозелен 1535180428

1535180526 Бял рафтер 1535180435

1535180527 Бежов рафтер 1535180436

• 50х70 cm • 70х100 cm

Произведено от  
Fedrigoni SpA, Италия

Произведено от  
Fedrigoni SpA, Италия

Произведено от  
Fedrigoni SpA, Италия

1535180411

1,49 лв.

• 50х70 cm

1,99 лв.

• 50х70 cm

3,99 лв.

1535180501

2,49 лв.

• 70х100 cm

2,99 лв.

Арт. номер Цвят

1535180018 Бяло злато

1535180019 Бяло сребро

1535180021 Син

1535180022 Наситеносин

1535180023 Сив

1535180024 Черен

Арт. номер Цвят

1535180011 Златен

1535180012 Кафяв

1535180013 Оранжев

1535180014 Лилав

1535180016 Зелен

1535180017 Тюркоаз
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Бял картон Colore, 185 g/m2

• 50х65 cm

1505180022

0,99 лв.

Цветен картон Colore, 185 g/m2

50х65 cm А3 А3А4 А4

Арт. номер Цвят

1505180023 Банан

1505180024 Кехлибар

1505180025 Наситен кехлибар

1505180026 Портокал

1505180027 Наситен портокал

1505180028 Червен

1505180029 Череша

1505180030 Цикламен

1505180031 Пепел от рози

1505180032 Лилав

1505180033 Лавандула

1505180034 Лилав, диво индиго

1505180035 Небесносин

1505180036 Тюркоаз

1505180037 Кобалтовосин

Арт. номер

1505180078

1505180079

1505180080

1505180081

1505180082

1505180083

1505180084

1505180085

1505180086

1505180087

1505180088

1505180089

1505180090

Арт. номер

1505180053

1505180054

1505180055

1505180056

1505180057

1505180058

1505180059

1505180060

1505180061

1505180062

1505180063

1505180064

1505180065

50х65 cm

Арт. номер Цвят

1505180038 Тъмносин

1505180039 Морскозелен

1505180040 Лайм

1505180041 Малахит

1505180042 Киви

1505180043 Тъмнозелен

1505180044 Кремав

1505180045 Пясък

1505180046 Охра

1505180047 Светлокафяв

1505180048 Тъмнокафяв

1505180049 Антрацит

1505180050 Светлосив

1505180051 Черен

Арт. номер

1505180066

1505180067

1505180068

1505180069

1505180070

1505180071

1505180072

1505180073

1505180074

1505180075

1505180076

Арт. номер

1505180091

1505180092

1505180093

1505180094

1505180095

1505180096

1505180097

1505180098

1505180099

1505180100

1505180101

• Оцветен в процеса  
на производство.1,49 лв.

• 50х65 cm • A3 (29.7x42 cm) • A4 (21x29.7 cm)

0,69 лв. 0,39 лв.

• A3 (29.7x42 cm)

1505180052

0,59 лв.

• A4 (21x29.7 cm)

1505180077

0,29 лв.



Арт. номер Цвят

1505180118 Червено

1505180119 Цикламено

1505180120 Тъмносиньo

1505180121 Зелено

1505180122 Сребристо

1505180123 Златно

1505180125 Медно
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Заедно за модерна среда в образованието

Гофриран картон Оndula,  
328 g/m2

Фолио Аluminium,  
225 g/m2

Арт. номер Цвят

1505180102 Бял

1505180103 Жълт

1505180104 Оранжев

1505180105 Червен

1505180106 Пепел от рози

1505180107 Цикламен

1505180108 Лавандула

1505180109 Лилав, диво индиго

Арт. номер Цвят

1505180110 Тюркоаз

1505180111 Тънмосин

1505180112 Светлозелен

1505180113 Тъмнозелен

1505180114 Светлокафяв

1505180115 Тъмнокафяв

1505180117 Черен

• Оцветен в процеса на 
производство.

• Устойчив на разкъсване и 
избелване от светлина.

• 50х65 cm

4,99 лв.

• 50х65 cm

4,19 лв.
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Самозалепващо фолио  
за дъска Adhesive

Самозалепващ корк  
за дъска Adhesive

• 160 µ, 0.45х2 m
• Зелено

• 0.45х1 m• 160 µ, 0.45х2 m
• Черно

Картон Fluorescent,  
250 g/m2

Арт. номер Цвят

1505180126 Зелен

1505180127 Жълт

1505180128 Оранжев

1505180129 Червен

1505180130 Магента

Самозалепващо фолио 
Coloured, 100 µ

Арт. номер Цвят

1505180142 Бяло

1505180143 Жълто

1505180144 Оранжево

1505180145 Червено

1505180146 Цикламено

1505180147 Лилаво

1505180148 Тюркоаз

1505180149 Тъмносиньо

1505180150 Тъмнозелено

1505180151 Черно

1505180152 Кафяво

Опаковъчна 
металикова хартия 
Aluminium, 65 g

Арт. номер Цвят

1555100052 Червена

1555100053 Цикламена

1555100054 Тъмносиня

1555100056 Тъмнозелена

1555100057 Златиста

1555100058 Сребриста

1555100059 Медна

• 50х65 cm

3,79 лв.

1505180139

13,99 лв.

• 0.5х3 m

20,99 лв.
• 0.5х2 m

6,99 лв.

1505180140

13,99 лв.
1505180141

19,99 лв.
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Заедно за модерна среда в образованието

Опаковъчна хартия  
Transparent, 30 g/m2

Арт. номер Цвят

1555100061 Кристална

1555100062 Жълта

1555100063 Червена

1555100064 Тъмносиня

1555100066 Зелена

Опаковъчна хартия Glossy, 
перфорирана, 80 g/m2

Арт. номер Цвят

1555100077 Бяла

1555100078 Жълта

1555100079 Оранжева

1555100081 Червена

1555100082 Светлосиня

1555100083 Зелена

1555100084 Кафява

1555100086 Черна

Самозалепваща 
опаковъчна хартия 
Velvet

Арт. номер Цвят

1555100067 Жълта

1555100068 Оранжева

1555100069 Червена

1555100071 Цикламена

1555100072 Лилава

1555100073 Тъмносиня

1555100074 Тъмнозелена

1555100076 Черна

Самозалепващо опаковъчно 
фолио Coloured, мат, 100 µ

Самозалепващо 
опаковъчно фолио 
Coloured, 100 µ

Арт. номер Цвят

1555100087 Бяло

1555100088 Жълто

1555100089 Оранжево

1555100092 Червено

1555100093 Цикламено

1555100094 Лилаво

1555100096 Тюркоаз

1555100097 Синьo

1555100098 Зелено

1555100099 Черно

1555100108 Кафяво

Арт. номер Цвят

1555100109 Златисто

1555100111 Сребристо

• 0.5х2 m

5,99 лв.

• 0.5х2 m

9,49 лв.

• 0.5х3 m

19,99 лв.
• 0.5х3 m

28,99 лв.

• 0.45х1 m

36,99 лв.
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Хартия Ribbed Craft 
Mini, 70 g/m2

Хартия Ribbed Craft Natura

Хартия Ribbed Craft,  
50 g/m2

Арт. номер Цвят

1555100114 Жълта

1555100116 Оранжева

1555100117 Червена

1555100118 Цикламена

1555100119 Лилава

1555100121 Тюркоаз

1555100122 Тъмносиня

1555100123 Зелена

1555100124 Кафява

Хартия Ribbed  
Craft, 60 g/m2   

Арт. номер Цвят

1555100131 Сребриста

1555100132 Златиста

• 1х2 m, асорти

XL опаковка

• 1х2 m, асорти

BB опаковка

Арт. номер Описание Цена

1555100126 1х3 m, кафява, 70 g/m2 6,49 лв.

1555100127 1х5 m, кафява, 70 g/m2 9,99 лв.

1555100128 1х3 m, бяла, 60 g/m2 6,99 лв.

1555100129 1х5 m, бяла, 60 g/m2 7,49 лв.

• 1х3 m

10,49 лв.

• 0.5х2 m

3,99 лв.

1555100112

11,99 лв.
1555100113

11,99 лв.
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Заедно за модерна среда в образованието

Арт. номер Цвят

1555200048 Небесносиня

1555200049 Тюркоаз

1555200050 Тъмносиня

1555200051 Синя

1555200052 Лайм

1555200053 Зелена

1555200054 Тъмнозелена

1555200055 Кафява

1555200057 Черна

Хартия Tissue,  
17 g/m2   

Хартия Crepe,  
65 g/m2   

Арт. номер Цвят

1555200037 Бяла

1555200038 Жълта

1555200039 Кехлибар

1555200040 Оранжева

1555200041 Червена

1555200042 Тъмночервена

1555200043 Магента

1555200044 Пепел от рози

1555200045 Цикламена

1555200046 Виолетова

1555200047 Тъмнолилава

Арт. номер Цвят

1555200004 Жълта

1555200005 Светложълта

1555200006 Оранжева

1555200007 Червена

1555200008 Магента

1555200009 Тъмнорозова

1555200025 Пепел от рози

1555200026 Лилава

1555200027 Небесносиня

1555200028 Синя

1555200029 Тъмносиня

1555200030 Светлозелена

1555200031 Бяло-зелена

1555200032 Тъмнозелена

1555200033 Кафява

1555200034 Черна

Арт. номер Цвят

1555200035 Сребриста

1555200036 Златиста

• 51х76 cm

Бяла

Арт. номер Цвят

1555200058 Бяла

1555200059 Жълта

1555200060 Оранжева

1555200061 Червена

1555200062 Светлорозова

1555200063 Светлосиня

1555200064 Тъмносиня

1555200065 Зелена

1555200066 Кафява

1555200067 Черна

• 51х76 cm

0,49 лв.

• 0.5х2 m

5,49 лв.

1555200003

0,39 лв.

• 51х76 cm

0,99 лв.

• 0.5х2.5 m

3,99 лв.
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Блок Craft Комплект шаблони 
Creative Craft

Комплект 
Craft

Комплект  
Assorted Craft

• 32х24 cm
• 42 листа

1505180131

19,49 лв.

1505180133

29,99 лв.
1505180134

7,49 лв.

1505180132

32,99 лв.

• 32х24 cm
• 10 цвята по 3 листа

• 32х24 cm
• 42 листа

• 32х24 cm
• 10 цвята
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Комплект Cellophane 
Craft, 30 g/m2   

Комплект Aluminium 
Craft, 225 g/m2   

Комплект Clossy  
Paper Craft

Комплект Tissue Craft,  
17 g/m2   

• 32х24 cm
• 10 цвята

• 32х24 cm
• 10 цвята

• Висококачествена хартия 
за рисуване, 160 g/m2.

• Гланцирана корица.

Скицник за рисуване, А4, 
със спирала, 20 л.

140
g/m2

20

31x22

Name:

140
g/m2

20

31x22

Name:

1505180137

6,49 лв.

1505180135

9,99 лв.
1505180136

7,99 лв.

1575100025

3,49 лв.

1505180138

6,49 лв.

• 32х24 cm
• 10 цвята

• 32х24 cm
• 10 цвята
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Блок за рисуване №4

• Висококачествена хартия за рисуване, 160 g/m2.
• С ъгли, 10 листа.
• Гланцирана корица.

Скицник, пастел Скицник Accademia

• Формат: А4, 100 листа,  
90 g/m2, спирала  
и микроперфорация.

• Подходящ за графики и 
скици, за работа с пастели, 
моливи  
и графит.

• Безкиселинното съдържание 
спомага хартията да не се 
променя с времето.

• Формат: А4, 50 листа,  
120 g/m2, едностранно 
подлепен,  
зърнеста повърхност.

• Подходящ за графики и скици,  
за работа с въглен, моливи  
и графит.

• Безкиселинното съдържание 
спомага хартията да не се 
променя с времето.

Блок с ъгли, акрил

• Формат: 250х350 mm, 10 листа, 400 g/m2, грапава 
повърхност.

• Изработен от първокачествена студено пресована 
целулоза.

• Подходящ за работа с акрилни бои.
• Препоръчва се за работа с маслени и темперни бои.

140
g/m2

10

32x22

Name:

Блок за рисуване

• Формат: А4, 20 листа.
• Подходящ за графики и скици, 

за работа с моливи, графит и 
аерограф.

• Безкиселинното съдържание 
спомага хартията да не се 
променя с времето.

• 240 g/m2, гладък

Скицник Accademia

• Формат: А4, 30 листа, 
спирала, зърнеста повърхност.

• Подходящ за графики и скици, 
за работа с акварелни бои, 
моливи и графит.

• Безкиселинното съдържание 
спомага хартията да не се 
променя с времето.

• 200 g/m2

1575120060

2,19 лв.

1575120008

17,99 лв.
1575120009

12,99 лв.

1575120011

15,99 лв.
1575120021

19,99 лв.

1575120007

25,99 лв.
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Блок за рисуване,  
черен

Скицник за рисуване

Акварелен скицник

• Формат: А4, 25 листа, съдържа 25% памук.
• Подходящ за работа с акварелни, темперни и акрилни бои, 

туш.
• Безкиселинното съдържание спомага хартията да не се 

променя с времето.

Блок Bristol

• Формат: 297х420 mm, 20 листа, лепен, гладка повърхност.
• За графики и скици, за работа с въглен, моливи, графит и 

туш.
• Безкиселинното съдържание спомага хартията да не се 

променя с времето.

• 300 g/m2• 250 g/m2

Блок D2

• Формат: 330х480 mm, 12 листа, 110 g/m2.
• Подходящ за графики и скици, за работа с моливи, графит  

и восъчни пастели.
• Безкиселинното съдържание спомага хартията да не се 

променя с времето.

Скицник за рисуване 
D2

• Формат: 240х330 mm, 10 листа, 110 g/m2.
• Подходящ за графики и скици, за работа с моливи, графит  

и восъчни пастели.
• Безкиселинното съдържание спомага хартията да не се 

променя с времето.

1575120012

20,99 лв.
1575120013

41,99 лв.

1575120014

4,49 лв.
1575120017

12,99 лв.

1575120016

4,49 лв.
1575120018

12,99 лв.

1575140300

8,49 лв.

• Грапав • Грапав

• Гладък • Гладък

• Грапав

• Формат: 240х330 mm, 10 листа, 125 g/m2.
• Подходящ за графики и скици, за работа с моливи, пастели  

и темперни бои.
• Безкиселинното съдържание спомага хартията да не се 

променя с времето.

• Формат 240х330 mm, 10 листа, 5 цвята, 140 g/m2.
• Подходящ за купаж и декупаж, графики и скици, за работа с 

моливи, графит, восъчни пастели и флумастери.
• Безкиселинното съдържание спомага хартията да не се 

променя с времето.

1575120023

8,49 лв.

• Грапав
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Пощенски пликове, 25 бр.

Арт. номер Описание Цена
1560120022 C6, 100 g, кремав, 25 бр. 7,99 лв.
1560120023 C6, 100 g, светлосин, 25 бр. 7,99 лв.
1560120024 C6, 100 g, светлозелен, 25 бр. 7,99 лв.
1560120026 C6, 100 g, жълт, 25 бр. 7,99 лв.
1560120027 C6, 100 g, оранжев, 25 бр. 7,99 лв.
1560120028 C6, 100 g, червен, 25 бр. 7,99 лв.
1560120029 C6, 100 g, 5 цвята, 20 бр. 10,99 лв.

• Размер:  
10х15 cm

Комплект картички и пликове, 
50 бр. 

6605260080

13,99 лв.

• Формат:  
А4, 100 g

Дизайн хартия, двулицева, 16 л.

6605260200

6,99 лв.

• Цветове: 10 броя сини, 10 броя червени, 10 броя жълти, 
10 броя оранжеви, 10 броя зелени.

• Предлагат се 50 броя в опаковка.

Картички и пликове, 50 броя,  
различни цветове

6606220296

13,99 лв.

• 24 листа
• Размер: 21х30 cm

Блок дизайнерска хартия, 
асорти 

6606060013

11,99 лв.
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• Пакет с 48 големи и 32 малки рамки.
• Размер лист: 26.2x18.5 сm.

Хартия с дизайн на рамка за снимка, 
64 броя

6605260203

27,99 лв.

• Формат: А4.
• 10 листа в опаковка.

Велурена хартия, A4, 140 g/m2, 
10 листа

6606060006

5,99 лв.

• Формат: 300х210 cm (А4).
• Дебелина: 270 g/m2.

Хартия брокат, велпапе, 270 g/m2   ,  
10 броя

6606060007

12,99 лв.

• Комплект от 5 цвята по 
10 листа.

• Размер: 15x15 cm; 80 g/m2.

Хартия за оригами,  
50 броя

6606060004

6,99 лв.

Хартия с брокат, 10 л.

• Формат:  
A4, 160 g/m2

6606060001

9,99 лв.

Холограмна хартия, 10 л.

• Формат:  
A4, 250 g/m2

6606060002

4,99 лв.
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• 30 листа
• Размер: 21х30 cm

Хартия от EVA пяна, А4 

6606060015

23,99 лв.

• 30 листа
• Размер: 21х30 cm

Самозалепваща хартия  
от EVA пяна, А4

6606060016

40,99 лв.

• 10 листа

Тишу хартия

6606060012

3,49 лв.

• 10 цвята,  
160 g/m2

Комплект филц, А4

6606240005

6,99 лв.

• 10 броя,  
180 g/m2

Комплект филц 
„Цветя“, А4

6606240006

9,99 лв.

• Размери: 200х50 cm.
• Цвят: асорти.

Креп хартия, асорти,  
5 броя

1555200120

2,49 лв.
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• Флумастери с клип капачки, които позволяват маркерите 
да се използват като конструктор и да се съхраняват 
лесно, без да се разпиляват. Дълготрайни и големи 
пълнители.

• Мастило на водна основа и багрила на хранителна основа  
(с изключение на флуоресцентните цветове). 

• Мастилото се изпира от повечето тъкани и повърхности.

• Кръгла форма.
• Ярки и живи цветове.
• Мастило на водна основа и багрила на 

хранителна основа.
• Вентилираща капачка.
• Мастилото се изпира от повечето тъкани 

и повърхности.

Флумастери

Флумастери

Флумастери Connector

• Флумастери с мастило на водна 
основа.

• Отлична покривна способност.
• Вентилираща капачка.

• Висококачествени чернографитни моливи.
• Гарантирано лесно подостряне.
• Предлагат се в 12 степени на твърдост.
• Комплект от 6 молива: 2H, HB, B, 2B, 4B, 6B + гума  

и метална острилка.

Молив Goldfaber 1221

Арт. номер Описание Цена

1010180280 6 цвята 0,99 лв.
1010180282 12 цвята 1,99 лв.
1010180288 24 цвята 3,99 лв.

Арт. номер Описание Цена

1015100070 НB 0,99 лв.
1015100071 B 0,99 лв.
1015100072 2B 0,99 лв.
1015100073 3B 0,99 лв.
1015100074 4B 0,99 лв.
1015100075 5B 0,99 лв.
1015100076 6B 0,99 лв.
1015100077 F 0,99 лв.
1015100078 H 0,99 лв.
1015100079 2H 0,99 лв.
1015100080 3H 0,99 лв.
1015100081 4H 0,99 лв.
1015100304 HB + гума 1,19 лв.
1015100035 B + гума 1,19 лв.

1015100162 Комплект 
от 8 части 12,99 лв.

Арт. номер Описание Цена

1010180023 12 цвята 4,39 лв.
1010180046 24 цвята 7,99 лв.

Арт. номер Описание Цена

1010180002 33 цвята + 10 клипса 30,99 лв.
1010180051 60 цвята + 12 клипса 42,99 лв.
1010180005 80 цвята + 12 клипса 49,99 лв.
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Цветни моливи „Замък“

Арт. номер Описание Цена

1015120090 12 цвята + острилка 7,99 лв. 
1015120095 24 цвята + острилка 15,99 лв. 
1015120180 36 цвята + острилка 23,99 лв. 
1015120185 48 цвята + острилка 30,99 лв. 

Арт. номер Описание Цена

1015120230 6 цвята 1,49 лв.

1015120232 12 цвята 2,99 лв.

1015120236 24 цвята 5,99 лв.

Цветни акварелни моливи 
Grip 2001

Металикови 
моливи,  
10 цвята

Арт. номер Описание Цена

1015120115 6 цвята 8,99 лв. 

1015120120 12 цвята 15,99 лв. 

1015120368 15 цвята, ракета 27,99 лв.

• Цветни моливи с шестоъгълна форма.
• Перманентен супермек графит, произведен с 

висококачествени пигменти и наситени брилянтни 
цветове, които се нанасят с лекота.

• Тялото е оцветено по специална технология с боя 
на водна основа.

• Ергономична триъгълна форма за рисуване без умора. Мека Grip зона, 
предотвратяваща изплъзване.

• Тялото и точките са оцветени чрез специална технология с боя на водна основа.
• Водоразтворими акварелни цветове.
• С място за вашето име – така моливите не се губят.
• Изпират се от повечето тъкани.

• Цветни металикови моливи с 
шестоъгълна форма.

• Перфектни за рисуване и оцветяване 
върху черна хартия.

• Брилянтни цветове.
• Отлична покривност.
• Лесно и прецизно подостряне.
• Шестоъгълно тяло.

Цветни моливи WMZ

1015120409

6,49 лв.
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Пастели Grip Восъчни 
пастели WMZ

Арт. номер Описание Цена

1017160062 12 цвята 1,19 лв. 

1017160063 24 цвята 2,39 лв.

Арт. номер Описание Цена

1017160020 12 цвята 7,99 лв. 

1017160025 18 цвята 10,99 лв.

1017160030 24 цвята 16,99 лв.

• Пастели с отлични покривни качества. 
• Нетоксични, за рисуване върху 

хартия, картон или платно.
• Удобно и гладко рисуване.

• Пастели, подходящи за деца в 
предучилищна и училищна възраст,  
ергономична триъгълна форма в 
популярния Grip дизайн – за удобен 
захват. Подходящи за употреба от 
дясна и от лява ръка. Ръцете остават 
чисти по време на употреба.

• 12 броя в опаковка. 

Маслени 
пастели

Акварелни пастели Gelatos, 
4 цвята, с четка и шаблон

Пастели

Пастели

Зелени
1017140029

Жълти
1017140022

6605180008

4,39 лв.

13,99 лв.

1017160037

10,99 лв.

1017160038

10,99 лв.

Pear

Finger

• 4 цвята

• 6 цвята

6605180010

2,19 лв.

• 6 цвята

6605180011

4,39 лв.

• 12 цвята
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Акварелни цветни моливи 
Goldfaber Aqua

• Акварелните моливи Goldfaber Aqua се произвеждат чрез 
иновативен технологичен метод. Комбинирани с мокра 
четка, моливите могат да създадат невероятни акварелни 
ефекти и шаблони. Работата с акварелни моливи предполага 
много по-голяма прецизност и точност в сравнение с 
акварелните бои, които изсъхват бързо и оставят нежелани 
петна. Независимо дали използвате светла, тъмна или 
цветна хартия, изключителната пигментация на цветовете 
придава живот на вашите идеи.

• Висококачествени пигментни графити с диаметър 3.3 mm.
• Отлична светлоустойчивост.
• Напълно водоразтворими.
• Висока устойчивост на чупене.
• Лесно подостряне с всички видове острилки за моливи.
• Гама от 48 цвята.

Моливи Goldfaber Aqua,  
12 цвята, метална кутия

Моливи Goldfaber Aqua,  
24 цвята, метална кутия

Моливи Goldfaber Aqua,  
36 цвята, метална кутия

Моливи Goldfaber Aqua,  
48 цвята, метална кутия

Молив Goldfaber Aqua

1015120433 130 Телесен цвят, тъмен
1015120434 131 Телесен цвят, среден
1015120435 132 Телесен цвят, светъл
1015120436 133 Магента
1015120437 134 Пурпур
1015120438 136 Пурпурновиолетов
1015120439 137 Синьо-виолетов
1015120440 140 Ултрамарин, светъл
1015120441 143 Кобалтовосин
1015120442 147 Светлосин
1015120443 149 Син тюркоаз
1015120444 151 Хелио синьо-червен
1015120445 153 Кобалтовотюркоазен
1015120446 154 Кобалтовотюркоазен, светъл
1015120447 156 Кобалтовозелен
1015120448 158 Кобалтовозелен, тъмен
1015120449 161 Фтало зелен

1015120450 162 Фтало зелен, светъл
1015120451 163 Смарагдовозелен
1015120452 166 Тревистозелен
1015120453 167 Маслиненозелен
1015120454 170 Майскозелен
1015120455 173 Маслиненозелен-жълт
1015120456 176 Кафяв Ван Дайк
1015120457 183 Жълта охра, светла
1015120458 187 Охра, печена
1015120459 192 Индийскочервен
1015120460 199 Черен
1015120461 233 Студеносив IV
1015120462 250 Златист
1015120463 251 Сребрист
1015120464 266 Зелен перманент
1015120465 273 Топлосив IV
1015120466 283 Сиена, печена

1015120415

21,99 лв.
1015120416

43,99 лв.

1015120418

87,99 лв.
1015120417

65,99 лв.

Арт. номер Цвят
1015120419 101 Бял
1015120420 104 Светложълт
1015120421 105 Кадмиевожълт лимон
1015120422 107 Кадмиевожълто
1015120423 108 Тъмно кадмиевожълто
1015120424 109 Тъмно хромирано жълто
1015120425 115 Тъмно кадмиевооранжево
1015120426 118 Аленочервено
1015120427 119 Светла магента
1015120428 120 Ултрамарин
1015120429 121 Бледо аленочервено
1015120430 123 Розово
1015120431 125 Средно пурпурнорозово
1015120432 126 Кармин перманент

1,69 лв.
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Цветни моливи 
Goldfaber

• Висококачествените материали и начин на изработка на 
моливите гарантират нечупливост на графита, отлична 
светлоустойчивост, изключителен блясък на цвета, 
неразмазване и водоустойчивост, оптимална покривност. 
Графитът на цветните моливи Goldfaber се адаптира към 
индивидуалните техники на рисуване и различните нива на 
умения. Моливите могат с лекота да се използват върху 
почти всички груби повърхности.

• Висококачествен пигментен графит с диаметър 3.3 mm.
• Отлична светлоустойчивост.
• Не се разтварят във вода и не се размазват.
• Висока устойчивост на чупене на графита.
• Лесно подостряне с всички видове острилки за моливи.
• Гама от 48 цвята.

Моливи Goldfaber,   
12 цвята, метална кутия

Моливи Goldfaber,   
24 цвята, метална кутия

Моливи Goldfaber,   
36 цвята, метална кутия

Моливи Goldfaber,   
48 цвята, метална кутия

Молив Goldfaber 

1015120487 132 Телесен цвят, светъл
1015120488 133 Магента
1015120489 134 Пурпур
1015120490 136 Пурпурновиолетов
1015120491 137 Синьо-виолетов
1015120492 140 Ултрамарин, светъл
1015120493 143 Кобалтовосин
1015120494 147 Светлосин
1015120495 149 Син тюркоаз
1015120496 151 Хелио синьо-червен
1015120497 153 Кобалтовотюркоазен
1015120498 154 Кобалтовотюркоазен, 

светъл
1015120499 156 Кобалтовозелен
1015120500 158 Кобалтовозелен, тъмен
1015120501 161 Фтало зелен
1015120502 162 Фтало зелен, светъл

1015120503 163 Смарагдовозелен
1015120504 166 Тревистозелен
1015120505 167 Маслиненозелен
1015120506 170 Майскозелен
1015120507 173 Маслиненозелен-жълт
1015120508 176 Кафяв Ван Дайк
1015120509 183 Жълта охра, светла
1015120510 187 Охра, печена
1015120511 192 Индийскочервен
1015120512 199 Черен
1015120513 233 Студеносив IV
1015120514 250 Златист
1015120515 251 Сребрист
1015120516 266 Зелен перманент
1015120517 273 Топлосив IV
1015120518 283 Сиена, печена

1015120467

21,99 лв.
1015120468

43,99 лв.

1015120469

65,99 лв.
1015120470

87,99 лв.

Арт. номер Цвят
1015120471 101 Бял
1015120472 104 Светложълт
1015120473 105 Кадмиевожълт лимон
1015120474 107 Кадмиевожълто
1015120475 108 Тъмно кадмиевожълто
1015120476 109 Тъмно хромирано жълто
1015120477 115 Тъмно кадмиевооранжево
1015120478 118 Аленочервено
1015120479 119 Светла магента
1015120480 120 Ултрамарин
1015120481 121 Бледо аленочервено
1015120482 123 Розово
1015120483 125 Средно пурпурнорозово
1015120484 126 Кармин перманент
1015120485 130 Телесен цвят, тъмен
1015120486 131 Телесен цвят, среден

1,69 лв.
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Soft пастели

Маслени пастели

• Меките пастели имат изключително интензивни цветове, коприненогладко нанасяне и се 
cмесват и преливат лесно. Яркият, жив рисунък на завършените творби ги прави идеални 
за любители художници, ученици и хоби творци. Меките пастели се нанасят много добре 
върху различни видове хартия, но перфектни резултати могат да се постигнат и върху 
други повърхности като картон и дърво. Запазването на готовите творби става чрез 
напръскването им с фиксиращ спрей. Пастелите не се cмесват предварително (като 
темперните бои), а за да получите тъмен нюанс, се добавя постепенно черен цвят и 
съответно за по-светли нюанси – бял цвят.

• Маслените пастели предоставят прекрасни възможности за нанасяне на изключително 
интензивни, силни цветове и деликатни пастелни тонове. Благодарение на високата си 
яркост са идеални за различни пастелни и скрапинг техники. В зависимост от желания 
художествен ефект, пастелите се нанасят с пръсти и могат да се cмесят с четка и 
терпентин (или бял спирт) – така се постига ефект на картина, рисувана с акварелни бои. 
Идеални за cмесени техники и оптимално покритие.

Маслени пастели,  
12 цвята

Сухи минипастели, 
24 цвята

Сухи пастели, 12 цвята

Сухи минипастели, 
48 цвята

Сухи пастели, 24 цвята

Сухи минипастели, 
72 цвята

Сухи пастели, 36 цвята

Маслени пастели,  
24 цвята

Маслени пастели,  
36 цвята

1017180200

17,99 лв.

1017160031

17,99 лв.
1017160106

34,99 лв.

1017160118

29,99 лв.
1017160010

19,99 лв.
1017160015

9,99 лв.

1017160076

51,99 лв.

1017180210

34,99 лв.
1017180220

51,99 лв.
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Комплект магнити 
за декорация  
„Морско дъно“

Магнити за декорация, 1 лист

Платно с рисунка „Русалка“,  
2 броя

• Размери: 20х20х1.4 cm

6605320003

10,99 лв.
6606220265

5,49 лв.

6606220054

11,99 лв.

Вятърна мелница  
„Цвете“ за декорация

Шаблон за рисуване

Мога да рисувам  
с вода Melissa&Doug

6610100612 – Джунгла
6610100617 – Сафари
6610100618 – Фермата

14,99 лв.

Арт. номер Описание

6606220165 Превозни средства, 14.85x21 cm
6606220166 Лято, 14.85x21 cm

Арт. номер Описание Цена

8244100120 4 мотива 1,49 лв.
8244100125 6 мотива 1,99 лв.
8244100130 Животни 1,49 лв.

5,49 лв.
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Цветя за оцветяване 
и декорация

Пъзел за оцветяване с 4 броя маркери

Пъзел за оцветяване „Пирати“Мемори игра за оцветяване

• Съдържание: 8 х 2 броя карти и 4 минимаркера.

6635101186

5,99 лв.
6611120075

4,99 лв.

6605260204

7,49 лв.
6605260206

8,49 лв.

Животни за оцветяване 
и декорация

• Опаковка с 5 различни дизайна, 16 броя.
• Размери: 14x25 cm и 12x23 cm, 230 g/m2.

• Опаковка с 5 различни дизайна, 16 броя.
• Ø20 cm, 400 g/m2.

6611120202

5,99 лв.
Супергерои

6611120203

5,99 лв.
Принцеси

• А5, 15х21 cm

Маски на животни за 
декорация

• Опаковка с 5 различни дизайна, 16 броя.
• Размери: 13 x 24 cm и 20 x 28 cm, 230 g/m2. 

6605260207

8,49 лв.

6606220274

5,49 лв.

Игра „Мемори“  
с различни мотиви

• Размер на картите: 7х7 cm.
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Маска за декорация,  
10 бр.

• Размер:  
22х17 cm

• Размер:  
6-10 cm

Текстилен ключодържател 
„Животни“, 5 бр.

Къща за игра от 
картон

Замък за игра от 
картон

• Направени от картон, сглобяват се лесно. След това могат да бъдат оцветени по ваш вкус с пастели, флумастери и 
цветни моливи. Прозорците и вратите са перфорирани и могат лесно да се отварят и затварят отново.

• Размери:  
87х71х88 cm6611100402

50,99 лв. • Размери:  
92x73x76 cm6611100403

80,99 лв.

Кубчета за надграждане 
„Чудовища и роботи“

Кубчета за надграждане 
от картон „Принцеси“

• Съдържание: 3 листа предварително отпечатан картон, 
4 минимаркера и двустранна лепяща лента.

• Съдържание: 3 листа предварително отпечатан картон, 
4 минимаркера и двустранна лепяща лента.

6611060222

5,99 лв.
6611060223

5,99 лв.

6605260214

28,99 лв.
6605260142

13,99 лв.
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Книжка за оцветяване

Книжка за оцветяване 
със стикери

№ Арт. номер Описание

(1) 5525121501 Еднорози
(2) 5525121502 Розово пони
(3) 6610100471 Градина
(4) 6610100475 Принцеси 

№ Арт. номер Описание
(1) 6610100587 Кой пътува по вода

(2) 6610100468 Кой пътува по земя
(3) 6610100465 Стихчета за буквите 1
(4) 6610100466 Стихчета за горските животни
(5) 5525121496 Свържи и оцвети
(6) 5525121495 Животните на село, магаре
(7) 5525121492 Жирафи в градината
(8) 6610100467 Пчела
(9) 5525121494 Море
(10) 6610100469 Коли, кораби, самолети
(11) 5525121493 Коли, камиони, влакове
(12) 6610100476 Песните, които пее всяко дете 1
(13) 5525121498 Песните които пее всяко дете 2
(14) 5525121489 Рисувай с цифрите

0,92 лв.

(1)

(1)

(3)

(8)

(13)

(7)

(12)

(6)

(11)

(5)

(10)

(2)

(4)

(9)

(14)

(2) (3) (4)

1,38 лв.
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• Размер:  
46 cm, Ø4 cm 

• Произведен от 
пресован картон.

• С две PVC 
капачета.

• Разтегаем: минимална дължина: 40 cm; 
максимална дължина: 75 cm.

• Диаметър: 6 cm.
• Текстилна дръжка за носене.

• PVC, черен

Хартия за оцветяване 

• Подходяща за залепване върху хоризонтални 
и вертикални повърхности.

• Широчина: 10 cm, дължина: 2.43 m.
• С включен многоцветен пастел.

• Аквариум

• Насекоми • Животни

Тубус Тубус с дръжка Рафт за изсушаване на 
картини, подвижен, 17 нива

1040100034

6,99 лв.

1040100035

6,99 лв.

1030220013

3,99 лв.
1030220015

11,99 лв.
6605320004

131,90 лв.

1040100036

6,99 лв.

Арт. номер Описание Цена

1095150001 Дължина 53 cm, 
диаметър 75 mm 6,99 лв.

1095150002 Дължина 75 cm, 
диаметър 75 mm 9,99 лв.

1095150003 Дължина 110 cm, 
диаметър 75 mm 12,99 лв.

• Формат: А4, 60 mm
• UV лак покритие.

• Размери: 
46.5х35х3.8 cm, 
черна6605240145

29,99 лв.

Арт. номер Описание

1070240060 Черен
1070240061 Син
1070240062 Червен

4,99 лв.

Бокс с ластикЧанта за художници

Тубус, картонен
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(4) 

№ Арт. номер Описание Цена

(1) 6605240123 Двоен 119,90 лв.
(2) 8238120009 76х61х170 cm 99,99 лв.
(3) 8238120011   90х90х170 cm 37,99 лв.
(4) 6605240146 51x71x142 cm 126,90 лв.
(5) 8238120012 19х16х42 cm 14,99 лв.
(6) 6605320010 20х24х56 cm 35,99 лв.
(7) 6605320011 19х23.3х24 cm 15,99 лв.

(8) 6605320006 Двустранен, за 
4 деца, 165 cm 401,90 лв.

Дървени стативи

Арт. номер Описание Цена

6605320012 18х24 cm 5,49 лв.
6605240147 24х30 cm 7,49 лв.
6605240148 30х40 cm 8,99 лв.

6605320013 40х50 cm 11,99 лв.
6605240149 50х60 cm 19,99 лв.
6605240150 50х70 cm 22,99 лв.
6605320014 70х90 cm 35,99 лв.

Платна за рисуване

(2)

• Регулиране 
до настолен 
вариант.

(3)

(5)

(6)

(1)

100% памучно платно, 280 g/m2
Дървена рамка  

с телчета

Памучно платно

Алуминиев триножник

• Максимална височина: 165 cm

2070140218

39,99 лв.

(8)

(7)



202 Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

Арт. номер Описание Цена

6605380006 №000 0,99 лв.
6605380007 №00 1,09 лв.
6605380008 №0 1,09 лв.
6605380009 №1 1,19 лв.
6605380010 №2 1,19 лв.
6605380011 №3 1,39 лв.
6605380012 №4 1,39 лв.
6605380013 №5 1,49 лв.
6605380014 №6 1,49 лв.
6605380015 №7 1,59 лв.
6605380016 №8 1,79 лв.
6605380017 №9 1,89 лв.
6605380018 №10 2,19 лв.
6605380019 №11 2,49 лв.
6605380020 №12 2,79 лв.
6605380021 №14 2,99 лв.
6605380022 №16 3,59 лв.
6605380023 №18 3,89 лв.
6605380024 №20 4,99 лв.
6605380025 №22 5,49 лв.
6605380026 №24 6,99 лв.

Арт. номер Описание Цена

6605380028 №0 0,79 лв.
6605380029 №2 0,79 лв.
6605380030 №4 1,09 лв.
6605380031 №6 1,39 лв.
6605380032 №8 1,59 лв.
6605380033 №10 1,89 лв.
6605380034 №12 2,59 лв.
6605380035 №14 2,79 лв.
6605380036 №16 2,99 лв.
6605380037 №18 3,29 лв.
6605380038 №20 3,59 лв.
6605380039 №22 3,89 лв.
6605380040 №24 4,39 лв.

Арт. номер Описание Цена

6605380041 №25 8,49 лв.
6605380042 №35 10,99 лв.

№ Арт. номер Описание Цена

(1) 6605380077 25 mm 1,49 лв.
(2) 6605380078 70 mm 2,19 лв.
(3) 6605380079 70 mm, хоризонтален 2,59 лв.
(4) 6605380080 70 mm, вертикален 2,59 лв.
(5) 6605380081 70 mm, на точки 2,59 лв.

Арт. номер Описание Цена

6605380075 25 mm 1,69 лв.
6605380076 50 mm 1,89 лв.

Четка за рисуване 101, обла

Четка за рисуване 121, плоска

Четка за рисуване 131, 
плоска

Четка от дунапрен,  
1321

Валяк от дунапрен, 
1311

(1)

(3) (4) (5)

(2)

• Състав: 70% естествена козя четина 
и 30% синтетика.

• Състав: 70% естествена козя четина 
и 30% синтетика.
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Арт. номер Описание Цена

6605240132 №2, обла 2,79 лв.
6605240133 №4, обла 2,79 лв.
6605240134 №6, обла 3,29 лв.
6605240135 №8, обла 3,29 лв.
6605240136 №10, обла 4,39 лв.
6605240137 №12, обла 4,99 лв.

Арт. номер Описание Цена

6605240138 №6, плоска 3,29 лв.
6605240139 №8, плоска 3,29 лв.
6605240140 №10, плоска 4,39 лв.
6605240141 №12, плоска 4,99 лв.
6605240142 №14, плоска 4,99 лв.
6605240143 №16, плоска 6,99 лв.

№ Арт. номер Описание Цена

(1) 6611100237 Мотив ферма, 5 бр., 15 cm 22,99 лв.
(2) 6611100330 Мотив град, 5 бр., 15 cm 22,99 лв.
(3) 6611100332 Мотив морски свят, 5 бр., 15 cm 22,99 лв.

Четки за рисуване

• Мека зона за захващане, 
предотвратяваща изплъзване.

• Атрактивен дизайн – 
четката, тялото и меката 
зона са в един и същи цвят.

• Синтетичен косъм.

Комплект четки 
Grip, 4 бр. 

Арт. номер Описание Цена

6605240083 Обли, № 4/6, и плоски, № 8/12, 
синтетични 

8,49 лв.

6605240084 Обли, № 4/6/8/12, пони 6,49 лв.
6605240085 Плоски, № 6/8/10/12, четина 6,49 лв.
6605240086 Плоски, № 8/12, четина, и кръгли, 

№ 8/12, пони
6,49 лв.

Арт. номер Описание Цена

6605380001 Обли и плоски, № 2/4/6/8/10/12 4,49 лв.

6605380002 Плоски, № 4/8/10/12, четина 3,49 лв.

6605380003 Кръгли, № 4/6/8/10, конски косъм 3,49 лв.

Комплект четки, 
4 бр. 

Комплект четки 
за рисуване

1017150027

7,49 лв.

6611100331

10,99 лв.

Комплект валяци 
за рисуване

(1)

(2) (3)

Дунапренени валяци, 4 бр., 7 cm

• Пастелни

6605380004

6,99 лв.
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Дървена 
палитра

• Правоъгълна, размер: 24х30 cm

• Чаша, която може да се сгъва и 
прибира.

• Четката може да бъде поставена 
върху нея.

• Изключително здрава и надеждна.
• Заема минимално място в 

ученическите раници.

Сгъваема чаша за рисуване 
Click&Go

Чаша за 
рисуване

Престилка за малки 
художници

Мушама  
за рисуване

Подложка  
за рисуване

1017240047 – Синя
1017240048 – Червена

1017240040 – Синя 
1017240042 – Червена 
1017240044 – Тъмнозелена 

• Цветове асорти

6605300004 – Червена
6605300003 – Светлозелена

6605240112 – Крава
6605240113 – Слънце

• Подходяща за деца над 110 cm,  
за възраст от 6 до 10 години.

• Може да се пере при 
температура до 30оC.

Пластмасова 
овална палитра

Чаша за рисуване

• Десет ванички.
• Удобна и надеждна.

1017120095

3,49 лв.
1017120091

1,29 лв.

6605300005

4,09 лв.16,99 лв.

4,99 лв.

2,99 лв. 7,99 лв.
1017240050

1,99 лв.

• Размер: 650х450 mm • Размер: 425х257 mm

• 2 цвята на капака:  
син и оранжев.
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• 12 цвята, 12 ml• 12 цвята, 12 ml

Арт. номер Описание Цена

1017120055 12 цвята, Ø30 mm 9,49 лв. 

1017120060 12 цвята, Ø24 mm 7,99 лв.

1017120065 21 цвята, Ø30 mm 15,99 лв. 

Арт. номер Описание Цена

6605120024 12 цвята, 9 ml 26,99 лв. 

6605120025 24 цвята, 9 ml 43,99 лв. 

Акварелни бои

Акварелни бои WMZ Акварелни бои Connector

Темперни бои 
в тубички

Темперни бои 
в бурканчета

Арт. номер Описание Цена

6605100012 6 цвята х 22 ml 5,99 лв.

6605100013 12 цвята х 22 ml 12,99 лв.

Акварелни бои  
Creative Studio

Маслени бои  
в тубички

6605110001

17,99 лв.
6605100014

11,99 лв.

• 12 цвята, 28 mm. 
• Цветовете могат да се cмесват и 

така се образуват безкрайно много 
нови нюанси.

• Комплектите съдържат бял цвят.

• 12 цвята. 
• Подходящи за обучение как се 

cмесват цветове, багри и гами.
• Самите акварели могат да служат за 

игра под формата на пъзели.
• Комплектът съдържа тубичка с бяла 

боя.

1017120072

2,99 лв.
1017120030

21,99 лв.
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Комплект акрилни бои

Акрилни бои, 100 ml

8210105001 – 006
8210105002 – 013
8210105003 – 014
8210105004 – 019
8210105005 – 032
8210105006 – 040
8210105007 – 053
8210105008 – 056
8210105009 – 067
8210105010 – 070
8210105011 – 073
8210105014 – 251
8210105015 – 282

8210105012 – 082
8210105013 – 084
6605140057 – 792
6605140056 – 772
6605140051 – 582
6605140052 – 584

• 4х75 mm, металик • 4х75 mm, основни • 5х100 ml

Комплект Decorlack, 6 цвята

• Боя на водна основа с отлична покривност. Може да 
бъде прилагана върху хартия, картон, дърво, метал, 
стъкло, керамични фигурки, пластмаса, камък или 
моделин. След пълно изсъхване придобива гланцов ефект и 
водоустойчивост.

019
жълт

013
оранжев

006
светъл 

цинобър

032
кармин

014
магента

056
циан

053
тъмносин

251
тъмен 
виолет

067
дълбоко-

зелен

282
зелени 
листа

040
средно-
кафяв

073
черен

772
антрацит 
металик

582
сребро 
брокат 

584
злато 

брокат

082
сребро

084
злато

070
бял

792
петрол 

металик

5,49 лв.

5,99 лв.

6605140062

27,99 лв.
6605140063

23,99 лв.
8210103004

21,99 лв.

6605040010 – Stars
6605040009 – Dream

15,99 лв.

Комплект боя флуоресцентна

• Матова, полупрозрачна.
• За най-добри резултати нанасяйте върху светла основа.
• Свети на тъмно.

Акрилни бои  
Creative Studio

6605040007

29,99 лв.

• 12 цвята, 20 ml

• 6х15 ml

1017140405

21,99 лв.

• 3х15 ml
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• Идеални за мраморни ефекти върху пластмасови предмети, стъкло, изкуствени тъкани, дърво, папие маше, картон, 
свещи, камък, метал, стиропор и хартия. 

• 6х15 ml

Комплект 
мраморни бои

Маркер металик, объл

• Дебелина на писане: 1.5 mm.
• Подходящ за цветна и тъмна хартия, както и за гладки 

повърхности (пластмаса, порцелан, стъкло, метал).
• Мастило на водна основа. Не се размазва. Водоустойчив 

след изпичане във фурна на 160 оC.
• Неустойчив в съдомиялна машина.

1017140410

21,99 лв.

1010160026 – Златист
1010160027 – Сребрист
1010160028 – Мед
1010160029 – Тъмнорозов
1010160032 – Светлосин
1010160033 – Светлозелен

2,99 лв.

• Дебелина на писане  
2-4 mm, с объл връх.

• Непрозрачно мастило.
• За рисуване, декорация и маркиране 

върху плътни и прозрачни повърхности.
• Лакиращ ефект.

Перманентен маркер 
A+ Paint

1010160021
1010160022
1010160023

• Объл връх.
• Непрозрачно бързосъхнещо мастило, 

устойчиво на вода.
• За рисуване, декорация и маркиране 

върху плътни и прозрачни повърхности.
• Лакиращ ефект.

Перманентен маркер 
Paintliner Fine

1010160003
1010160004
1010160005

4,99 лв. 5,99 лв.

Комплект 
мраморни бои

6605020005 – Пастелни, 6х15 ml
6605020006 – Неон, 5х15 ml

22,99 лв.
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Гипсова фигурка,  
касичка „Прасе“

• Размер: 11х14 cm

Комплект бои за порцелан, 6 цвята
• Гланцова боя за порцелан на водна основа, 

без мирис и с висока светлоустойчивост. 
Лесно се постигат добри резултати чрез 
техники като щамповане с печат или 
работа с шаблони. Боята е суха на допир 
след 30 минути.

Боя за порцелан, 15 ml Боя за порцелан, 50 ml

8210221001 – 013
8210221002 – 057
8210221003 – 061
8210221004 – 070
8210221005 – 073
8210221006 – 090
8210221007 – 092
8210221008 – 125
8210221010 – 133
8210221012 – 158
8210221013 – 220

Бяла порцеланова 
чаша

Порцеланова 
касичка 
„Прасенце“,  
с маркери

Порцеланова 
касичка „Мече“, 
с маркери

8210221501 – 057
8210221502 – 070
8210221503 – 073
8210221504 – 125
8210221505 – 158
8210221506 – 220

220
слънчево-

жълта

013
оранжева

061
резеда

092
петрол

293
нощно-

синя

057
тинтява

090
светло-

синя

251
виолетова

133
роза

223
къпина

125
череша

555
синя

570
бяла

582
сребърна

584
златна

782
сребърна

784
златна

532
червена

073
черна

070
бяла

295
какао

158
ябълка

5030140008

4,99 лв.

6605240034

21,99 лв.

8232160041

21,99 лв.

6606220053

6,99 лв.

3,99 лв. 7,49 лв.

• Вместимост: 
15 ml

1030180300

21,99 лв.

Порцеланова 
касичка „Пате“, 
с маркери

6605240033

21,99 лв.

8210221014 – 223
8210221015 – 251
8210221017 – 293
8210221018 – 295
8210221019 – 532
8210221021 – 555
8210221022 – 570
8210221023 – 582
8210221024 – 584
8210221025 – 782
8210221026 – 784

• Размер: Ø8.5х10 cm.
• Вместимост: 330 ml.
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Маркер за порцелан,  
1-2 mm

Маркер за порцелан,  
3-4 mm

8210222001 – 005
8210222002 – 033
8210222003 – 034
8210222004 – 061
8210222006 – 073
8210222008 – 125
8210222009 – 141
8210222010 – 142
8210222011 – 153
8210222012 – 158
8210222013 – 220

• Маркери за порцелан на водна 
основа. Идеални за рисуване и 
писане върху порцелан, стъкло, 
светло глазирана керамика. 
Съчетават се отлично с боите 
за порцелан. Изсъхват за 4 часа.

Витражна боя за стъкло, 15 ml Витражна боя за стъкло, 
специални цветове, 15 ml 

8210240001 – 400
8210240002 – 407
8210240003 – 420
8210240004 – 421
8210240005 – 422
8210240006 – 432
8210240007 – 434
8210240008 – 436

8210240019 – 270
8210240020 – 582
8210240022 – 586
8210240023 – 587
8210240024 – 787

• Подходяща за оцветяване на полиакрилни 
листове, огледала, порцелан, керамика и метално 
фолио. Нанасянето е лесно, повърхността е суха 
на пипане след около 30-40 минути.

220
слънчево-

жълт

073
черен

087
мед

084
златен

082
сребърен

584
златен

563
оливин

507
лавандула

533
розов

225
мандарина

125
череша

293
нощносин

061
резеда

142
тинтява

141
светлосин

251
виолетов

005
малина

033
роза

034
бордо

295
какао

153
мента

158
ябълка

421
лимонена

420
жълта

498
тюркоа- 

зена

422
жълто-

оранжева

436
цинобър

463
светло- 
зелена

432
кармин

407
тъмно- 
зелена

434
бордо

473
черна

450
виолетова

440
кафява

400
безцветна

455
тъмен

ултрамарин

470
бяла

587
много- 
цветна

586
червено 

злато

582
сребърна

787
медна

270
перлена

4,49 лв. 4,99 лв.

5,99 лв.
8210224003 – 033
8210224004 – 034
8210224005 – 061
8210224007 – 073
8210224008 – 125
8210224009 – 141
8210224010 – 142

5,99 лв.

8210222014 – 225
8210222015 – 251
8210222017 – 293
8210222018 – 295
8210222019 – 507
8210222020 – 532
8210222021 – 533
8210222022 – 563
8210222026 – 082
8210222027 – 084
8210222028 – 087

8210240009 – 440
8210240010 – 450
8210240011 – 455
8210240014 – 463 
8210240015 – 470 
8210240016 – 473
8210240018 – 498
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Комплект витражни бои за стъкло, 
4х15 ml + контур

Стъклени свещници за 
декорация, 7.5 cm, 12 бр.

Стъклено шише  
за декорация,  
16 cm, 12 бр.

Релефен контур, 20 ml 

8210283003 – 070
8210283004 – 073
8210283006 – 101
8210283008 – 582
8210283009 – 584
8210283012 – 782
8210283013 – 784
8210283014 – 787

• Универсален релефен контур на водна основа 
без мирис, с висока светлоустойчивост, 
подходящ за работа върху стъкло и порцелан. 
Устойчив в съдомиялна машина. Тънкият връх 
е удобен за ясни, фини очертания, с които се 
постига чудесен ефект. 

• Маркер за непорести повърхности, за писане и 
декориране върху черна или зелена дъска, прозорци, 
пластмаса и стъкло.

• Мастилото e на водна основа, не оцветява и не оставя 
следи. След употреба избършете с влажна кърпа.

• Блистерът включва 5 неонови и един обикновен цвята.

Маркер тип „течен тебешир“, Liquid Chalk

784
златен

787
мед

782
сребърен

070 
бял

073
черен

101
безцветен

584
златен

582
сребърен

6,49 лв.

6605260135

30,99 лв.

1010160018

26,99 лв.

6605260137

50,99 лв.
6606220270

8,99 лв.

Стъклен цилиндричен 
фенер, 2 бр.

• Размер: 10х7.6 cm.

8210248501

21,99 лв.

• 6 цвята. 
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Бои за светъл текстил Plus

• Бои на водна основа за декорация на светъл текстил – памук, лен, коприна и 
синтетични тъкани (до 20% съдържание на синтетика). Боите са изключително 
подходящи за декорации с шаблони и печати. 

Комплект бои за текстил 
Plus, 6х15 ml

Бои за тъмен текстил Plus

• Бои за текстил на водна основа, с които може да рисувате върху тъмни материали 
от памук, лен, коприна и дори върху синтетични тъкани (до 20% синтетика). 

020
лимонена

021
средно- 
жълта

015
френско- 

зелена

046
средно- 
кафява

055
тъмен 

ултрамарин

090
светло- 

синя

051
тъмно- 

виолетова

032
кармин

030
светъл 

цинобър

023
червен 
оранж

073
черна

070
бяла

032
кармин

248
сахара

021
средно- 
жълта

090
светло- 

синя

035
лилава

031
череша

025
кайсия

057
тинтява

040
средно- 
кафява

068
тъмно- 
зелена

062
светло- 
зелена

091
карибско- 

синя

073
черна

053
тъмно- 

синя

070
бяла

005
малина

013
оранжев

236
светло-

розов

061
резеда

1017140343

22,99 лв.

6605060020

21,99 лв.

8210262001 – 015
8210262002 – 020
8210262003 – 021
8210262004 – 023
8210262005 – 030
8210262006 – 032

8210262007 – 046
8210262008 – 051
8210262009 – 055
8210262010 – 070
8210262011 – 073
8210262012 – 090

• Вместимост: 15 ml

3,99 лв.

6605060025 – 005
6605060026 – 013
8210261004 – 021
8210261008 – 032
8210261010 – 035
8210261013 – 040
8210261017 – 053
8210261018 – 057
6605060028 – 061

8210261019 – 062
8210261021 – 068
8210261022 – 070
8210261023 – 073
8210261025 – 090
8210261026 – 091
6605060027 – 236
8210261031 – 248

• Вместимост: 15 ml

3,99 лв.

6605060029 – 005
6605060030 – 013
8210261504 – 021
8210261505 – 025
8210261507 – 031
8210261508 – 032
8210261510 – 035
8210261517 – 053
8210261518 – 057

6605060032 – 061
8210261519 – 062
8210261521 – 068
8210261522 – 070
8210261523 – 073
8210261525 – 090
8210261526 – 091
6605060031 – 236

• Вместимост: 50 ml

6,99 лв.

8210262501 – 015
8210262502 – 020
8210262503 – 021
8210262504 – 023
8210262505 – 030
8210262506 – 032

8210262507 – 046
8210262508 – 051
8210262509 – 055
8210262510 – 070
8210262511 – 073
8210262512 – 090

• Вместимост: 50 ml

7,49 лв.

Комплект бои за текстил 
с неонов ефект, 5x15 ml
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• Течна боя на водна основа в практичен 
дозатор с помпа за светъл или светло 
оцветен текстил с най-много 20% 
синтетични влакна, без мирис.8210269518 – 005

8210269520 – 220
8210269522 – 153
8210269523 – 225
8210269525 – 061
8210269527 – 141

Спрей за текстил Fashion, 
100 ml

8210269528 – 295
8210269529 – 212
8210269530 – 258
8210269531 – 078

• Контур на водна основа с металиков ефект. Удобен за използване – рисува се директно от 
тубичката. Идеален за хартия, дърво, метал, стъкло, кожа, пластмаса, текстил и други.  
Времето за съхнене е около 6 часа.

8210269539 – 005
8210269540 – 020
8210269541 – 023
8210269542 – 037
8210269543 – 061
6605140023 – 070
6605140024 – 073
6605140025 – 091

Контур за текстил Fashion Liner, 
25 ml

8210269532 – 232
8210269534 – 073
8210269537 – 033
8210269538 – 092

583
златен 
брокат

560 
резедав 
брокат

581
сребърен 
брокат

595
небесносин 
брокат

070
бял

005
малина

091
карибскосин

037
слива

020
лимон

232 
червен

061
резеда

023
червен 
портокал

572 
перлен 
брокат

505 
малинов 
брокат

073
черен 
(графит)

5,49 лв.

7,99 лв.

Контур за текстил с неонов ефект, 
25 ml

5,99 лв.
6605060021 – Жълт
6605060022 – Оранжев
6605060023 – Розов
6605060024 – Зелен

033
розов

295
какао

141
небесносин

220
слънчевожълт

153
мента

061
резеда

005
малина

225
мандарина

258
морскосин

092
петрол

212
фламинго

232
червен

073
черен

078
сив

8210269547 – 232
8210269548 – 505
8210269549 – 560
6605140029 – 572
6605140031 – 581
6605140032 – 583
6605140034 – 595
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• След като бъдат нанесени и фиксирани, цветовете не се измиват. Идеални са за малки проекти и хоби. Цветовете се 
фиксират перманентно след 24 часа или след изглаждане с ютия, нагрята до 60°С. Нанасят се върху чисти повърхности.

Маркер за текстил

Детска 
престилка

Стикери за текстил с мотив

• Размер: 
43х61 cm, 
бяла

• Изработена от 100% памук.
• Размери: 43х61 cm, 210 g/m2.
• Подходяща за деца от 4 до 6 години.

• Стикери за трансфер върху текстил, кожа, хартия и други. 
• Мотивите се фиксират върху предмета чрез инструмента. 
• Може да измивате леко, на ръка.
• Съдържание: 2 листа и 1 дървен инструмент.
• Размер на листа: 12.2х15.3 cm.

Чанта за рисуване

Чанта за пазар

• Изработена от 
100% памук.

• Размер: 37x41 cm,  
130 g/m2, бяла.

• Изработена  
от 100% памук.

• Размер: 28x30 cm,  
130 g/m2, бяла.

6606220162

10,99 лв.
6606220163

5,99 лв.

Лято

6606100080

4,99 лв.

Океан

6606100081

4,99 лв.

6606220164

4,99 лв.

• Размер:  
6-10 cm

Ключодържател 
„Животни“, текстил, 
5 бр.

6605260142

13,99 лв.

Арт. номер Описание Цена

6605060002 „Стандарт“, 5 цвята 10,99 лв.
6605060003 „Парти“, 5 цвята 10,99 лв.
6605060004 Жълт 2,19 лв. 
6605060005 Оранжев 2,19 лв. 
6605060006 Червен 2,19 лв. 
6605060007 Син 2,19 лв. 
6605060008 Зелен 2,19 лв. 
6605060009 Черен 2,19 лв. 
6605060010 Розов 2,19 лв. 
6605060011 Светлосин 2,19 лв. 
6605060012 неоновожълт 2,19 лв. 
6605060013 Неоноворозов 2,19 лв.
6605060014 Неоновозелен 2,19 лв.
6605060015 4 цвята, неон 9,99 лв.
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Комплект раница за 
декорация „Русалка“

Несесер за декорация

6606220055

11,99 лв.

Чанта за оцветяване  
с мотив еднорог

6606220096

5,99 лв.

Торба пазарска за 
декорация

6130260053

7,99 лв.

• Изработена от 
100% памук.

• Размер: 38x42 cm.

1095240550

4,99 лв.
• Размер: 11х23 cm.

• Изработен от 100% памук. 
• Размер: 21х9 cm.
• За оцветяване с бои и маркери,  

както и за декориране.

6606220291 – Еднорог
6606220292 – Пират

4,99 лв.

Чанта мешка за декорация

• Изработена от 100% памук. Размер: 37х41 cm.
• За оцветяване с бои и маркери, както и за декориране.

6606220293 – Пират
6606220294 – Еднорог
6606220173 – Русалка

5,99 лв.
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8210281501 – 713
8210281502 – 719
8210281503 – 732
8210281504 – 733
8210281507 – 750
8210281508 – 752
8210281509 – 762
8210281511 – 768
8210281512 – 770
8210281513 – 779

Универсален контур,  
металик, 25 ml

8210280018 – 579
8210280001 – 507
8210280002 – 519
8210280003 – 525
8210280004 – 533
8210280005 – 538
8210280008 – 545

Универсален контур, 
брокат, 25 ml

• Контур на водна основа с брокатен ефект. 
Удобен за използване, защото се рисува директно 
от тубичката. Идеален за хартия, дърво, метал, 
стъкло, кожа, пластмаса, текстил и др. Времето 
за съхнене е около 6 часа.

Боя Chalky Chic, 100 ml

• Chalky Chic е покривна матова пастелна боя на водна 
основа за създаване на кадифеногладка повърхност. 
Подходяща за дърво, MDF, стъкло, метал, папие маше, 
хартия, керамика, порцелан, глина, лен, коноп, платно, 
пластмаса и т.н.

114
джинджифил

175
абанос

161
какао

135
антик виолет

145
опушеносин

113
ванилия

144
светлосин

538
рубин

533
розов

579
графит

586
червено 

злато

545
еспресо

571
шампанско

592
петрол

561
киви

594
сапфир

507
лавандула

519
жълт

525
мандарина

582
сребърен

584
златен

732
червен

733
розов

779
графит

770
бял

750
виолетов

792
петрол

768
тъмно- 

зелен

762
светло- 

зелен

752
син

790
светлосин

713
оранжев

719
жълт

782
сребърен

784
златен

787
меден

120
сьомга

174
тъмносив

148
лагуна

171
еделвайс

134
розова пудра

121
шафран

6605140002 – 113
6605140003 – 114
6605140004 – 120

6605140005 – 121
6605140006 – 134
6605140007 – 135
6605140009 – 144
6605140010 – 145

6605140011 – 148
6605140013 – 161
6605140015 – 171
6605140016 – 174
6605140017 – 175

6,49 лв.

5,49 лв.

5,49 лв.

8210280009 – 561
8210280012 – 571
8210280013 – 582
8210280014 – 584
8210280015 – 586
8210280016 – 592
8210280017 – 594

8210281514 – 782
8210281515 – 784
8210281516 – 787
8210281517 – 790
8210281518 – 792
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Универсален цветен спрей Marabu Do It, 150 ml

8210341001 – 220
8210341003 – 212
8210341005 – 013
8210341006 – 006
8210341009 – 033
8210341010 – 223
8210341012 – 161
8210341013 – 037
8210341015 – 052

• Цветен спрей на основата на синтетични cмоли. Използва се направо от 
флакона. С него може да работите върху хартия, картон, дърво, полистирол, 
стъкло, камък, метал, керамика или върху сухи натурални материали. Само 
след 10 минути е устойчив на допир, а малко след това става и водоустойчив.

8210341016 – 007
8210341017 – 293
8210341019 – 065
8210341020 – 154
8210341021 – 070
8210341022 – 073
8210341027 – 256
8210341028 – 150
8210341029 – 120

Универсален цветен спрей Marabu Do It, специални цветове, 150 ml

• Цветен спрей на основата на синтетични cмоли, който 
се използва направо от флакона. Може да се използва 
самостоятелно или в комбинация с универсалния цветен 
спрей Do It със стандартни цветове. 

321 
лимонен

324 
червен

334 
роза

355 
син

365 
зелен

Неон

582 
сребърен

584 
златен

Блестящи

782 
сребърен

784 
златен

786 
червено  

злато

787 
меден

Металик

8210341023 – 782
8210341024 – 784
8210341025 – 786
8210341026 – 787
8210341031 – 582
8210341032 – 584
8210341033 – 321
8210341034 – 324
8210341035 – 334
8210341036 – 355
8210341037 – 365

007
лавандула

256
пастелно- 

син

070
бял

161
какао

154
лайм

065
оливно- 

зелен

150
тюркоаз

293
нощносин

052
син

220
слънчево-

жълт

037
слива

033
розов

223
къпина

006
цинобър

212
фламинго

013
оранжев

073
черен

10,99 лв.

10,99 лв.
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Лак за декупаж,  
сатен мат

Лак за декупаж,  
гланц

Лепило за декупаж

Микс салфетки за декупаж,  
10 бр.

Салфетен лак
Арт. номер Описание Цена
8210301501 Мат, 50 ml 5,49 лв.
8210301503 Гланц, 50 ml 5,49 лв.
8210301502 Мат, 250 ml 15,99 лв.
8210301504 Гланц, 250 ml 15,99 лв.

• Кръгъл,  
12 цвята

• Кръгъл, бял, 
12 бр.

• Кръгъл, бял, 12 бр.

• Бели, 10 бр.

• 5 цвята, 10 бр.

• Черен

• Вместимост: 
50 ml

• Вместимост: 
50 ml

• Вместимост: 50 ml• Вместимост: 250 ml

Тебешир WMZТебешир Тебешир

8218100006

6,49 лв.
8218100004

6,49 лв.

8218100002

5,49 лв.

6605200006

1,49 лв.

6605200008

1,19 лв.

6605200009

1,39 лв.
6605200010

27,99 лв.

1017200009

0,99 лв.
• Бял, 12 броя

1017200110

4,99 лв.

• 6 цвята, 
20 броя

1017200114

7,49 лв.

• 12 цвята

1017200112

6,49 лв.

1017200901

0,99 лв.

8218100003

15,99 лв.

2,99 лв.

8218120095 – Асорти
8218121503 – Цветя
8218121502 – Животни

Тебешир

• Кръгли тебеширени 
пръчици от калциев 
сулфат.

• Не съдържат казеин.

Държач за тебешир

• Размери – 10x1.6 cm.
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Еластична корда,  
1 mm, 25 m

Ножици

Карфици A+, 
20 g

Кабъри A+, 
30 бр. в кутия

Кабъри, цветни, 
50 бр.

Ножица, 13 cm

Корда Канап

Скалпел с 6 ножчета Подложка за рязане, A3

• Размер: 45x30 cm 
• За хартия, картон,  

дърво и текстил.
• Съхне бързо и се 

чисти лесно.
• Не съдържа солвент.

• Черна

• Назъбена

• Размер:  
28 mm

• Размер: 13 cm
• Включва 6 ножчета

• Вълнообразна

Арт. номер Описание Цена

1555110001 100 m 3,99 лв.

1555110002 70 m 3,49 лв.

1555110003 50 m 3,49 лв.

Арт. номер Описание Цена

6606100089 40 m, памучна, бяла 6,99 лв.

6606100090 40 m, памучна, черна 6,99 лв.

6605260171 100 m, найлон 4,99 лв.

Арт. номер Описание Цена

1050100011 16 cm 2,99 лв.

1050100012 21 cm 3,99 лв.

1050100013 25 cm 5,49 лв.

• Идеални за офиса и дома.
• Ергономична пластмасова дръжка.

• Бяла

6605260146

6,49 лв.

6605260147

6,49 лв.

1050100009

3,99 лв.

1050100006

3,99 лв.

1090160014

0,99 лв.

6605260127

10,99 лв.
6606100034

24,99 лв.

1090160056

0,59 лв.
1090160005

1,19 лв.
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• 100 ml

Лепило С200Силиконово 
лепило

Лепило 
„Хелметекс-М“

• 40 g

• Лепи каучук, кожа, дърво, пластмаса, 
хартия, картон.

• Лепи хартия, картон, дърво, подови 
настилки, строителни материали.

• Остава прозрачно след изсъхване.
• Универсално.

• 40 g • 6х10 ml

• Размер:  
Ø7 mm, 10 cm

Бяло лепило Лепило с брокат, 
6 цвята

• Бяло лепило за хартия, картон, 
дърво и текстил. Съхне бързо 
и се чисти лесно. Не съдържа 
разтворители.

• Тънък връх за прецизно 
нанасяне.

• Висококачествено брокатено 
лепило, с което може да добавите 
цвят и блясък към всеки 
проект. Идеално е за декорации 
върху хартия, картон и други 
повърхности.

Силиконов пистолет, 
Ø7 mm

Силиконов пистолет, 
Ø11.2 mm

Силиконови пръчки, 
12 бр.

2075260063

8,99 лв.

2075260078

24,99 лв.

1025140006

2,99 лв.
1025140014

2,49 лв.
• 45 g

1025140010

1,99 лв.

• 1 l
1025100151

9,99 лв.

1025140004

1,49 лв.
1025160031

2,99 лв.

6605260253

4,99 лв.

• Размер:  
Ø11.2 mm, 10 cm

6605260276

6,99 лв.

• Накрайникът осигурява прецизно и 
равномерно нанасяне на силикона.

• Пистолетът работи със силиконови 
пръчки с диаметър 11.2 mm и дължина 
между 100 и 300 mm.

• Мощност: 40 W. 

Си
ст

ема с 60-секундно загряване
В

кл
ючени 6 бр. силиконови пръчки

Удобен релефен бут
он

Мощност 40 W
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Дървено ковчеже

• Размери:  
8х6х5 cm

6605260219

4,99 лв.

Дървена кутия

• Размери: 12.5х7.5 cm
6605260216

5,99 лв.

Дървена кутия  
за бижута

• Размери: 
6х6х3.5 cm

• Малка дървена кутия за бижута с 
капак и магнитна закопчалка.

6606220168

3,99 лв.

Дървено шкафче  
с 4 чекмеджета

• Размери: 
23х20х11.5 cm

6606220095

27,99 лв.

Моливник за 
декорация

• Размер:  
7.5х7.5 cm

6605260225

3,99 лв.

Кутии за съхранение,  
за декорация, 3 бр.

• Размери на най-голямата: 
20.5x11.5x6.3 cm

6605260224

13,99 лв.

Дървена кутия

• Размери:  
17x11x9 cm

6605260221

7,99 лв.
• Размери: 21x16x11 cm

6605260222

17,99 лв.

• Размер: 
9.2х17.7 cm

6606220272

15,99 лв.

Дървен скрин

• Размер: 
20х23 cm

6606220271

23,99 лв.

• Размер: 
12х7 cm

6606220273

6,99 лв.

Шестоъгълна дървена 
кутия

6606220281

5,99 лв.

Продълговата дървена 
кутия

• Размери:  
20х6х6 cm.

• Разполага  
с механизъм за 
магнитно затваряне.

6606220282

19,99 лв.

Дървени кутии за 
съхранение 3 бр.

• Предлагат се  
3 броя в комплект  
в различни размери.

6606220283

7,49 лв.

• Размер:  
26x25.2 cm.

• Разполага  
с 9 отделения.

Рафтова система 
с форма на къща
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(4)

(3)

Дървени цветя  
за декорация

• Размери: 
10х30х2 cm

6606220169

8,49 лв.

Фигурка от дърво  
за декорация

Дървена фигура  
за декорация

Дървени фигурки, 2 бр.

• Размер: 34x35 cm.

6606220284

7,99 лв.

Дървени листа 
Monstera

• Разполага с връв за окачване.

• Размер: 
24x18.4 cm

6606220089

3,49 лв.
Дърво

• Размер: 
23x9.5 cm

6606220287

5,99 лв.
Цвете

• Размер: 19x20 cm.

6606220285

4,99 лв.

• Размер: 16х16 cm
• Размер на 

снимката: 8х8 cm

• Размер: 20х16 cm
• Размер на  

снимката: 11.8х7.8 cm

Дървена рамка за декорация

6015300019

5,99 лв.

6015300020

6,49 лв.

4,99 лв.
№ Арт. номер Описание

(1) 6606220261 Костенурка, 
19х9.5 cm

(2) 6606220262 Морско конче, 
16х8.5 cm

5,99 лв.

№ Арт. номер Описание

(3) 6606220289 Лъв, 13х16 cm
(4) 6606220290 Слон, 12х16 cm
(5) 6606220288 Жираф, 14х19 cm

5,99 лв.

№ Арт. номер Описание

(1) 6606220263 Рак и кит,  
16х9.5 cm / 16х12 cm

(2) 6606220264 Октопод и риба, 16х11

(1)

(2)

(5)

(1) (2)
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• Размери: 
10x8x8 cm

4045120023

5,99 лв.

Дървен свещник 
със звезда

8238100003

15,99 лв.
8238100004

15,99 лв.

Дървен манекен, 30 cm

Жена Мъж

• Размер:  
6x6 cm.

6606220286

2,99 лв.

• Разполага  
с връв  
за окачване.

Дървена къща за 
птици

Дървен ключодържател  
за декорация

• Подходящ за декориране с акрилни 
бои и маркери, салфетна техника 
и декупаж.

• Размер на 
фигурките: 6 cm

Дървени орнаменти,  
3 х 3 бр.

6605260133

9,99 лв.

Дървени орнаменти  
за декор, 9 х 5 бр.

• Размер на 
фигурките: 3 cm

Пеперуди

Цветя

6605260105

6,99 лв.

6605260104

6,99 лв.

2,99 лв.

№ Арт. номер Описание

(1) 6606220308 Мече
(2) 6606220309 Сърце
(3) 6606220310 Пеперуда
(4) 6605240063 Цвете

(1) (2) (3) (4)
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• Размери: 
19х17.5х15 cm

3D къща с тераса за сглобяване 

6606220057

23,99 лв.

3D дървен модел за сглобяване и декорация

Хранилка за птици, 
дървена

• Комплектът съдържа 
материали за 
изработка на хранилка 
за птици от дърво.

• Размери: 
12.5x14.5x11.5 cm

6606220157

17,99 лв.

Къща за птици, 
дървена

• Комплектът  
съдържа материали  
за изработка на къща  
за птици с отвор 25 mm.

• Размери: 
13x14.5x16 cm

6606220158

17,99 лв.

3D къща за сглобяване 

• Размери: 
23х17х20 cm

6605260230

23,99 лв.

2075260051

27,99 лв.

Комплект за пирография

• Съдържание: 1 електрически пирограф (30 W; 500 °C) с EU щепсел и топлоизолирана дръжка; стойка; 7 игли с 3 различни 
мотива и 4 за ръчно рисуване.

№ Арт. номер Описание

(1) 6606220172 Лъв, 18.5x7x7.3 cm

(2) 6606220170 Мамут, 19x8.5x11 cm

(3) 6606220058 Кон, 18x4.5x16 cm

(4) 6606220268 Жираф, 20x4.2x25 cm

(5) 6606220267 Пикап, 19.5x8x12 cm

(6) 6606220266 Мотор, 19х9х9 cm

(6)

(2)

(5)

(1) (4)

(3)

5,99 лв.
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Фигура за декорация, 
еднорог

• Размер: 
18.5х10 cm

Правоъгълни картонени 
кутии, бели, 4 бр.

Фигура за декорация 
от папие маше, мечка

• Височина:  
8 cm

6606220060

9,49 лв.
6606220167

3,99 лв.

6605260251

9,49 лв.

6606220275

9,49 лв.

6606220269

12,99 лв.

Къща за птици от папие 
маше, 6 бр.

Къщички от папие маше,  
4 бр., 10 cm

• Височина  
7 cm

• Размери: 10x8x6.5 cm

6605260236

11,99 лв.
6605260132

9,49 лв.

6606220276

7,99 лв.

Кутии в различни форми 
от папие маше, 4 бр.

6606220277

9,49 лв.

Квадратни кутии от 
папие маше, 3 бр.

• Височина: 10 cm.

• Височина: 10 cm.

• Височина: 10 cm.

Къщички от папие маше 
различни дизайни, 4 бр.

• Размери: 5.5х3х9.5 cm/6.5х3х12 cm.

Конуси кръгли от папие 
маше, 2 бр.

Папие маше

• Размер: 22.5 cm.

6606220278

6,99 лв.
Елен

• Размер: 
13х9 cm.

6606220279

7,99 лв.
Слон

• Размер: 13х9 cm.

6606220280

7,99 лв.
Лъв
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• Предлагат се 12 броя в опаковка: 4 бр. 
големи; 4 броя средни; 4 броя малки.

6606220295

4,99 лв.

Конус стиропор Топка стиропор

Сърце от стиропор

Арт. номер Описание Цена

6605260114 6 cm, 5 бр. 4,49 лв.

6605260115 11 cm, 5 бр. 10,99 лв.

Арт. номер Описание Цена

6605260110 7 cm, 5 бр. 3,49 лв.

6605260109 11 cm, 5 бр. 4,99 лв.

Арт. номер Описание Цена

6606220198 10 cm, 25 бр. 28,99 лв.

6606220199 10 cm, 5 бр. 5,99 лв.

Арт. номер Описание Цена

6605260117 7 cm, 50 бр. 28,99 лв.

6605260116 7 cm, 5 бр. 4,49 лв.

Арт. номер Описание Цена

6605260111 6 cm, 5 бр. 4,49 лв.

6605260112 8 cm, 5 бр. 6,49 лв.

6605260113 15 cm, 1 бр. 6,99 лв.

Арт. номер Описание Цена

6605260231 3.1 cm, 48 бр. 32,99 лв.

6605260233 4.2 cm, 48 бр. 49,99 лв.

6605260234 6.5 cm, 24 бр. 34,99 лв.

Яйца от полистирол Яйце от стиропор

• Външен размер: 12 cm, дебелина: 20 mm.

6605260118

3,49 лв.

Ринг от стиропор, 50 бр.

Полистиренови  
топки

Саксийки
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Квилинг ленти, 5 mm,  
100 бр.

Квилинг гребен

Квилинг машина

Арт. номер Описание Цена

6605260179 Черно-бели 4,99 лв.

6605260180 Жълто и червено 4,99 лв.

6605260181 Синьо и зелено 4,99 лв.

6605260209 12 цвята 34,99 лв.

Квилинг химикалка

Квилинг шаблонКвилинг 
инструмент

• За нагъване на 
квилинг ленти

Тиксо с мотиви за декорация

6606240002

30,99 лв.

6605260211

16,99 лв.

6605260210

6,99 лв.

6606240001

5,99 лв.

Огромен комплект за декорация 

• Съдържа: 200 листа за декорация, 300 листа цветен 
картон, пастели, 200 бр. чистачки за лули, различни 
мърдащи очички, 200 неонови дървени копчета, 60 малки 
панделки, пайети и пера в различни цветове.

6605260189

259,90 лв.

• Дължина: 
5 m, 8 бр.

6606100028

4,99 лв.

• Дължина: 
5 m

6606100029

2,49 лв.

6605260212

13,99 лв.
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• Размер: 
20х26 mm.

• Комплектът включва 4 броя печати 
с релеф на животински мотиви в 
различни цветове.

• Комплектът съдържа 6 тампона 
с 6 различни текстури.

Тампони за печат, №2

Арт. номер Описание Цена

1085220009 84х122 mm, черен 4,99 лв.

1085220011 84х122 mm, син 4,99 лв.

1085220017 84х122 mm, червен 4,99 лв.

1085220013 84х122 mm, сух 4,99 лв.

Дървени печати, 
асорти, 15 бр.

• Размер: Ø2 cm

6605260125

20,99 лв.
6605260126

20,99 лв.

6606200005

20,99 лв.
6606200006

21,99 лв.

Печати, асорти,  
26 бр.

6606200001

15,99 лв.

Дървени печати –  
Емоции, 15 бр.

Печати, 12 бр.

• Размер: 
5x4 cm.

6606200014

27,99 лв.
Градина

• Размер: 
5x4 cm.

6606200015

31,99 лв.
Зоопарк

Тампони с формички,  
6 бр.

Печати релефни  
животни, 4 бр.
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Индекси, 195 бр.

Индекси, 120 бр.

Самозалепващ лист

• Полупрозрачни.
• Може да се пише върху тях.
• 120 индекса в опаковка.

• Ярки цветове и забавни форми, които бързо привличат 
вниманието.

• 50 листа в опаковка.

• 195 индекса в опаковка. 
• Не оставят следи.
• Декорирайте своите тетрадки,  

дневници, проекти и др.
• С възможност за многократно 

залепване.

• Кръгове

• Животни A

• Катерица,  
зелена

• Таралеж, 
магента

• Заек,  
жълт

• Риба,  
жълта

• Пингвин, 
син

• Носорог,  
син

• Котка, 
розова

• Петел, 
магента

• Динозавър,  
оранжев

• Слон, 
лилав

• Животни B • Животни C

• Триъгълници • Звезди
1040160003

7,99 лв.

1040160006

4,99 лв.

1040160004

7,99 лв.

1040160007

4,99 лв.

1040160005

7,99 лв.

1040160008

4,99 лв.

1040100002

1,49 лв.
1040100003

1,49 лв.
1040100004

1,49 лв.
1040100005

1,49 лв.
1040100006

1,49 лв.

1040100007

1,49 лв.
1040100008

1,49 лв.
1040100009

1,49 лв.
1040100011

1,49 лв.
1040100013

1,49 лв.
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Самозалепващ куб

• Ярки цветове и забавни форми, които бързо 
привличат вниманието.

• 200 листа в опаковка.

• Таралеж,  
розов

• Слон, 
син

• Катерица,  
жълта

• Носорог,  
зелен

• Заек,  
розов

• Котка, 
магента

• Пингвин, 
лилав

• Петел,  
жълт

• Риба, 
оранжева

• Динозавър, 
зелен

1040100021

1,99 лв.

1040100029

1,99 лв.

1040100015

1,99 лв.

1040100025

1,99 лв.

1040100017

1,99 лв.

1040100027

1,99 лв.

1040100019

1,99 лв.

1040100028

1,99 лв.

1040100023

1,99 лв.
1040100031

1,99 лв.
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Книжка с лепящи се листчетаКнижка с лепящи се листчета

• Кръгове • Триъгълници • Квадрати

6610100373

14,99 лв.
6610100374

14,99 лв.
6610100375

14,99 лв.

• Размер:  
15х16.5 cm

• Размер:  
15х16.5 cm

• Размер:  
15х16.5 cm

Стикери „Екзотични 
плодове“, 1 лист, 26 бр.

Стикери „Парти с 
животни“, 1 лист, 28 бр.

Стикери „Дейности“,  
1 лист, 37 бр.

6606100071

2,49 лв.
6606100072

2,49 лв.
6606100073

2,49 лв.

Стикери, 1 лист
Арт. номер Описание Цена

6606100016 Еднорози, 27 бр. 2,49 лв.

6606100017 Русалки, 32 бр. 2,49 лв.

6606100018 Пирати, с брокат 2,49 лв.

6606100152 Обратно в училище 2,49 лв.

6606100160 Фламинго 2,49 лв.
6606100161 Самолети и хеликоптери 2,49 лв.
6606100162 Трансформърс 2,49 лв.
6606100163 Космос 2,49 лв.
6606100164 Емотикони 2,49 лв.
6606100165 Бързо хранене 2,49 лв.

• Размер: 15х16.5 cm.
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6606100141

35,99 лв.
6606100166

42,99 лв.

6606100140

35,99 лв.

Самозалепващи 
камъчета и кристали

Диамантени стикери, 1 лист

Самозалепващи 
камъчета

• Предлагат се по  
10 броя в опаковка.

• В различни 
метални цветове.

• Предлагат се по  
12 броя в опаковка.

• В различни 
метални цветове.

• Самозалепващи се стикери, 
изработени от мек материал.

Самозалепващи стикери 
с блясък, 800 бр.

6606220300

14,99 лв.

Стикери мозайка „Океан“, 
12 листа, 850 бр.

Арт. номер Описание Цена
6606100153 Пеперуди 2,49 лв.
6606100154 Космос 2,49 лв.
6606100155 Еднорог 2,49 лв.
6606100156 Готови за парти 2,49 лв.

• Размер: 10х16 cm.
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6606220301

14,99 лв.

6606220303

14,99 лв.
6606220302

14,99 лв.

6606220304

14,99 лв.

6606220305

14,99 лв.

• Комплектът включва: 15 различни фона в 3 цветни 
стила + над 225 стикера от всяка хранителна група.

• В бляскавата книжка има над 150 стикера.
• Размери на книжката: 35x28x0.6 cm.

• Върху 5 цветни страници има над 165 стикера, които 
могат да бъдат миксирани по най-различни начини.

• Размери на книжката: 35x28x0.5 cm.

• Комплектът включва: 5 фона + 200 стикера.
• Размери: 28x36х2 cm.

• Комплектът включва:  
5 фона + 165 стикера.

Направи си ястие със стикери

Стикери – местообитания 
на животните

Колекция стикери – 
преобличане

Стикери за многократна употреба 
„Моят град“

Стикери за многократна употреба 
„Феи“
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• Размер:  
16 mm, 3 бр.

• Размер: 9 mm

• Размер:  
25 mm, 3 бр.

Перфоратори

Перфоратори, 
асорти

Перфоратори, 
асорти

Перфоратори

• Размер: 25 mm, 12 бр. 

• Размер: 16 mm

6605240116

17,99 лв.

6605240130

3,99 лв.

6605240129

5,99 лв.

6605240118

104,90 лв.

6605240117

33,99 лв.

• Мотивът се избира на случаен принцип. • Мотивът се избира на случаен принцип.

• Съдържание: 1 машина за рязане и щамповане с работен плот, 
подходящ за голямо натоварване, 1 акрилен лист за изрязване, 
1 режеща плоча, 2 шаблона, 2 шаблона за щамповане и 10 листа.

Папка за щамповане

Перфоратор за 
декорация

Комплект за релеф

6606240007

304,90 лв.

• Формат: А4

1055100048

249,90 лв.

• Формат: А5

6606180007

9,49 лв.

Перфоратор 
за декорация, 
с различни 
дизайни 

Арт. номер Описание

6606180004 Бонбон, 2.5 cm

6606180005 Пеперуда, 2.5 cm

6606180006 Кленов лист, 2.5 cm

6,99 лв.

Арт. номер Описание

6606100135 Печати, 11х14 cm

6606100136 Роза, 11х14 cm

6606100137 Сърце, 11х14 cm

5,99 лв.
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6605260163

15,99 лв.
• Цветни

6606100009

4,99 лв.

• Златиста

6606100010

4,99 лв.

• Сребриста

Панделки, 12 вида по 1 m

Рафия, натурална 

Панделка,  
10 mm, 250 m

Арт. номер Описание Цена

6605260071 Бяла 5,99 лв.

6605260072 Червена 5,99 лв.

6605260073 Синя 5,99 лв.

6605260074 Златиста 5,99 лв.

Гланц

Арт. номер Описание Цена

6605260075 Червена 13,99 лв.

6605260076 Бяла 13,99 лв.

6605260077 Синя 13,99 лв.

6605260079 Златиста 13,99 лв.

Мат

Хартиена дантела, 4 вида

Арт. номер Описание Цена

6605260246 Златист 20,99 лв.

6605260247 Сребрист 20,99 лв.

Етикет за подаръци, 15 броя

Ширит, 10 mm, 10 m

• 50 g

6606100087

5,99 лв.

6605260102

16,99 лв.
8025520010

4,99 лв.

• Бял
8025520011

4,99 лв.

• Червен

Панделка за декорация, 
5 m
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6606100142

11,99 лв.
6606100143

11,99 лв.
6606100144

11,99 лв.

Творчески комплект 
„Бонбони“

Творчески комплект 
„Космос“

Творчески комплект 
„Дъга“

• Съдържание: декоративна хартия с различни шарки, едноцветна хартия в няколко цвята, лепкава основа, брокатена 
хартия, лепящи мърдащи очички, дървени пръчки в два размера, памучна връзка и блестящи топчета. 

Комплект за декорация  
„Магия“

6606080033

11,99 лв.

• Комплектът съдържа: лепкава основа; 
помпони; пайети; брокатена хартия; 
шарена хартия; метални пръчици; 
целофанова ламета; лепящи мърдащи 
очички; фигурки от EVA пяна.

Комплект за декорация  
„Природа“

6606080034

11,99 лв.

• Комплектът съдържа: лепкава 
основа; хартиени конфети; хартиена 
връв; релефен картон; обикновена 
хартия; дървени пръчици; хартиен 
канап; дървени фигурки.

Комплект за декорация  
„Зима“

6606080035

11,99 лв.

• Комплектът съдържа: лепкава основа; 
помпони; пайети; брокатена хартия; 
шарена хартия; метални пръчици; 
целофанова ламета; лепящи мърдащи 
очички; фигурки от EVA пяна.

Комплект за декорация 
„Блясък и дърво“

• Съдържа: 1000 цветни дървени пръчици, 60 мърдащи 
очички, 150 бр. EVA кръгчета, 4 вида пайети по 10 g,  
800 камъчета за декорация, 12 цвята брокатено лепило.

6605260124

73,99 лв.
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Брокат

Арт. номер Описание Цена
6606100035 Златен, 60 g 6,99 лв.
6606100036 Червен, 60 g 6,99 лв.
6606100037 Зелен, 60 g 6,99 лв.
6606100038 Син, 60 g 6,99 лв.
6606100039 Сребърен, 60 g 6,99 лв.

Пайети, 
цветя

• 70 g

6606100040

8,99 лв.

6605260097

4,49 лв.

Пайети – карнавален 
микс, 30 g

• Размер: 15x45 mm

Арт. номер Описание Цена

6606100048 Златни, 3х45 g 6,99 лв.
6606100049 Червени, 3х45 g 6,99 лв.
6606100058 Перлени, 3х45 g 6,99 лв.

Малки стъклени мъниста
• Използват се за декорация на кутии, 

дърво, карти и други.

Арт. номер Описание Цена

6606100056 Златни, 6х5 g 11,99 лв.
6606100057 Бели, 6х5 g 11,99 лв.
6606100059 Червени, 6х5 g 11,99 лв.

Пайети и брокат

• Съдържа: 6 броя x 5 g.  
(2 x фини топчета,  
1 x ленти, 1 x диаманти,  
1 x сърца и 1 x звезди).

Брокатени 
кръгчета

6606100043

10,99 лв.

• 70 g

Цветя за 
декорация

• 10 g, около 400 бр.

6605260183

4,49 лв.

6605260093

67,99 лв.

Пайети – разни,  
32 вида по 25 g

• Съдържание: 16 различни дизайна в 
различни ярки и пастелни цветове.
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Мърдащи очички

• Цветни, 30 бр.

6605260169

4,49 лв.

• Асорти, 40 бр.

6605260168

3,99 лв.

Помпони, 
около 150 бр.

6605260120

9,49 лв.

Цветя EVA, 100 бр.

• 10-60 mm
6605260106

6,99 лв.

• 4 цвята

Сърца EVA, 
200 бр.

6605260107

6,99 лв.

Цветни копчета

• Размер: 12–20 mm, 100 бр.

6605260167

6,49 лв.

6606100002

38,99 лв.

Цветни дървени 
копчета, 360 бр.

• Размер: 
12–20 mm.

6606220298

9,49 лв.

Помпони – пастелни 
цветове с блясък, 62 g

• Размер: 11.5х2 cm.
• Предлагат се 120 броя в опаковка.

Камъчета, асорти 

• 300 бр. в кутия
6605260184

15,99 лв.

6605260186

20,99 лв.

• Квадратни камъчета с 
плосък гръб, 1300 броя. 

• Размер: 4-10 mm.

Квадратни камъчета

6605260185

26,99 лв.

Призматични камъчета, 
1600 бр.

• Размер:  
10-15 mm.

6606100167

30,99 лв.

Микс от декоративни 
камъни с различни форми

• Разполагат с дупка за закачане или 
носене като медальон. Цвят: асорти.

6606100168

5,99 лв.

15 g

• 15 g, 10-15 mm
6605260099

5,99 лв.

Камъчета, асорти 

• Различни 
размери
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Пера, 6 цвята, 
48 бр.

• 13 cm

6605260119

6,49 лв.

Дървени пръчки,  
цветни 

6606100096

3,49 лв.

• Размер: 15 cm

Дървени пръчици за 
сглобяване, 30 бр.

6606100086

4,49 лв.

• Размер: 11.4 cm

6606220248

5,99 лв.

Пера от токачки 
цветни, 100 бр.

Пера 5х12 cm, 
15 бр.

Арт. номер Описание Цена

6606220235 Бели 5,99 лв.
6606220236 Жълти 5,99 лв.
6606220237 Оранжеви 5,99 лв.
6606220238 Тюркоаз 5,99 лв.
6606220239 Зелени 5,99 лв.

6606100084

4,49 лв.

• Размер: 6х190 mm.

Дървени пръчици, 19 cm, 30 бр.

• Размер:  
25х3 mm, 30 бр.

6606100085

5,99 лв.

• Размер:  
25-45х7 mm

Дървени пънчета, микс, 
600 g, 140 бр.

6606100088

21,99 лв.

• Размер:  
48x6 mm, 50 бр.

5125340092

7,49 лв.

Дървени щипки

6606100121

3,49 лв.

Дървени дискове за 
декорация, 25 g

6606100122

3,49 лв.

Дървени дискове с връв, 
7 бр.

• 125 ml

6605260172

6,99 лв.

Пластмасови мъниста, 
цветни

• 700 ml
6605260173

33,99 лв.
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• Дървената кутия разполага с 19 отделения  
с ярко оцветени дървени мъниста за нанизване.

Мъниста за нанизване,  
в кутия

6606100079

43,99 лв.

• Размери: 13x10x4 cm

Мъниста за нанизване,  
в кутия, 84 броя

6611060282

20,99 лв.

• Размери на 
чашата: 11 cm, 
Ø8 cm

Мъниста за нанизване  
във форма за кексче,  
асорти

6606100094

14,99 лв.

Цветя и листа,  
пресовани

Арт. номер Описание Цена

6606220186 Светлочервени, 19 бр. 12,99 лв.

6606220187 Бели, 19 бр. 12,99 лв.
6606220194 Сини, 19 бр. 12,99 лв.

6635100647

21,99 лв.

Цветя

6635100646

21,99 лв.

Сърца

6606220307

23,99 лв.

Комплект мъниста за 
нанизване „Пеперудки“, 
дървени

• Комплектът включва:  
5 цветни въженца + над  
150 дървени мъниста.

6606220306

14,99 лв.

Комплект искрящи 
мъниста за нанизване, 
дървени

• Комплектът включва 3 цветни въженца + 45 дървени 
мъниста: кубчета, кръгчета, големи блестящи цветя, 
всички оцветени в лилаво, жълто и зелено.

Дървени бижута
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Мъниста пластмаса, кръгли райета

6605260175

60,99 лв.

530 броя,  
500 g6605260174

6,99 лв.

50 броя,  
75 ml

• Диаметър: 12 mm.

Чистачки за лули, 
100 бр.

6606100095

4,99 лв.

• Размер: 30 cm

• Размер: 10-15 mm;  
размер на отвора: 3-5 mm.

Дървени мъниста с дупка, 
цветни, в буркан, 400 ml

6606100091

17,99 лв.

• 150 ml

6605260176

6,99 лв.

Пластмасови цветни 
мъниста, Ø12 mm

Дървени цветни 
мъниста

• 700 ml
6605260177

38,99 лв.

• 400 ml, размер: 5-8 mm

6605260178

19,99 лв.
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Плат за бродиране Комплект игли,  
30 бр.

Куки за плетене

Конци за тъкане

Акрилна прежда,  
50 g

Акрилна прежда,  
XXL (акрил + вълна), 300 g

Кука за плетене  
с XXL прежда, дървена

• Размер:  
50х50 cm

6605260150 – Бяла
6605260151 – Червена
6605260152 – Синя
6605260153 – Зелена
6605260154 – Жълта

6606120004 – Бяла
6606120005 – Розова
6606120006 – Тюркоаз
6606120007 – Сива

6605260157 – Жълти
6605260158 – Сини
6605260159 – Червени
6605260160 – Зелени

• Размер: 22x18x3.8 cm

Комплект за изработка на гъсеница от филц

• Творческият комплект за шиене на гъсеница намира 
идеално приложение в детските градини, за да могат 
дори най-малките да ушият свой забавен приятел-
гъсеница. Предварително нарязаните парчета се 
пришиват с голямата безопасна пластмасова игла и 
се прикрепят с апликатори.

• Благодарение на меката си памучна материя, 
гъсеницата е изключително пухкава. 

• Комплектът е чудесен за творчески занимания и 
насърчава двигателните умения и концентрацията.

6605260148

12,99 лв.

6606120008

16,99 лв.

6606240009

12,99 лв.

3,99 лв.

5,99 лв.

20,99 лв.

6605260149

5,99 лв.
6605260155

4,49 лв.

Арт. номер Описание Цена

6606120020 Бял 4,49 лв.
6606120021 Черен 4,49 лв.
6606120022 Червен 4,49 лв.
6606120023 Жълт 4,49 лв.
6606120024 Зелен 4,49 лв.
6606120025 Кафяв 4,49 лв.
6606120026 Син 4,49 лв.

Полиестерен конец, 915 М

• Различни 
размери
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Комплект с конци „Направи си сам“

Сладолед Цветя

• Съдържание: 1 плоча от твърда EVA пяна с предварително отпечатан мотив, пинчета, прежда за бродиране в 4 цвята и 
панделки.

• Размери: 19x3x22 cm

Дървен стан с 
конци за тъкане

• Размер: Ø21х1.5 cm

Кръгъл дървен стан,  
с конци

Хвърчило

6606220149

5,99 лв.

6606080031

45,99 лв.
6606080032

34,99 лв.

6605260259

14,99 лв.
6605260261

18,99 лв.

• Размери: 
50х24х52 cm

Тъкачен стан, 
голям

6605260260

84,99 лв.

6606220150

5,99 лв.
6606220151

5,99 лв.

Комплект макраме  
с капан за сънища

Комплект за тъкане

• Комплектът съдържа:  
3 различни цвята макраме 
x 75 g; дървени пръстени; 
дървени топки.

• Комплектът 
съдържа:  
тъкачен стан; 
лепило; прежда; 
гребен; игла  
за прежда;  
прежда.

6606120037

20,99 лв.

• Размер: 19х29 cm. 
• Съдържа: 3 основи с размери 28х2 cm и 2 метални телчета.

Дървен стан
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Цветен пластилин

Инструменти за 
моделиране, 8 вида

Глина за моделиране

Цветен пластилин

Пластилин „Направи си  
чудовище“

• Комплектът съдържа 
всичко необходимо 
за направата на 
смешно чудовище от 
силиконов пластилин 
и пластилин-пяна.

• 6 цвята, 90 g
6605220020

2,49 лв.

• 6 цвята
1017220110

3,29 лв.

• 12 цвята, 180 g
6605220021

3,99 лв.

6605220006

11,99 лв.

6606020022

4,99 лв.

6606020023

6,99 лв.

6606020037

7,49 лв.

• 10 цвята

1017220112

4,99 лв.

Арт. номер Описание Цена

1017220120 Цифри 4,99 лв.

1017220118 ABC 3,99 лв.

1017220298 Плодове 5,49 лв.

Аксесоари за 
пластилин

Дъска за пластилин, пластмасова, 
с включено ножче

1017220065

1,49 лв.

6606100158

10,99 лв.

Пеперуда

Комплект за моделиране

6606100157

10,99 лв.

Калинка

• 400 g, бяла

• 400 g, естествена,  
теракота
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Комплект пяна  
за игра, 6 бр.

• 6 цвята х 60 g • 500 g
• 6 форми

Пяна за игра,  
животинче-изненада

Тесто за 
моделиране

Магически пясък, 
комплект

Пластилин-пяна

• Моделиращ материал с малки топчета – идеален за 
покриване / моделиране около различни предмети 
за декорация.

• 6х14 g

Комплект  
„Направи си сам“
от пяна за игра

• Размер: 14х13 cm

Дракон

6635100972

7,99 лв.

6606020002

11,99 лв.

6611100384

17,99 лв.

6605220024

19,99 лв.
6605220023

14,99 лв.

6611100385

17,99 лв.

6611100198

26,99 лв.

• Размер: 14х13 cm

Еднорог

• 6 вани по 14 g  
в различни цветове

6605220005

13,99 лв.

Силиконов пластилин

6606100159

18,99 лв.

Формички и инструменти за 
моделиране

• 15 броя в опаковка.
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Комплект за моделиране 
„Вселената на 
извънземните“

Комплект за декорация 
„Пирати“

Комплект за  
декорация „Русалка“

Комплект за 
моделиране „Русалки“

Комплект рамка за 
декорация „Best Friends“

• Съдържание: мъниста в 7 цвята, плоча за 
мъниста, меки стъбла, помпони и лепило.

Комплект за изработване 
на животни от картон

Комплект за изработване 
на крафт картина

Комплект „Направи 
си сам“, цветя

6606080007

25,99 лв.

6606020004

54,99 лв.
6606220056

27,99 лв.
6606220062

34,99 лв.

6606220063

34,99 лв.
6606020006

54,99 лв.

6606080008

25,99 лв.

6606220145

5,99 лв.
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• Топлоустойчива до 
120 °C.

• Размер: 107x62 mm.

• Размер: 
140х65 mm.

• Размер:  
123х40 mm.

4045120014

23,99 лв.

Конус

4045120015

19,99 лв.

Цилиндър

4045120004

18,99 лв.

Плосък фитил 
за свещи

Чист парафинов 
восък

• Температура на топене: 
60 °C, температура на 
потапяне: 70 °C.

• 1 kg.

4045120012

23,99 лв.

Стеарин за свещи

Оцветител за свещи

Форми за свещи

• Размер:  
3.5x5 cm, 8 бр.

4045120017

11,99 лв.

Стъклен свещник

Арт. номер Цвят

4045120020 Син

4045120021 Зелен

Цилиндър

• Размер: 
140х65 mm.

8210284502

13,99 лв.

Пепер

• Размер:  
123х40 mm.

8210284501

13,99 лв.

Сърца

Комплект свещи

• 3x15 ml
• Контурите представляват гладка, кремообразна, восъчна боя за свещи в удобна 

опаковка. На водна основа, устойчиви на светлина, без миризма.

• Размер: 22.5 cm.

5098980030

21,99 лв.

Алуминиев съд  
за топене на восък

12,99 лв.

• Препоръчва се за потапяне на 
свещи макс. 30 mm и свещи с 
диаметър 80-100 mm.

4045120005

4,99 лв.
4045120006

27,99 лв.
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• 1 kg мека, предварително обработена, глицеринова основа за сапун. 
Начин на употреба: основата се разтапя на водна баня (70-75 °C) 
или в микровълнова печка (50-70 °C).

6606100145

23,99 лв.

Сапунена основа

• Предназначена е за 
концентрати, гипс,  
сапун и други.

• Цвят: светлосин.
• Капацитет: 100 ml.
• Размери: 16х28х2.5 cm.

• Предназначена е за 
концентрати, гипс,  
сапун и други.

• Цвят: светлосин.
• Капацитет: 60 ml.
• Размери: 14.5х21.5х2.5 cm.

6606100146

13,99 лв.
6606100147

9,49 лв.

Силиконова форма за сапун

5098980031

15,99 лв.

Пластмасови клещи 
за държане

• 5x30 g.

6606100148

30,99 лв.

Боя за сапун, различни цветове

• Ароматно масло с мирис, подходящо за сапуни и свещи.
• Обем: 10 ml.

• 123х40 mm.

6606100149

9,49 лв.

Ванилия

• 123х40 mm.

6606100150

9,49 лв.

Лавандула

Ароматно масло за свещи/
сапуни

• Обем: 500 ml.

6606100151

18,99 лв.

Стъклена топилка



  

 

   

too cool for school

  

 

   

too cool for school

  

 

   

too cool for school

EOS Мотивиращи
Печати

С възможност за
допълнително 
намастиляване

Практична кутия с капаче  
за съхранение и защита

Лек и удобен за работа –
с ергономичен и модерен дизайн

Продуктите са предназначени за учители и ученици от предучилищна и начална степен на обучение
и техните родители, защото мотивацията е всичко! Основно е насочен към сектор Образование и обучение.
	детски градини, начални училища, занимални, летни училища, курсове, лагери, спортни школи и т.н.
	детски консултации, педиатри и лекарски кабинети, профилакториуми, санаториуми, аптеки
	дрогерии, вериги магазини за детски стоки
	хотели и комплекси с детски кътове и занимални за деца, езикови школи и центрове за образование
	спортни и танцови школи, клубове по интереси, парти клубове и развлекателни центрове за деца
	музеи, градски и регионални библиотеки и много други

С текст или пиктограма –
въпрос на въображение,
индивидуалност, уникалност

Винаги перфектен 
отпечатък –
Успехът и винаги брилянтен
и ... забавен!

Приложението превръща двуизмерното изображение
от печата в 3D анимация

Удобно намастиляване
в 7 ексклузивни цвята

ПодПЕЧАТайте успехите
и мотивирайте със стил и индивидуален почерк

Вашите малки ученици.

Вече и с добавена реалност

Мотивиращи печати 
Мотивиращи печати 

мноого яки!мноого яки!

  

 

   

too cool for school
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6630240013

17,99 лв.

6630040168

9,99 лв.

6630220102

13,99 лв.
6635100921

25,99 лв.

6635100996

91,99 лв.

6635100914

74,99 лв.

25,99 лв.

Метален кош за топки Сандък за спортни аксесоариМрежа за топки

Жилетки с цифри, 
12 броя

Бинокъл, 
8х40

Детски бинокъл, 
3х30

Компас „Nat Geo“

• Размери: 
75х35х14 cm

• Размери: 
54х40х40 cm

6630220045

219,90 лв.

6630240041

5,49 лв.

Метална реферска 
свирка

Крачна помпа, 4.5"

Табло за отчитане на резултати

Хронометър

• Размери: 73х42х44 cm.

6630240042

3,99 лв.

Капитанска лента

• Размер: 32х6.8 cm.

6630100029

24,99 лв.

• С 2 цифри

6630100030

49,99 лв.

• С 4 цифри

6630240043

11,99 лв.

• Синя
6630240044

11,99 лв.

• Червена

• Размери: 
8х5х2 cm.

• Размери: 138х63х70 cm
• Материал: ПДЧ и MDF6635100994

439,90 лв.

Детска жилетка  
за футболен отбор

Ръчна помпа 
за топки

8434100029

3,99 лв.

6630040136 – Жълт
6630040137 – Син
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С
по

рт
 

Баскетболен кош с 
регулируема височина 

• Регулируема 
височина:  
190-305 cm.

• Основата 
може да се 
напълни с 
50 l вода или 
55 kg пясък 
за по-добра 
устойчивост.

8410100152

499,90 лв.

Баскетболна  
топка LUX

Баскетболна  
топка  
ламинат/TP

• Размер: 7
• Материал:  

TPU/ламинат

• Размер: 7
• Материал:  

PVC

Баскетболна  
топка

• Размер: 7
• Материал:  

гума

6630100012

12,99 лв.
8410120010

19,99 лв.
6630100013

27,99 лв.

Баскетболен кош 
с мрежа

Мрежа за 
баскетболен кош

Баскетболно табло

• Размери: 180x105 cm.
• Материал: стъклопласт

8410100015

379,90 лв.

• Ø45 cm 

6630100014

49,99 лв.

• Ø45 cm 

6630100015

6,99 лв.

Баскетболен кош с 
регулируема височина

6630100028

179,90 лв.

• Регулируема 
височина:  
140-190 cm.

6630100031

99,90 лв.

• Регулируема 
височина:  
90-135 cm.

• Размер табло: 
41x33 cm.

 6630100022

219,90 лв.

• Размери: 120х90 cm.
• Материал: 

шперплат

6630100009

649,90 лв.

• Размер:  
100х100 mm.

Стойка баскет пилон

• Не включва конзола, ринг и мрежа.
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• Размер: S  
(14.5 cm).

6630240029

16,99 лв.

• Размер: M  
(16.5 cm).

6630240030

16,99 лв.

Мрежа за мини 
футбол

Футболна врата

• Размер: 
120х100 cm

Футболна 
топка

Футболна 
топка

• Размер: 5
• Материал:  

изкуствена  
кожа

• Размер: 5
• Материал:  

гума

Футболна топка  
с надпис „България“

• Размер: 5
• Материал:  

изкуствена кожа

• Размери: 
183x122x61 cm

Разглобяема футболна врата,  
3x2 m, с мрежа

• Размери: 91.5х48х61 cm.
• Комплект с топка и помпа.

6630240015

74,99 лв.

6630240012

12,99 лв.
6630240010

15,99 лв.
6630240020

27,99 лв.

8422120007

46,99 лв.

8424100010

499,90 лв.

6630240038

34,90 лв.
6630240045

64,99 лв.

Вратарски ръкавици

Детска футболна 
врата с топка и помпа

8422120008

129,90 лв.

Врата за мини  
футбол

• Размер: 1.2х1.0 m.
• Материал: стомана.
• Цената не включва мрежа.

• Размери:  
120х80х55 cm.
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С
по

рт
 

Волейболна 
топка

Волейболна 
топка

• Размер: 5
• Материал: PVC

• Размер: 5
• Материал: гума

• Размер: 9.5x1 m.
• Комплект с чанта за удобно 

съхранение и пренос.

• Два броя антени за 
волейболна мрежа.

6630140011

12,99 лв.

• Размер: 5
• Материал: 

изкуствена 
кожа.

6630140017

27,99 лв.

6630140014

51,99 лв.

6630140005

64,99 лв.
6630140009

364,90 лв.

6630140010

15,99 лв.

Волейболна 
топка

Волейболна мрежа

Антени за 
волейболна мрежа

Стойки волейбол 
за площадка

• Изработени от стоманен профил 
и прахово боядисани.

• Разполагат с халки за закачане на 
мрежата и ботуши за вграждане; 
допълнително може да се 
поръчат мрежа и обтегач.

Топка за хандбал

• Размер: 2
• Материал: гума

6630260002

15,99 лв.
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Мрежа за тенис на маса

6630320010

22,99 лв.

Комплект мрежа/стойка 
за тенис маса

• Размер: 182x15 cm.
• Височина филе: 1.5 cm.
• Размер на държачите: 20х15 cm.

8430100002

16,99 лв.

• Размери: 274х153х76 cm.
• Материал: MDF.
• С колелца.

6630320020

449,90 лв.

Сгъваема тенис маса

6630320026

3,99 лв.

Топчета за тенис 
на маса, 6 бр.

• Произведена от дърво 
и висококачествено 
гумено покритие.

6630320018

6,99 лв.

6630320019

9,99 лв.

Хилка за тенис 
на маса

Комплект от 2 бр. хилки за тенис на 
маса и 3 топчета
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Бадминтон  
комплект за двама

• Комплектът се предоставя 
в удобна за съхранение 
чанта.

• Размери: 68х30х52 cm

Бадминтон комплект за четиримаБадминтон комплект с калъф

• С включен калъф  
за удобно 
пренасяне.

• Размери: 6.1х0.76х1.55 m.

• Материал: 5 mm полиестер.
• Размер: 1280х107 cm.
• В комплекта е включена и метална проволка за филето.

• Размери: 67х35х51 cm

Перца

• 3 броя в опаковка

6630320013

13,99 лв.

6630320012

21,99 лв.

6630320024

26,99 лв.

8430100012

269,90 лв.

6630320025

6,99 лв.

6630320011

41,99 лв.

8430100023

2,99 лв.

Мрежа за бадминтон

Мрежа за тенис на корт

Топки за тенис на корт 
3 бр.
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Въже за скачане

Тренировъчни конуси, 6 бр. Конус с дупка, червен

• Височина: 16 cm • Височина: 30 cm

6630220046

2,99 лв.

6630040034

11,99 лв.
6630040035

5,49 лв.

Въже за скачане с дървени дръжки

6630220077

4,99 лв.

6630240039

37,99 лв.

6618020047

13,99 лв.

Комплект конуси със стойка, 
20 бр.

• Височина: 5 cm (1 конус).• Подходящ за конуси с размери: 23 cm и 10 cm.

Ръкави за конуси с числа, 
10 бр.

Тренировъчна стълба

• Дължина: 4.5 m
6630240011

26,99 лв.

Тренировъчна тояжка

• Дължина: 100 cm

6630240014

5,99 лв.
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6630240040

18,99 лв.

6630160060

6,99 лв.
6630160180

8,99 лв.

6630300007

134,90 лв.

Препятствие  
за тренировка

Плосък обръч Гимнастически 
обръч

• Размер:  
Ø50 cm.

• Размер:  
Ø70 cm.

• Доставя се в 
демонтирано 
състояние.

• Регулиране на 
височината.

Училищно 
препятствие

6630160024

1709,00 лв.

6630220099

204,90 лв.

Гимнастически комплект, 148 части

Комплект за фитнес, 46 елемента

• Гимнастическият комплект съдържа: 4 конуса  
(50 cm); 4 конуса (30 cm); 8 кутии (21.5х20 cm);  
4 пръстена (Ø38.5 cm); 4 пръстена (Ø59 cm); 4 пръстена 
(Ø77.5 cm); 4 моста (15x81.5 cm); 8 тухли (15x15х9.5 cm);  
8 тухли (15x36х9.5 cm); 8 решетки (40.5 cm); 8 ленти 
(70.5 cm); 8 ленти (98.5 cm); 12 отпечатъка на  
крака (6 двойки); 12 отпечатъка на ръце (6 двойки);  
20 цветни конектора; 24 черни щипки; 8 сини клипсове.

• Комплектът за фитнес 
съдържа 46 елемента: 
6 обръча: Ø50 cm;  
24 щипки; 6 конуса;  
10 пръчки: 70 cm.
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Постелка за йога

Твърда топка с релефна повърхност

• Размери: 
173х61х0.6 cm

Масажна топка

• Размер: Ø65 cm

• Размер: Ø40 cm

• Размер: 
100х50 cm

• Размер: 
90x55 cm

• Размер:  
6x15 cm

• Размер:  
9 cm

• Размер: Ø25 cm
• Червен

Гимнастическа топка

• Размер: Ø65 cm

Топка – фъстък

Топка – фъстък

Таралеж, цилиндричен Комплект таралежи 
за балансиране, 4 бр.

Таралеж за балансиране

6630160061

26,99 лв.
6630160056

27,99 лв.

6630160070

43,99 лв.

6611060009

60,99 лв.

6630160172

5,49 лв.
6630160173

104,90 лв.
6630160174

30,99 лв.

6630160059

3,49 лв.

6630160065

42,99 лв.

6630160073

19,99 лв.
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Балансиращи цилиндри

• Размери: 12.7x30.5 cm 
• Комплект от 6 цилиндъра: червен, 

жълт, син, зелен, оранжев, лилав.6611060234

117,90 лв.

Мини кокили

• Размери: 
Ø13.5x12.5 cm

6630040121

18,99 лв.

6630160178

124,90 лв.
• Комплект от 6 броя (червен, жълт, 

син, зелен, оранжев, лилав).

Балансираща отсечка

6611060017

266,90 лв.

Балансираща 
пътечка – дъга

Дъска за баланс 
с топче

6611060016

73,99 лв.
• Размери: 70x20x9 cm.

6611060179

184,90 лв.
• Размер: 64х41 cm.

Балансиращ диск
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6630040172

40,99 лв.
6635101081

73,99 лв.
• Размери: 74x8x1.5 cm. • Размер: 3.5 m x 12 cm.

Летни ски, 
дървени

Гъсеница с дръжки

6630160131

334,90 лв.

• Комплект от 5 геометрични фигури: квадрат, 
правоъгълник, триъгълник, кръг, шестоъгълник.

Геометрични фигури  
за провиране, 5 бр.

Шведска пейка за 
гимнастика, дървена

Гимнастически дюшек, кожен 
• Пълнеж от дунапрен

Арт. номер Описание Цена

8416140010 140х60х6 cm 66,99 лв.

8416140013 200х100х10 cm 160,90 лв.

Арт. номер Описание Цена

8416140029 1.5 m, чам 193,90 лв.

6630160154 2 m, чам 193,90 лв.

Въже за дърпане

• Дължина: 10 m

6630040134

64,99 лв.
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С
по

рт
 

Шведска стена

Медицинска 
топка

• Размери:  
98х44х50 cm

• Материал: дърво
• 9 стъпала

Арт. номер Описание Цена

8416140023 1 kg 44,99 лв.

8416140024 2 kg 44,99 лв.

8416140025 3 kg 44,99 лв.

Арт. номер Описание Цена

8416140075 200x85 cm 199,90 лв.

6630160120 230x85 cm 219,90 лв.

6630160119 250x92 cm 266,90 лв.

Арка за 
катерене

Мека настилка тип 
„пъзел“

• Размери: 102.6x102.6 cm
• Подложка за зони  

за игра

6630040159

304,90 лв.

6630160075

259,90 лв.
6611120116

79,99 лв.

Въжена стълба

• Размер: 29x165 cm
• Товароносимост: 

80 kg.

6630160143

34,99 лв.

Въже за катерене  
с дървени стъпала

6630160072

51,99 лв.

• Размери: 30х2х200 cm.

• Товароносимост:  
75 kg.

• За деца над  
3-годишна възраст.

6630040127

28,99 лв.

Катерушка 
триъгълник, дървена

• Размер: 90x80 cm.
• Материал: дърво.

6630160170

1239,90 лв.

Гимнастически 
триъгълник

• Размери:  
104х117х93 cm.
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Уред за гребане, детски

Пътека за бягане, детска

Велоергометър, детски

• Размери: 
86х64х57 cm

• Размери: 
83х65х80 cm

• Размери: 
78х65х80 cm

• Размери: 
75х38х90 cm

• Размери: 
90х75х85 cm

• Размери: 
45х39х89 cm

6630220048

335,90 лв.

6630220049

311,90 лв.

6698980065

284,90 лв.
6630220050

269,90 лв.

6630220023

334,90 лв.

6630220011

339,90 лв.

Кростренажор, детски Степер, детски
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С
по

рт
 

Батут, кръгъл

• Размер: Ø102 cm
• Издържа до 100 kg.

Комплект чанти за скачане, 6 бр. Парашут

• Размер:  
52х62 cm

• Размер: 
Ø1.75 m

• Комплектът не 
включва топки.

• Размер: Ø3.5 m

6630160025

129,90 лв.

6635100995

109,90 лв.
6630040009

28,99 лв.

6630040157

51,99 лв.

Палатка за игра

• Размери: 110х110х170 cm

6630040132

169,90 лв.

• Размер: 
Ø45x150 cm

Тунел за провиране

6630160027

36,99 лв.

Тунел „Гъсеница“

• Размер:  
Ø50х185 cm

6630040115

40,99 лв.

• Размер:  
Ø45х280 cm

Тунел за игра Z

6630040044

60,99 лв.

6630160100

179,90 лв.

Еластично въже

• Обща дължина: 
360 cm.
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• Комплектът предлага вълнуващи игри на пързалка, люлка, 
баскетбол или футбол.

• Материал: пластмаса.

Приключенски комплект, 
палатки и тунел

Голям приключенски комплект, 
палатки и тунели

Пластмасово комбинирано  
съоръжение - миниигрище

• Комплектът се състои от палатка, 
къщичка, и тунел. 

• Размери: тунел: Ø46х140 cm, палатка: 
75х75х80 cm, къщичка: 90х75х65 cm

• Комплектът се състои от палатка, 
къщичка, кръг и 3 тунела. 

• Размери: палатка: 105x105x85 cm, дължина: 
93x67x100 cm, централен кръг: Ø47х90 cm, 
диаметър на 3-те тунела: 46 cm, L 88 cm

6630040045

82,99 лв.
6630040046

124,90 лв.

6630040047

419,90 лв.

• Размер: 110х180 cm
• Товароносимост: 

150 kg

6630040133

149,90 лв.

Люлка тип „гнездо“Дървена люлка

• Размер: 40х16 cm
• Товароносимост: 

100 kg

6630040126

33,99 лв.

Люлка пашкул

• Размери: 
70х70х140 cm.

6611060055

144,90 лв.

6630040173

559,90 лв.

Катерушка - полукръг

• Размер: 40x132 cm.
• 4 части.

• Размери: 
160х97x105 cm.
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Топка за скачане, 
с дръжка

Фризби

PVC топка, неонова

• Размер:  
Ø18"(45.72 cm)

6630160057

16,99 лв.
6630160058

9,99 лв.

6630040036

2,99 лв.

• Комплект от 6 броя 
шалчета (оранжево, 
жълто, синьо, зелено, 
червено и лилаво).

6611060031

23,99 лв.

Цветни шалчета за 
координация, 6 бр.

Забавна 
мека топка

• Материал: 
синтетичен  
плат.

• Размер:  
Ø18 cm.

6635100991

24,99 лв.

• Размер: 20cm.
• 2 броя в комплект.

• 2 броя – лява 
и дясна ръка.

6630040109

9,99 лв.
6630040110

10,99 лв.

Маркери за под релефни

Маркери за 
под „Стъпки“

• Размер: 22.5 cm.
• 6 чифта

• Размер: 22.5 cm.
• 6 чифта

6630040051

32,99 лв.
6630040050

30,99 лв.

Маркери за  
под „Ръце“

• 6 броя в опаковка.

6630160177

46,99 лв.

Лента за художествена 
гимнастика, 6 бр.

• 6 чифта.
• Размер:  

38x9 cm.

6635101071

29,99 лв.

Стрелки за 
обозначаване



266 Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

• 6 броя в 6 цвята.
• Дължина на въжето: 85 cm;  

диаметър на топката: 7 cm; височина на конуса: 16 cm.

6611060356

37,99 лв.

• Размер: Ø16 cm.

6635100254

48,99 лв.

Комплект 
рингове, 10 бр.

6635100838

109,90 лв.

• Размери: 42x17x36 cm

Игра за хвърляне в цел  
с пръстени

6630040131

21,99 лв.

• Тренира фините двигателни умения и 
координацията между ръцете и очите.

• Размери: 
25x25x9.5 cm

• Размер: 73 cm, диаметър 
на ринга: 14 cm

6611060357

39,99 лв.

Игра с рингове и топки, 
6 бр.

Дартс

• Размер: 12"
6630020001

11,99 лв.

• Диаметър на мишената: 36 cm.

• Размер: 15"
6630020006

10,99 лв.6630020005

24,99 лв.

Магнитен дартс Мека мишена за дартс 
с три топчета

6611060314

114,90 лв.
6630040130

38,99 лв.

Образователна игра 
за хвърляне в цел

Игра за хвърляне в цел  
„Африка“

Игра за хвърляне на 
торбички, 15 части

Игра „Хвани топка“
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С
по

рт
 

Комплект „Активна класна стая“

• Всяко дете застава на една от цветните рогозки. 
За да се избере упражнение, се хвърлят надуваемите 
зарове.

• Комплектът включва: 
– кръгли рогозки в 5 ярки цвята: синьо, червено, 
зелено, жълто и лилаво; размери: 25х25 сm. 
– надуваеми кубчета, изобразяващи упражнения, 
цветове и номера; размери: 3х12 cm.

6611100077

84,99 лв.

• Размер: 10x10 cm.

6611060110

13,99 лв.

Комплект торбички – 
меки форми, 4 бр.

• Размер: 10x13 cm.

6611060138

9,49 лв.

Комплект торбички  
със зрънца, 4 бр.

Пъзел – мека настилка – 
цифри

• Отделящи  
се цифри, 
10 бр.

6618020020

24,99 лв.

• Размери: 30х30х1 cm.

6635101212

22,99 лв.

6635101188

114,90 лв.

Пъзел – мека настилка – 
превозни средства

Пъзел – мека настилка – 
цифри и букви

• 6 броя в опаковка.
• Размери: 62х13х32 cm; на 

всяка част: 32х10х32 cm.
• Материал: EVA пяна.

6611100151

75,99 лв.

Килим „Дама“

• Размер: 157х53 cm, 
с включени 2 бр. 
възглавнички.
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Комплект за градина, 
малък, 3 броя

• Размер:  
кегла: 11x3 cm,  
топка: 4 cm.

• 10 части.

• Комплектът 
включва 12 
стика за хокей, 
топка и диск.

• Размер: стик 
85 cm.

• Комплектът включва 
32 елемента.

• Размери:  
55х60х75 cm; 
топка: 4 cm.

• Размери:  
24х20х34 cm.

• Комплектът включва: 6 стика (74 cm) в 6 цвята, с гумирана 
зона за удобен захват; 6 обръча и 6 винилови топки.

6630040145

27,99 лв.

6630040120

199,90 лв.

6630040165

23,99 лв.

6630040154

29,99 лв.

6630040146

88,99 лв.

6630040065

204,90 лв.

Стикове за хокей, 
12 бр.

Комплект за спортен 
ден

Детски дървен боулинг 
„Жаби“

Игра за хвърляне на топки 
за голф, дървена

Комплект 
за голф

Градински комплект,  
5 броя

6611100452

22,99 лв.

Детска градинска чанта, 
4 броя

• Размери: 
7x3.5x15 cm6630040128

9,49 лв.

Чанта с градинарски 
принадлежности, 7 броя

• Размери: 
19x12x22 cm6611100391

40,99 лв.

6611060313

53,99 лв.

Дървена игра 
„Пътека за катерене“
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Дървена джага

• Размери: 
125x61x79 cm

6635101074

329,90 лв.

Маса за игри, 4 в 1:  
джага, тенис, хокей и билярд

• Благодарение на взаимозаменяемите си повърхности за игра, 
масата може лесно да се трансформира от билярдна маса  
в маса за пинг-понг, маса за хокей или джага.

• Размери: 
79x47x80 cm

6635101199

297,90 лв.

6635101194

100,90 лв.

Дървена джага

• Включително 2 топки.
• Размери: 70x55x25 cm.

6630040123

212,90 лв.

Многофункционална 
маса, 9 в 1

• Размери: 92x51x21 cm.
Маса за билярд „Maxi“, 
дървена

• Размери: 70х36х23 cm

6635101195

117,90 лв.
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Комплект меки модули, 
11 броя

Комплект меки модули,  
стълбички и хълмчета, 10 броя

6630160049

1889,00 лв.

6630160144

1359,00 лв.

• Размери: 250x250x150 cm.
• Водоустойчива повърхност 

против хлъзгане.

• Необходими са поне 4 m2.

Комплект меки модули, 19 броя

6630160089

1459,00 лв. • Размери: 
140х140х15 cm

Меки форми – плодове,  
6 броя

6630160130

139,90 лв.

• Комплектът включва: киви,  
портокал, лайм, диня, ябълка, нар.

• Дебелина: 2 cm.
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Комплект меки модули 
„конструктор“, 19 броя

Комплект меки модули, 
23 броя

Комплект меки постелки
за групова игра, 16 броя

6630160208 

599,90 лв.

6630160210  

519,90 лв.

6630160211 

649,90 лв.

• Комплектът включва:  
3 бр. призми, всяка с размер 40x20x20 cm, 
4 бр. куб, всеки с размер 20x20x20 cm, 
4 бр. малки триъгълници, всеки с размер 20x20x20 cm, 
4 бр. големи триъгълници, всеки с размер 20x20x40 cm, 
2 бр. мост, всеки с размер 40x20x20 cm.

• Размери на комплекта: 100х80х20 cm.

• 16 бр. квадратни меки килимчета,  
с размери 40х40 cm, дебелина 4 cm.

• Пълнеж от дунапрен.
• Кожени калъфи.

• Комплектът включва:  
15 бр. куб, всеки с размер 14х14х14 cm, 
1 бр. триъгълник, всеки с размер 14х27х54, 
3 бр. триъгълници, всеки с размер 14х14х24, 
2 бр. призми, всяка с размер 14х14х56 cm, 
2 бр. четвърт окръжност, всяка с размер 14х13х13 cm.
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Арт. номер Описание д/ш/в, cm Цена

4015984707 Троен, с 15 отделения, 
сив 90х40х185 384,90 лв.

• Метален гардероб  
с 15 метални врати.

• Заключване, уникално  
за всяка врата. 

• Вентилационни отвори 
на всяка врата.

• Размери на отделение:  
320х270х380 mm.

• Прахово боядисан, гладко 
покритие.

Метален гардероб

Арт. номер Описание д/ш/в, cm Цена
4035180030 Троен, с девет отделения, сиви врати 90х45х185 409,90 лв.
4035180057 Троен, с девет отделения, сини врати 90х45х185 409,90 лв.

4035180058 Троен, с девет отделения, тюркоазени 
врати 90х45х185 409,90 лв.

4035180059 Троен, с девет отделения, жълти врати 90х45х185 409,90 лв.

• Метален гардероб с девет метални врати. 
• Заключване, уникално за всяка врата. 
• Вентилационни отвори на всяка врата.
• Размери на отделение: 550х270х410 mm.
• Прахово боядисан, гладко покритие.

Арт. номер Описание д/ш/в, cm Цена

4035180036 Троен, с 12 отделения, 
сив 90х40х185 364,90 лв.

• Метален гардероб  
с 12 метални врати. 

• Заключване, уникално  
за всяка врата. 

• Вентилационни отвори 
на всяка врата.

• Размери на отделение:  
370х290х370 mm.

• Прахово боядисан, гладко 
покритие.
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Арт. номер Описание д/ш/в, cm Цена
4035180033 Единичен 38х45х185 189,90 лв.

4035180034 Единичен, с две 
отделения 38х45х185 189,90 лв.

Арт. номер Описание д/ш/в, cm Цена
4035180053 Двоен с 4 клетки 60х45х185 319,90 лв.
4035180065 Двоен 90х45х185 354,90 лв.

Арт. номер Описание д/ш/в, cm Цена

4035180050 Единичен, с две отделения, 
синя врата / сив корпус 38х45х185 189,90 лв.

4035180051 Единичен, с две отделения, 
тюркоазена врата / сив корпус 38х45х185 189,90 лв.

4035180052 Единичен, с две отделения, 
жълта врата / сив корпус 38х45х185 189,90 лв.

Метален гардероб

• Заключване, уникално за всяка врата.
• Тръба за закачалки.
• Вентилационен отвор.
• Прахово боядисан, гладко покритие.
• Стомана с дебелина 0.6 mm.

Арт. номер Описание д/ш/в, cm Цена
4035180038 Троен, с шест отделения, сиви врати 90х45х185 409,90 лв.
4035180054 Троен, с шест отделения, сини врати 90х45х185 409,90 лв.

4035180055 Троен, с шест отделения, тюркоазени 
врати 90х45х185 409,90 лв.

4035180056 Троен, с шест отделения, жълти врати 90х45х185 409,90 лв.

• Метален гардероб с шест метални врати.  
Всяко отделение има по един рафт.

• Заключване, уникално за всяка врата. 
• Вентилационни отвори на всяка врата.
• Размери на отделение: 850х270х420 mm.
• Прахово боядисан, гладко покритие.
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Арт. номер Описание д/ш/в, cm Цена
4035180070 Двоен, с две врати, бял, с лилави врати 80х40х120 369,90 лв.
4035180071 Двоен, с две врати, бял, със сини врати 80х40х120 369,90 лв.
4035180072 Двоен, с две врати, бял, с тюркоазени врати 80х40х120 369,90 лв.
4035180073 Двоен, с две врати, бял, с жълти врати 80х40х120 369,90 лв.

Арт. номер Описание д/ш/в, cm Цена
4035180074 Двоен, с четири врати, бял, с лилави врати 80х40х160 399,90 лв.
4035180075 Двоен, с четири врати, бял, със сини врати 80х40х160 399,90 лв.
4035180076 Двоен, с четири врати, бял, с тюркоазени врати 80х40х160 399,90 лв.
4035180077 Двоен, с четири врати, бял, с жълти врати 80х40х160 399,90 лв.

Метален гардероб

• Метален гардероб с две врати.
• Заключване, уникално за всяка врата.
• Вентилационни отвори на вратите.
• Място за табелка.
• Рафт за всяко отделение и лост за 

закачалки.
• Пластмасови крачета с възможност 

за нивелиране.
• Дебелина на метала: 0.6 mm.
• Прахово боядисан корпус в бял цвят 

и врати в лилав / син / тюркоазен / 
жълт цвят.

• Метален гардероб с четири врати.
• Заключване, уникално за всяка врата.
• Вентилационни отвори на вратите.
• Място за табелка.
• Лост за закачалки.
• Пластмасови крачета с възможност 

за нивелиране.
• Дебелина на метала: 0.6 mm.
• Прахово боядисан корпус в бял цвят 

и врати в лилав / син / тюркоазен / 
жълт цвят.
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Арт. номер Описание д/ш/в, cm Цена
4035180078 Двоен, с три врати, бял, с лилави врати 120х40х120 499,90 лв.
4035180079 Двоен, с три врати, бял, със сини врати 120х40х120 499,90 лв.

4035180080 Двоен, с три врати, бял, с тюркоазени 
врати 120х40х120 499,90 лв.

4035180081 Двоен, с три врати, бял, с жълти врати 120х40х120 499,90 лв.

Арт. номер Описание д/ш/в, cm Цена
4035180082 Двоен, с шест врати, бял, с лилави врати 120х40х160 529,90 лв.
4035180083 Двоен, с шест врати, бял, със сини врати 120х40х160 529,90 лв.
4035180084 Двоен, с шест врати, бял, с тюркоазени врати 120х40х160 529,90 лв.
4035180085 Двоен, с шест врати, бял, с жълти врати 120х40х160 529,90 лв.

Метален гардероб

• Метален гардероб с три врати.
• Заключване, уникално за всяка врата.
• Вентилационни отвори на вратите.
• Място за табелка.
• Рафт за всяко отделение и лост за 

закачалки.
• Пластмасови крачета с възможност 

за нивелиране.
• Дебелина на метала: 0.6 mm.
• Прахово боядисан корпус в бял цвят 

и врати в лилав / син / тюркоазен / 
жълт цвят.

• Метален гардероб с шест врати.
• Заключване, уникално за всяка врата.
• Вентилационни отвори на вратите.
• Място за табелка.
• Лост за закачалки.
• Пластмасови крачета с възможност 

за нивелиране.
• Дебелина на метала: 0.6 mm.
• Прахово боядисан корпус в бял цвят 

и врати в лилав / син / тюркоазен / 
жълт цвят.
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Спортен екип „България“ Спортен екип

Футболен екип Баскетболен екип Памучна тениска

6620120007 – Син
6620120008 – Червен
6620120009 – Бял

6620120011 – Син
6620120012 – Червен
6620120013 – Бял

• Детска

• Детски• Детски • Мъжки/Дамски• Мъжки/Дамски

• Мъжка/Дамска

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.

6050160106

7,99 лв.

6620120003

49,99 лв.
6620120005

53,99 лв.
6620120004

56,99 лв.
6620120006

59,99 лв.

6050160107

8,99 лв.25,99 лв. 25,99 лв.
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3,99 лв.
6611040147

12,99 лв.
6611040151 – сини
6611040150 – червени

• Комплект карти за 
бридж

• Размер: 4.2х6.3 cm.

• Карти за игра, изработени от 
висококачествена пластмаса.

• Размер: 63х88 cm.

Ace Bridge карти 
за игра

Copag Jumbo карти 
за игра

Ace Patience карти за игра 
 Linen Finish 2 тестета, мини

Texas Holdem Silver 
Карти за покер

9,99 лв.
6611040148

12,99 лв.
6611040149

• Oпаковани в 
подаръчна кутия

Карти за игра Joker,  
2 тестета

1,99 лв.
6611040145

Карти за игра Joker

10,99 лв.
6611040146
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12,99 лв.
6611040143

Карти за игра Harry 
Potter, 2 тестета

11,99 лв.
6611040133

Карти за игра Superman/Batman Карти за игра Superman/Batman, 
2 тестета

6,99 лв.
6611040144

13,99 лв.
(1) 6611040139 – Batman 
(2) 6611040140 – Superman

Карти в метална кутия Vintage

Карти „Черен Петър“ и „Мемори“

(1) Frozen 2 – 6611040122
(2) Minnie – 6611040123
(3) Looney Tunes – 6611040124
(4) Mickey Mouse – 6611040125

2,99 лв.

• Брой играчи: от 2 до 4.

Карти за игра Harry Potter

17,99 лв.
6611040130 – Slytherin
6611040131 – Hufflepuff
6611040132 – Ravenclaw

(3) 6611040141 – Harley Quinn
(4) 6611040142 – The Joker 

(1) (2) (3) (4)

(1) (2) (3) (4)
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Карти за игра „4 игри в 1“

(1) Cars – 6611040111
(2) Princess – 6611040112
(3) Toy Story – 6611040113
(4) Pow Patrol – 6611040114

7,99 лв.

• Комплектът съдържа  
4 различни игри с карти: 
„Щастливо семейство“, 
„В действие“, „Снап“ и 
„Мемори“.

• Брой играчи: от 2 до 4.

(5) Disney животни – 6611040115
(6) Frozen 2 – 6611040116
(7) Mickey Mouse – 6611040117

Карти за игра „Пътят до 
севера“ Frozen 2

14,99 лв.
6611040118

Карти за игра „Намери чифта“ Frozen 2

13,99 лв.
6611040120 – Ана
6611040121 – Елза

Мемори карти 
Пес Патрул 
14,99 лв.
6611040119
• С водоустойчивите карти можете да играете 

дори във ваната или под душа. 
• Брой играчи: от 2 до 4.

Карти за игра

3,99 лв.
(1) 6611040126 – Щастливи 
семейства Чудовища
(2) 6611040127 – Професии
(3) 6611040128 – Маратон
(4) 6611040129 – Уцели 
насекомото 

• Събери най-много 
семейства. 

• Отърви се първи от 
картите си.

• Събери най-много  
еднакви професии.

• Събери всички карти.
• Брой играчи: от 2 до 4

• Намери всички приятели 
на Ана и Елза.

• Брой играчи: 2 до 4

(1)

(5)

(2)

(6)

(3)

(7)

(4)

(1)

(4)

(2) (3)

• Създайте пътека на 
север за Ана, Елза, Олаф 
и техните приятели, 
като издухате картите.

• Брой играчи: от 2 до 4.
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• 60 части

2,99 лв.
5525140401

Домино

Домино, 
гигантско

Игра „Дженга“ 
XXL

• Размери: 9.5x4.5x1 cm

• Размери: 21x5x3.5 cm
• Височина на кулата: 

около 70 cm.

28,99 лв.
6611100561

124,90 лв.
6611040073

• 28 части

• 61 части

Домино 
„Животни“

• Размери: 
кутия: 
14x8x5 cm; 
домино: 
6x3x0.5 cm

14,99 лв.
6611040036

12,99 лв.
6611040031

• Размери: кутия:  
Ø5х21 cm;  
пръчица:  
Ø0.3х18 cm

Микадо,  
81 пръчици

13,99 лв.
6611040032

• Пръчица:  
Ø1х50 cm

Микадо,  
41 пръчици

• Размери: 
8x2.5x1.5 cm

23,99 лв.
6611040047

Игра 
„Дженга“, 
дървена

• Играта, направена изцяло 
от дърво, се състои от 
кораби, бомби и малки 
конуси.

53,99 лв.
6611040034

• Размери: 36x17x18 cm

Дървена игра  
„Бойни кораби“

16,99 лв.
6611040035

• 28 части

Домино в метална 
кутия, 6 цвята

• Размер: 5x2.5x1 cm;  
кутия: 19x11x3.5 cm.

26,99 лв.
6626020056

• 25 части

Домино 
„Екология“

Домино 
„Сафари“

• Размери: 
кутия: 
14x8x5 cm; 
домино: 
6x3x0.5 cm

13,99 лв.
6611040066

• 28 части

• 28 части

• Размери: 
7.5x7.5x23 cm

32,99 лв.
6611040038

• 58 части

Цветна 
„Дженга“ с 
числа 70 cm
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• Размери: кутия: 
27x27x1.5 cm;  
фигурка: Ø1.5х4 cm.

38,99 лв.
6611040039

„Не се сърди 
човече“, дървено

• Размери: кутия: 20x20x1 cm;  
фигурка: Ø1.5х4 cm.

26,99 лв.
6611040045

„Не се сърди човече“  
в пастелни цветове

6,99 лв.
6611040046

Игра за път 
„Морски шах“

• Размери: кутия: 15x15x2 cm;  
фигурка: Ø1х1.5 cm.

11,99 лв.
6611040040

„Не се сърди 
човече“, дървено

• Размери: кутия: 26x26x1 cm;  
фигурка: 3.5х1х2.5 cm.

25,99 лв.
6611040064

„Не се сърди 
човече“, Сафари

• Размери: дъска: 20x20x1.5 cm; игрална част: Ø1х3.5 cm.

18,99 лв.
6611040044

Дървен шах

• Размери: 
35x35x6 cm

86,99 лв.
6611040042

Колекция игри, 9 в 1,  
в дървена кутия

31,99 лв.
6611040033

Шах, табла и игри 
със зарове, 3 в 1

• Размери: 
29x29x2 cm

12,99 лв.
6611040109

• Разполага с чанта, 
която служи за 
съхранение на 
игралните парчета.

• Размер: 26x24 cm.

Дървен шах, 
игра за път

16,99 лв.
6611040065

• Размер: 19х15 cm.
• 11 части.

14,99 лв.
6611040108

„Морски шах“, 
магнитен, дървен

„Морски шах“, 
животни, дървен

• Размери: 10x10x2.5 cm. • Размери: 10x10x2.5 cm.
• Фигурка: 4х2 cm. 
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• 24 кръгли 
дървени части

• Размер: Ø5 cm

23,99 лв.
6611020080

Мемори игра
„Животните на  
света“

12,99 лв.
6611040059

Бебешка мемори 
игра с майки и 
деца  

• 24 части

10,99 лв.
6611040041

Игра за път 
„Змии и стълби“

• Размери кутия: 
15x15x2 cm.

• Целта е дешифриране 
на 4-цифровия цветен 
код на другия.

• Размери: 30x16x2 cm.

28,99 лв.
6611100554

39,99 лв.
6611100555

Игра „Таен код“

Мемори игра 
„Сафари“

18,99 лв.
6611060304

• Размери:                                         
фигури: 12х12х5 cm;                      
кутия: 5х5х0.5 cm.

• Материал: дърво

Мемори игра с капачета

67,99 лв.
6611100350

• Комплектът съдържа 5 
двустранни карти.

• Размери: 28.5х5х29.5 cm.

• Размери: 
17x17x2 cm

Цветно дървено 
судоку

19,99 лв.
6611100553

Бинго с аксесоари Комплект 101 игри 

• Размери: 19x18x20 cm
• Материал: метал

• В комплекта има пет двустранни дъски и 101 различни игри.
• Брой играчи: 1 до 8.

44,99 лв.
6611100600

27,99 лв.
6611040107

Игра за път 
„4 в редица“

• Размери: 
24x15x16 cm.



284 Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

• Играта ще ви запознае с 50 чудеса, 
създадени от човечеството през 
историята му. 

9,99 лв.
5525100145 – Българските букви
5525100150 – Българските думи

Настолна 
игра

8,49 лв.
5525100365

Игра „Съкровищата на 
България“ 

8,49 лв.
6611040104

Игра „Небето над 
България“ 

9,99 лв.
5525100357

Игра „Математика 
за деца“ 

9,99 лв.
6611040105

Образователна детска 
игра Лукс

Настолна 
игра

8,49 лв.
6635100160

Игра „Велика България“ 

8,99 лв.
8136100065

Игра „Чудесата по 
света“ 

8,49 лв.
5525100366 – Растенията в България
5525100367 – Животните в България

Настолна 
игра

Настолна 
игра
8,99 лв.
5525100200 – Животните по света
5525100210 – Загадките по света

8,49 лв.
6611100251 – Моята България
6611100269 – Красива България • Целта на играта е да запознае 

детето със съкровищата на 
България.

• В играта са включени 50 
карти на обекти и явления 
със снимки и данни, които 
може да наблюдаване на 
небето.

• Икономическата 
действителност и 
съвременните бизнес 
отношения се разиграват в 
реална среда върху игралното 
поле.

• Образователна игра, с която се 
запомнят лесно 30 велики личности 
и събития от историята на 
България.

8,49 лв.
6611100266

Игра „Монополисти“ 

• Образователна игра учене 
на цифрите и четирите 
аритметични действия.
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Комплект занимателни 
игри

11,99 лв.
6611100260 – момчета
6611100261 – момичета

• Съдържание: Дама, Шашки, Не се 
сърди човече, Змии и стълби, Игри 
с едно зарче, Игри с две зарчета, 
Игри с три зарчета, Игри с четири 
зарчета, Игри с пет зарчета.

Disney Нaстолна игра 

(1) Paw Patrol – 6611040087
(2) Minions – 6611040088

21,99 лв.

Комплект 
занимателни игри

11,99 лв.
5525100425

• 25 бр.
• Размери на кутията: 28х40х6 cm.

• Целта е да изхарчиш всичките си 
пари.

Игра „Прахосница“

10,99 лв.
5525100430

• Събери 
най-много 
награди 
и спечели 
ралито!

13,99 лв.
6611040013

Игра „Голяма 
надпревара“

Игра 
„Пингвин Рики“

5,99 лв.
6611100070

• Целта на 
играта е да 
се откриват 
съкровища, 
както и 
скрития ром.

Игра 
„Пирати“

5,99 лв.
6611100068

• Някои пространства ви местят напред, но други ви карат да 
пропуснете хвърляне. За да спечелите, бъдете първият у дома.

• Брой играчи: 2 до 4.

Disney Нaстолна игра „Home sprint“ 

(1) Mickey – 6611040023
(2) Princess – 6611040024
(3) Frozen – 6611040025

26,99 лв.

• Играта е  изградена на 
принципа „хвърлете 
зарчето и вървете“.

• Брой играчи: 2 до 4.

Disney Нaстолна игра 
„Race home“ 

(1) Mickey – 6611040026
(2) Princess – 6611040027

44,99 лв.

• Помогни 
на своя 
пингвин да 
се нахрани 
с всички 
рибки от 
картата си.

(1)

(2)

(1) (2) (3)

(1) (2)
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21,99 лв.
6611040096

Игра„Номинации“

19,99 лв.
6611100006

Игра „Мистър Туистър“

• Изпoлзвaйки cвoятa интyиция, 
игpaчитe трябва дa paзпoзнaят 
популярни личнocти пo тoвa, c 
кoeтo ca извecтни.

16,99 лв.
6611040054

Игра „Интуиция: 
Шесто чувство“

21,99 лв.
(1) 6611040055
(2) 6611040057

Игра „Господарят 
на знанията“

• Игра за деца над 
12 години.

• Брой играчи: 3-4.
• Нужни са листове 

хартия и моливи.

• Рaзвивa yмeния кaтo 
oцeнявaнe, сравнение, cбop нa 
инфopмaция, вадене на изводи 
и oтxвъpлянe нa нeнyжни 
твъpдeния.

• Брой играчи: до 4-ма, 
които да играят 
самостоятелно или 
на отбори по двама.

23,99 лв.
6611040048 – мастър
6611100069 – игра на 
асоциации

8,99 лв.
5525100455

Игра „Островът на 
съкровищата“

Игра „Въображение“

Игра „Въображение – 
Езикът на жестовете”

12,99 лв.
6611040098

• Господарят на 
знанията

• Господарят на 
илюзиите

• Целта на играта е да се намери 
изхода от пустинята.

10,99 лв.
6611100067

Игра „Източна 
приказка“

Игра „Детектив“

10,99 лв.
6611100071

Игра „Приятели – 
Неочакван  
обрат“

12,99 лв.
6611040101

9,99 лв.
6611100159

Игра „Най-добрият 
всезнайко“

• Целта е играчите да се справят най-
добре с изпълнението на задачите си.

• Целта на играта 
е да се събере 
цяло семейство.

• Играчите 
трябва да 
намерят 
откраднатите 
картини, докато 
крадецът е там, 
за да им пречи 
да постигнат 
целта си.

• Бъди гъвкав 
и запази 
равновесие!

• Печели този, 
който последен 
се задържи на 
полето и успее 
да не падне.

• Играта ще 
подкани 
малките 
пирати да 
следват 
правилата, да 
наблюдават 
внимателно, 
да са 
решителни и 
да събират 
съкровища.

• Целта на играчите 
е да се справят по-
добре от другите 
при изпълнение на 
заданията. 

(1) (2)
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Игра на думи

13,99 лв.
5525100490

21,99 лв.
5525100495

• За деца • Мастър

• Игpae се нa 
oтбopи oт 
двaмa или 
пoвeчe.

• Брой играчи: 
4-8• Игpaтa paзвивa кoнцeнтpaциятa и 

peaкциитe в рамките на три рунда.

17,99 лв.
6611040052

16,99 лв.
6611040053

Игра „Противостояние:  
Всички срещу всички“

Игра „Импровизация“

• Мъже срещу 
жени

Игра 
„Противопоставяне”

• Деца срещу 
родители

13,99 лв.
6611040102

13,99 лв.
6611040103

• Цeлта е дa 
ce cъcтaвят 
мaкcимaлнo дълги 
думи.

• Съcтaвяйте 
дyми, с 
oпpeдeлeнa 
бyквa и 
cъoтвeтcтвaщa 
нa oпpeдeлeн 
cимвoл.

12,99 лв.
(1) 6611040100 –        
за деца
(2) 6611040051

Игра 
„Букворед“

17,99 лв.
5525100250

• Класик

Игра

13,99 лв.
6611100066 –  
(1) Чудесата по света

Образователна игра 
„Енциклопедия“

19,99 лв.
5525100190

Игра „Ваканция 
в България“

19,99 лв.
5525100104

11,99 лв.
5525100350 – България
5525100351 – Европа

Образователна игра

13,99 лв. 
(2) 5525100260 – Пътешествие по света 
(3) 5525100361 – Животните по света
(4) 5525100220 – История на света

• Чрез играта ще научите интересни 
факти за географията, история и 
традициите различни държави.

• Играчите могат да се 
запознаят с 24 различни 
забележителности на 
България, да видят как 
изглеждат и да научат 
интересни факти за тях. 

• Образователна игра, 
която е предназначена 
за деца над 7-годишна 
възраст и възрастни.

(1)

(2)

(1) (2) (3) (4)
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24,99 лв.
6611040050

Игра „Околосветско 
пътешествие 2“ –
нова версия

• Икономическа игра за 
възрастни и деца над 8 години.

• Целта е да се развият 
бизнеси с устойчиво 
употребени природни 
ресурси.

• Конфликтът между 
разбойниците 
и закона се 
разгорещява. Кой 
ще бъде последният 
оцелял?

• Брой играчи:               
от 3 до 8

• Информационно-
образователна игра 
за деца над 8 години.

• Размери на кутията: 
40х28х6 сm.

• Брой играчи: 2 до 4

Игра „Барел”

Игра WWF  „Wheelville“ Игра „Bang“ със зарове

11,99 лв.
6015220005

82,50 лв.
6611040091

29,16 лв.
6611040090

• Възрастни

• Деца

24,99 лв.
5525100515

19,99 лв.
6611100172

Игра  
„Околосветско пътешествие“

10,99 лв.
5525100066

12,99 лв.
5525100063 – момчета
5525100064 – момичета 

8,99 лв.
5525100115

• „България“, 
малка

• Деца

14,99 лв.
5525100175
• „България“, голяма

Занимателни игри „Европолия“

11,99 лв.
5525100185
• Класик

23,99 лв.
5525100488

Игра „Опознай България“

•  Образователно-
информационна игра 
за деца от 5 до 8 г.

• Игра на бизнес стратегия и тактика. 
Целта на участниците е да  
приватизират различни обекти. 
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• Размери на всяка част: 32х10х32 cm.
• Материал: EVA пяна.

114,90 лв.
6635101188

Мек пъзел-настилка  
„Цифри и букви“

• Включва 27 части.
• Размери: 19x14x7 cm.

35,99 лв.
6611120177

Дървен пъзел 
„Коли“ в кутия

27,99 лв.
6611060280

• Размери: 18x0.5x26 cm.
• 36 части.

Мече с дрехи 
в кутия

• 20 части
• Отделните пъзели са 

съставени от 2 до 6 части.
• Размери: 16x9.5x7.5 cm.

Пъзели в кутия  
„Моите 5 любими играчки“

10,99 лв.
6611120220

• 10 части.
• Размери на всяка част: 32х32х1 cm.

24,99 лв.
6618020020

Мек пъзел-настилка „Цифри“

Пъзел за обличане 
„Професии“, дървен

• Размери: 18x11x4 cm

17,99 лв.
6611120219

• 12 части

• 6 части
• Размери на всяка 

част: 30х30х1 cm.

22,99 лв.
6635101212

Мек пъзел-настилка 
„Превозни средства“
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16,99 лв.
(1) 6611120231 – Животните в гората
(2) 6611120233 – Превозни средства
(3) 6611120232 – Ферма
(4) 6611120240 – Кухненски предмети
(5) 6611120207 – Семейство и приятели

• Размери: 30x22x1.5 cm

Кубчета, 12 броя

(1) Кубчета с 6 приказки – 6611120199
(2) Котаракът в чизми – 6611120303
(3) Пепеляшка – 6611100542
(4) Пинокио – 6611100543
(5) Снежанка – 6611100544

(6) Трите прасенца – 6611100545
(7) Червената шапчица – 6611100532
(8) Домашни животни – 6611100539
(9) Горски животни – 6611100540
(10) Африкански животни – 6611100541

7,49 лв.

Пластмасови кубчета
6,49 лв.
6611100546

• 9 броя

Дървен пъзел за вгенздяване, 9 части

15,99 лв.
(1) 6611120258 – Фермата
(2) 6611120259 – Гора

Прогресивен пъзел

• 9 пъзела с нарастващ 
размер.

• Дъска за нареждане с 
обозначение.

• Подходящ и за деца със 
специални образователни 
потребности.

(1) (2) (3) (4)

(5)

(1) (2)

(1) (2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8) (9) (10)
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• Включва 4 броя в различни форми, 
изработени от естествено дърво.

• Размери: 6.5x6.5x6.5 cm.

• Насърчава уменията за решаване на 
проблеми.

• Включва 20 двустранни карти-
пъзели и 16 парчета пъзел в различни 
цветове и форми.

Комплект дървени 
пъзели „Енигма“

Блокчета, 
умствена игра

Дървен пъзел на слоеве 
„Животът на жена“

Дървен пъзел на слоеве 
„Животът на мъж“

• Размери: 20x20x2.5 cm • Размери: 20x20x2.5 cm

• 1 от 6 различни пъзела (подбор на 
случаен принцип).

• Размери: 4.5x4.5x4.5 cm.

Дървен пъзел 
„Енигма“, асорти

Дървен пъзел на слоеве 
„Момиче“

39,99 лв.
6611120159

39,99 лв.
6611120111

18,99 лв.
6611120225

24,99 лв.
6611120208

36,99 лв.
6635101124

10,99 лв.
6611120239

18,99 лв.
6611120226

• 28 части • 28 части

• 28 части
• Размери: 29x17x2 cm

Дървен пъзел на слоеве 
„Момче“

• 28 части
• Размери: 29x17x2 cm
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1,99 лв.
6611120349 – Заек
6611120350 – Катеричка
6611120351 – Лисица

Пъзел, 20 части

Детски пъзел

6,49 лв.
(1) 6611120358 – Домашни животни
(2) 6611120396 – Горски кът
(3) 6611120397 – Африка
(4) 6611120398 – Динозаври

• 40 части
• Размер: 32х22 cm. 

• 40 части
• Размер: 32х22 cm. 

• 100 части

6,49 лв.
(1)6611120359 – Котаракът в чизми
(2) 6611120399 – Червената шапчица
(3) 6611120400 – Пепеляшка
(4) 6611120401 – Пинокио

Пъзел приказка

9,99 лв.
(1) 6611120360
(2) 6611120408

Пъзел „Сезони“, 200 части

6,99 лв.
(1) 6611120198 – Косе Босе
(2) 6611120402 – Маша и Мечока
(3) 6611120403 – Палечка
(4) 6611120404 – Малката русалка

7,99 лв.
(1) 6611120108 – Житената питка
(2) 6611120405 – Снежанка
(3) 6611120406 – Дядо и ряпа
(4) 6611120407 – Трите прасенца

• 60 части
• Размер: 32х22 cm.

• 100 части
• Размер: 34х22 cm.

6,99 лв.
(1) 6611120361 – Мечки
(2) 6611120409 – Карта на България
(3) 6611120410 – Панда
(4) 6611120411 – Куче

Пъзел

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(4)

(4)

(4)

(4)

(4)
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• 60 части
• Размер: 32х22 cm.

• 100 части
• Размер: 34х22 cm.

Детски пъзел 
„Замръзналото кралство 2“

13,99 лв.
6611120417

• 108 части 
• Размер: 

70х50 cm.

10,99 лв.
6611120418
• 24 части 
• Размер: 50х35 cm.

13,99 лв.
6611120242
• 108 части

Детски пъзел 2 в 1 „Принцеси“

10,99 лв.
6611120395
• 60 части
• Размер: 50х70 cm.

10,99 лв.
6611120420

Детски пъзел 
„Принцеси“, 250 части

• Размер: 50х35 cm.

Детски пъзел „Принцеси“

10,99 лв.
6611120419
• 24 части 
• Размер: 50х35 cm.

13,99 лв.
6611120251
• 35 части
• Размер: 50х70 cm. • Размер: 50х70 cm.

13,99 лв.
6611120254
• 60 части

• Размер: 50х70 cm.

13,99 лв.
6611120244
• 108 части

Детски пъзел 2 в 1 
„Замръзналото кралство“

13,99 лв.
6611120247

Детски пъзел 2 в 1 
„Снежанка“, 150 части

12,99 лв.
6611120028

Детски пъзел 
„Снежанка“, 60 части

• Размер: 70х50 cm.
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13,99 лв.
6611120243
• 108 части
• Размер: 50х70 cm.

12,99 лв.
6611120248
• 150 части
• Размер: 50x70cm. 

10,99 лв.
6611120250
• 250 части
• Размер: 50x35 cm.

Детски пъзел 2 в 1 „Колите 3“

• Пъзел 2 в 1 за 
сглобяване и 
оцветяване!

13,99 лв.
6611120252
• 35 части
• Размер: 50х70 cm. 

13,99 лв.
6611120256
• 60 части
• Размер: 50х35 cm. 

13,99 лв.
6611120249
• 150 части
• Размер: 50х70 cm. 

10,99 лв.
6611120393
• 108 части
• Размер: 50х70 cm. 

Детски пъзел 2 в 1 „Мики Маус“
13,99 лв.
6611120245
• 108 части
• Размер: 50х70 cm.

12,99 лв.
6611120423

Детски пъзел 
„Търсенето на Немо“, 
108 части

• Размер: 70х50 cm.

13,99 лв.
6611120421

Детски пъзел 2 в 1 
„Играта на играчките“,  
24 части

• Размер: 70х50 cm.

12,99 лв.
6611120422

Детски пъзел 
„Пинокио“, 35 части

• Размер: 70х50 cm.

12,99 лв.
6611120025

Детски пъзел 
„101 далматинци“, 108 
части

• Размер: 70х50 cm.

13,99 лв.
6611120394

13,99 лв.
6611120253
• 35 части
• Размер: 50х70 cm.

Детски пъзел 2 в 1 „Малката русалка“

• Пъзел за оцветяване.
• 60 части
• Размер: 50х70 cm.

Детски пъзел 2 в 1 „Пепеляшка“

13,99 лв.
6611120246

• 108 части
• Размер: 50х35 cm.

12,99 лв.
6611120255
• 60 части
• Размер: 50х cm.
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Пъзел 3 в 1 „PJ Masks 
готови за действие“

10,83 лв.
6611120329

• Съдържание: 
1х20 части 
1х36 части  
1х50 части

Пъзел 4 в 1

12,49 лв.
6611120333 – PJ Masks 
Катбой и отборът
6611120335 – Лами на 
ваканция

• Съдържание: 
1х35 части 
1х48 части  
1х54 части     
1х70 части

Пъзел, 100 
части

(1) 6611120328- PJ Masks в действие
(2) 6611120330- Пожарникарят Сам
(3) 6611120334- Щастливи лами

8,33 лв.

Пъзел „Три приятелки“, 
160 части
8,33 лв.
6611120332

• Размер: 41х27.5 cm.

Пъзел „Кучета“, 
пачуърк
12,49 лв.
6611120343

• 150 XXL части 
• Размер: 49x36 cm

Пъзел „Дървото на 
желанията“

20,83 лв.
6611120326

Пъзел 
„Благодаря“
16,66 лв.
6611120327

• 500 части
• Размер: 

35х50 cm.

• 1000 части
• Размер: 

50х70 cm.

Пъзел „Лице на панда“

14,99 лв.
6611120344

• 332 части
• Размер:     

38.2x38.4 cm.

Пъзел „Лондон“

16,66 лв.
6611120337

• 550 части
• Размер: 

61x45 cm.

Пъзел „Колекция с 
влакчета“

24,99 лв.
6611120342

• 2000 части
• Размер: 

99.06x68.58 cm.

Пъзел 12 в 1 „Животни и 
пейзажи“

41,66 лв.
6611120341

• Съдържание: 
– 4х100 части 
– 4х300 части  
– 4х500 части

(1) (2) (3)
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• Размер: 68х49 cm. 

Пъзел Master Pieces, 1000 части

(1) Есенна гора – 6611120340
(2) Красавицата и звярът – 

6611120338
(3) Приказна вила – 6611120339

22,49 лв.

Пъзели с картини на български художници, 1000 части

20,83 лв.
(1) 6611120318 – Хан Тервел         
разгромява арабите
(2) 6611120315 – Мечтай с 
мен
(3) 6611120316 – Ръченица
(4) 6611120313 – Самодива
(5) 6611120314 – Завинаги  
свободни
(6) 6611120317 – Легенда за 
цар Самуил

• Комплектът съдържа:
- 1000 части за 
подреждане на пъзел;
- Kадифена черна 
торбичка 20х30 cm за 
съхранение на частите;
- Плакат с изображение 
на пъзела.

Пъзел, 1000 части

(1) 6611120321 – Билкова карта на 
света
(2) 6611120322 – Викторианска  
градина
(3) 6611120320 – Усмивки от Африка
(4) 6611120323 – Старата школа
(5) 6611120324 – Крайбрежни стълби
(6) 6611120319 – Пролет на 
Монмартър

20,75 лв.

Пъзел „Имението 
Каменни мостове“

26,58 лв.
6611120325

• 1500 части
• Размер: 

85x60 cm.

(1) (2) (3)

(1)

(1)

(6)

(2) (3) (4) (5)

(5) (6)

(2) (3) (4)
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Детски модул „Автобус“

459,90 лв.
4025160004

• Подарете на детето незабравими 
моменти с детски модул за игра „Автобус“.

• Детският модул за игра Автобус предлага 
безкрайни интересни ролеви игри и 
вдъхновява за креативни и творчески игри.

• Автентичен дизайн, който да разпали 
детското въображение.

• Изработен от ПДЧ с дебелина 18 mm с 
меламиново покритие.

• ABS кант с дебелина 2 mm.
• Създадена за активни деца, развивайки 

способностите им, докато се забавляват.
• Размери: 190х80х110 cm.
• Подходящ за деца от 3 до 6-годишна 

възраст.

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

бук бежов светло-
зелен

жълт оранжев червен син зелен

Цвят на ПДЧ конструкцията
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Детски модул „Влакче“

969,90 лв.
4025160005

• Подарете на детето незабравими моменти с детски модул за игра „Влакче“.
• Детски модул за игра Влакче предлага безкрайни интересни ролеви игри и и 

вдъхновя креативни и творчески игра.
• Автентичен дизайн, който да разпали детското въображение.
• Изработен от ПДЧ с дебелина 18 mm с меламиново покритие.
• ABS кант с дебелина 2 mm.
• Създадена за активни деца, развивайки способностите им, докато се забавляват.
• Размери: 227х40х156 cm.
• Подходящ за деца от 3 до 6-годишна възраст.

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

бук бежов светло-
зелен

жълт оранжев червен син зелен

Цвят на ПДЧ конструкцията
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Детски модул „Къща“

699,90 лв.
4025160006

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

• Подарете на детето незабравими моменти с детски модул за игра „Къща“.
• Детският модул за игра Къща предлага безкрайни интересни ролеви игри и 

вдъхновява за креативни и творчески игри.
• Автентичен дизайн, който да разпали детското въображение
• Изработен от ПДЧ с дебелина 18 mm с меламиново покритие.
• ABS кант с дебелина 2 mm.
• Създадена за активни деца, развивайки способностите им, докато се 

забавляват.
• Размери: 120х40х128 cm.
• Подходящ за деца от 3 до 6-годишна възраст.

бук бежов светло-
зелен

жълт оранжев червен син зелен

Цвят на ПДЧ конструкцията
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Детски модул „Кухня“

599,90 лв.
4025160003

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

• Подарете на детето незабравими моменти с детски модул за игра „Кухня“.
• Детската кухня предлага безкрайни интересни ролеви игри и вдъхновява за 

креативни и творчески игри.
• Автентичен дизайн, който да разпали детското въображение.
• Изработена от ПДЧ с дебелина 18 mm с меламиново покритие.
• ABS кант с дебелина 2 mm.
• Създадена за активни деца, развивайки способностите им, докато се забавляват.
• Размери: 160х40х120 cm.
• Подходяща за деца от 3 до 6-годишна възраст.

бук бежов светло-
зелен

жълт оранжев червен син зелен

Цвят на ПДЧ конструкцията
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Заедно за модерна среда в образованието

Четворно легло

Арт. номер За матрак Цена

4020130006 70x140 cm 559,90 лв.*

Единично легло

Арт. номер Размери За матрак Цена

4020130004 74x147 cm,  
H=24/30 cm

70x140 cm 179,90 лв.*

*Цена без матрак

Детски матрак от дунапрен 
с калъф и цип

Арт. номер Размери Цена

4020130009 70х140х10 cm 69,99 лв.

Арт. номер За матрак Цена

4020130008 70x140 cm 559,90 лв.*

Двойно легло

*Цена без матрак

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

*Цена без матрак
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Детско двойно легло 
тип сандвич

569,90 лв.
4020130028

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

*Цена без матрак

бук бежов светло-
зелен

жълт оранжев червен син зелен

Цвят на ПДЧ конструкцията
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Заедно за модерна среда в образованието

Гардероб с шкаф за обувки
Арт. номер Описание Цена

4020130029 2 врати, 700х600х1200 cm 499,90 лв.

4020130030 3 врати, 1050х600х1200 cm 649,90 лв.

4020130031 4 врати, 1450х600х1200 cm 959,90 лв.

Пейка Мали
Арт. номер Описание Цена

4020100043 С облегалка 130х30х60 cm 119,90 лв.

4020100044 Без облегалка 130х30х39 cm 80,99 лв.

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

Цвят на ПДЧ конструкцията

бук бежов светло-
зелен

жълт оранжев червен

син зелен

• Мебелите са изработени от ПДЧ с 
меламиново покритие.

• Дебелина на ПДЧ конструкцията: 18 mm, 
кант: 2 mm.  

ЦВЯТ НА МЕБЕЛИТЕ НА СНИМКАТА: ЗЕЛЕН / ЖЪЛТ / БУК
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ЦВЯТ НА МЕБЕЛИТЕ НА СНИМКАТА: ЗЕЛЕН / СВЕТЛОЗЕЛЕН / ЖЪЛТ

Гардероб с отделение за обувки

449,90 лв.
4020140009

Детски гардероб, с 2 рафта

429,90 лв.
4020140008

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

• Мебелите са изработени от ПДЧ с 
меламиново покритие.

• Дебелина на ПДЧ конструкцията: 
18 mm, кант: 2 mm.  

• Размери: 120х35х130 cm

• ПДЧ, 18 mm, с твърд гръб.
• С рафт и закачалка зад 

вратата, място за обувки.
• Размери: 120х35х130 cm

бук бежов светло-
зелен

жълт оранжев червен син зелен

Цвят на ПДЧ конструкцията
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Заедно за модерна среда в образованието

СЕРИЯ МОДУЛИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ ROCKY

Арт. номер Описание Размер, cm Цена

4025160007 12 клетки 80х37х80 189,90 лв.

4025160008 8 клетки 60х37х80 149,90 лв.

4025160009 4 клетки 30х37х80 109,90 лв.

199,90 лв.
4025160025

• С три рафта. 
• Размери: 80х37х80 cm.

Арт. номер Описание Размер, cm Цена

4025160026 8 чекмеджета 80х37х80 cm 419,90 лв.

4025160027 6 чекмеджета 80х37х80 cm 349,90 лв.

4025160028 4 чекмеджета 80х37х80 cm 299,90 лв.

4025160029 2 чекмеджета и 2 рафта 80х37х80 cm 229,90 лв.

• 18 mm ПДЧ с меламиново покритие.
• Цвят на продукта: Бял с декоративни 

елементи в оранжево.
• 2 mm PVC кант със заоблени ръбове по 

всички повърхности.
• С колелца за по-лесно придвижване.

Срок на доставка:  
до 25 работни дни
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Арт. номер Описание Размер, cm Цена

4025160030 4 чекмеджета 40х37х80 219,90 лв.

4025160031 2 чекмеджета 40х37х80 199,90 лв.

4025160032 4 врати и фигура 80х37х80 189,90 лв.

4025160033 2 врати и фигура 80х37х80 169,90 лв.

Арт. номер Описание Размер, cm Цена

4025160034 2 врати и 2 полици 80х37х80 169,90 лв.

4025160035 врата и 2 рафта 80х37х80 159,90 лв.

4025160036 2 врати 40х37х80 119,90 лв.

4025160037 1 врата 40х37х80 119,90 лв.

СЕРИЯ МОДУЛИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ ROCKY

• 18 mm ПДЧ с меламиново покритие.
• Цвят на продукта: Бял с декоративни 

елементи в оранжево.
• 2 mm PVC кант със заоблени ръбове по 

всички повърхности.
• С колелца за по-лесно придвижване.

Срок на доставка:  
до 25 работни дни
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Арт. номер Описание Размери, cm Цена

4025160040 4 пластмасови тави 60х37х80 239,90 лв.

4025160041 6 пластмасови тави 80х37х80 359,90 лв.

Арт. номер Описание Размер, cm Цена

4025160042 12 тави 80х37х80 539,90 лв.

4025160043 8 тави 60х37х80 379,90 лв.

4025160044 4 тави 30х37х80 219,90 лв.

СЕРИЯ МОДУЛИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ ROCKY

• 18 mm ПДЧ с меламиново покритие.
• Цвят на продукта: Бял с декоративни 

елементи в оранжево.
• 2 mm PVC кант със заоблени ръбове по 

всички повърхности.
• С колелца за по-лесно придвижване.

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

Арт. номер Описание Размер, cm Цена

4025160038 2 врати и 4 тави 70х37х80 329,90 лв.

4025160039 1 врата, 2 рафта 
и 3 тави 120х37х80 319,90 лв.
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Срок на доставка:  
до 25 работни дни

Детска маса, два  
модула

399,90 лв.

Размери: 180х180х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120452        син 

4020120453        червен 

4020120454        жълт 

4020120455        зелен 

4020120456        сив 

4020120457        оранжев 

Детска маса, четири 
модула

479,90 лв.

Размери: 180х180х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120446        син 

4020120447        червен 

4020120448        жълт 

4020120449        зелен 

4020120450        сив 

4020120451        оранжев 

Детска овална маса

699,90 лв.

Размери: 300х180х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120440        син 

4020120441        червен 

4020120442        жълт 

4020120443        зелен 

4020120444        сив 

4020120445        оранжев 

Детска маса, трапец, 
четири модула

459,90 лв.

Размери: 180х180х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120505        син

4020120506        червен

4020120507        жълт

4020120508        зелен

4020120509        сив

4020120510        оранжев

Детска маса Deisy

799,90 лв.

Размери: 180х180х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120511        син

4020120512        червен

4020120513        жълт

4020120514        зелен

4020120515        сив

4020120516        оранжев

• 18 mm MDF плот в бял цвят.
• Прахово боядисана метална 

конструкция в цвят.
• Метални крака с кръгъл профил с 

размер Ф50 mm.
• Пластмасови протектори за 

защита на подовите настилки.

СЕРИЯ МОДУЛНИ МАСИ
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Заедно за модерна среда в образованието

Детска маса, полукръг

129,90 лв.

Размери: 120х60х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120499        син 

4020120500        червен 

4020120501        жълт 

4020120502        зелен 

4020120503        сив 

4020120504        оранжев 

Детска маса, квадрат

88,99 лв.

Размери: 60х60х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120464        син

4020120465        червен

4020120466        жълт

4020120467        зелен

4020120468        сив

4020120469        оранжев

Детска маса, дъга

129,90 лв.

Размери: 90х90х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120470        син

4020120471        червен

4020120472        жълт

4020120473        зелен

4020120474        сив

4020120475        оранжев

Детска маса, правоъгълна

129,90 лв.

Бял плот,  
Размери: 120х60х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120482        син 

4020120483        червен 

4020120484        жълт 

4020120485        зелен 

4020120486        сив 

4020120487        оранжев 

Детска маса, кръг

129,90 лв.

Бял плот,  
Размери: Ø90х54 cm

СЕРИЯ МОДУЛНИ МАСИ

Арт. номер Цвят метал

4020120439        син

4020120494        червен 

4020120495        жълт 

4020120496        зелен 

4020120497        сив 

4020120498        оранжев 

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

• 18 mm MDF плот в бял цвят.
• Прахово боядисана метална 

конструкция в цвят.
• Метални крака с кръгъл профил с 

размер Ø50 mm.
• Пластмасови протектори за 

защита на подовите настилки.
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Детска маса Moon

159,90 лв.

Бял плот,  
Размери: 70х60х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120517        син

4020120518        червен

4020120519        жълт

4020120520        зелен

4020120521        сив

4020120522        оранжев

Детски пластмасов 
стол Chico
Размери: 41х35х62 cm

33,99 лв.

Арт. номер Описание

4010160114        жълт

4010160115        зелен

209,90 лв.

Бял плот,  
Размери: 180х90х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120458        син 

4020120459        червен 

4020120460        жълт 

4020120461        зелен 

4020120462        сив 

4020120463        оранжев 

Детска маса, трапец

129,90 лв.

Размери: 120х60х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120476        син

4020120477        червен

4020120478        жълт

4020120479        зелен

4020120480        сив

4020120481        оранжев 

Детска маса Hexa

239,90 лв.

Бял плот,  
Размери: 120х120х54 cm

Арт. номер Цвят метал

4020120488        син

4020120489        червен 

4020120490        жълт 

4020120491        зелен 

4020120492        сив 

4020120493        оранжев 

Срок на доставка:  
до 25 работни дни

• 18 mm MDF плот в бял цвят.
• Прахово боядисана метална 

конструкция в цвят.
• Метални крака с кръгъл профил с 

размер Ø50 mm.
• Пластмасови протектори за 

защита на подовите настилки.

СЕРИЯ МОДУЛНИ МАСИ

Детска маса,  
полукръг
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№ 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

189,90 лв.

№ Арт. номер Описание

(1) 4030120051 Cruz
(2) 4030120042 McQueen

Барбарон Disney, 120х50х40 cm

(1)
(2)

(3)

(1) (2)

41,99 лв.
6611100595

51,99 лв.
6611100596

• За пръстови отпечатъци дори с мокри ръце или рисуване 
с воден маркер. Комплектът включва: килимче от плат; 
маркер за вода; пластмасови форми; шаблони за рисуване.

• Децата могат да оставят пръстовите си отпечатъци 
с мокри ръце! Комплектът включва: килимче; маркер; 4 
цветни пластмасови формички; стикери.

• Размери: 46х31х8 cm.
• Предназначено за деца над 2-годишна възраст.

Водно килимче  
Carotina Baby

Комплект водно 
килимче Frozen

Барбарон Disney,  
50х50х50 cm
99,99 лв.
4030120040

• Mickey
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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.

• 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.
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1. Учебно табло „В парка“,  
размер:  70х50 cm – 6635100694

2. Учебно табло „На улицата“,  
размер: 50х70 cm – 6635100693

3. Учебно табло „Цветове и форми“,  
размер: 70х50 cm – 6635100697

4. Учебно табло „Цветовете“,  
размер: 50х70 cm – 6635100696

5. Учебно табло „Сезоните“,  
размер: 50х70 cm – 6635100719

6. Учебно табло „Дните от  
седмицата“, размер: 50х70 cm – 
6635100712

7. Учебно табло „Плодове“,  
размер: 50х70 cm – 6635100695

8. Учебно табло „Зеленчуци“,  
размер: 70х50 cm – 6635100704

9. Учебно табло „Домашни животни“,  
размер: 50х70 cm – 6635100701

10. Учебно табло „Диви животни“,  
размер: 50х70 cm – 6635100716

11. Учебно табло „Птици“,  
размер: 50х70 cm – 6635100702

12. Учебно табло „Морски свят“,  
размер: 70х50 cm – 6635100703

13. Учебно табло „Насекоми“,  
размер: 50х70 cm – 6635100717

13. 9,99 лв.

1. В ПАРКА

Люлка

Пързалка

Люлка

Катерушка

Пясъчник

2. НА УЛИЦАТА

Стоп Светофар Велоалея Пешеходна пътека Тротоар Улица

STOP

STOP

3.

Правоъгълник Елипса Петоъгълник

Сфера Цилиндър Конус Куб Пирамида

Кръг

Лилав

Квадрат

Оранжев

Триъгълник

Жълт

Шестоъгълник

Син

Зелен Червен Кафяв

ЦВЕТОВЕ И ФОРМИ 4.

5.
А

М
ИЗ

ПРОЛЕ
Т

СЕЗОНИТЕ 6.

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК СЪБОТА НЕДЕЛЯ

ДНИТЕ ОТ СЕДМИЦАТА
7. ППЛЛООДДООВВЕЕ

Авокадо Киви Ябълка Грозде

Круша Мандарина Кайсия Портокал

Череша Малина Ягода Нар

Къпина Слива Боровинка Смокиня

Лимон Банан МангоАнанас

8.

9. ДОМАШНИ ЖИВОТНИ

Прасе

Заек

Патица Крава

Овца

Петел

Пиле

Кокошка

Гъска

Кон Коза
Бик

10.
СЕЗОНИТЕ

Елен Мечка Вълк Глиган

Лисица Язовец Заек Катерица

Таралеж Змия Костенурка Бухал Фазан

ДИВИ ЖИВОТНИ 11. ПТИЦИ

Сокол

Гарван
Гълъб

Канарче
Пиле

Папагал

Гъска
Дрозд

Патица

Щъркел

Гларус

Бухал

Врабче

Славей Синигер

12. МОРСКИ СВЯТ

Костенурка

Водорасли

Калмар

Скарида

Морски рак

Мида

Раковина

Медуза Морска звезда Делфин

Акула

Син кит

Октопод

Морско конче

НАСЕКОМИ

Златка КалинкаМиризливка Пеперуда

Скакалец Вонещица БогомолкаМравка

Хлебарка

ПчелаСтършел Оса Търтей

Зелена муха ПаякДомашна муха
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• Размер: 7х7 cm

Комплект сензорни торбички

9,17 лв.

89,99 лв.
6611060244

№ Арт. номер Описание

(1) 6635101270 Животни, 48 бр.
(2) 6635101271 Плодове и зеленчуци, 50 бр.
(3) 6635101272 Професии, 40 бр.

Образователни карти

№ Арт. номер Описание Цена

(1) 6635101061 Добро и лошо поведение 21,99 лв.
(2) 6635101073 Дрехи 24,99 лв.
(3) 6611060367 Предмети за бита 24,99 лв.
(4) 6611060368 Играчки 24,99 лв.
(5) 6611060369 Предмети 24,99 лв.
(6) 6611060219 Безопасността на децата 20,99 лв.

Комплект карти 
в кутия

• Перфектен комплект за тематични разговори, 
разказване на истории и изучаване на чужд език.

• Състои се от 24 броя карти.
• Размер: 11х11 cm.

Карти за игра

№ Арт. номер Описание

(1) 6611040134 Намери съвпадащите карти
(2) 6611040135 Забавна математика
(3) 6611040136 Английски думи
(4) 6611040137 Умножение
(5) 6611040138 Научи се да рисуваш

2,99 лв.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Книжки с твърди корици

№ Арт. номер Описание

(1) 5525121513 Да броим с пръстчета до 5
(2) 5525121514 Кой какво каза
(3) 5525121515 Бебетата на животните

(1) (4)

(2) (3)

2,28 лв.

3,21 лв.

4,58 лв.
5525121480

4,58 лв.
5525121482

Книжки с игри

• В тази книжка има скрити рисунки. 
За да разбере какво е нарисувано, 
детето трябва да очертае контура. 
Докато свързва последователно 
точките, по един забавен начин то 
ще учи буквите и числата.

• В нея са включени: лабиринти; игри с 
букви и числа; съединяване на точки; 
разлики между картинки; сенки на 
герои; рисунки за оцветяване; пъзели; 
секретен код; домино.

71,99 лв.
6015220074

71,99 лв.
6015220075

Горски животни, 5 бр. Морски животни, 6 бр.

• Размер на лоса: 22х19 cm.
• Изработени от издържлива 

пластмаса.

• Размер на кита: 30х85 cm.
• Изработени от издържлива 

пластмаса.

4,58 лв.
6610120070

Помагало за работа вкъщи 
„Математика 5-7 год.“

• Книгата включва: броене; липсващи 
числа; събиране; групиране; 
изваждане; по-голямо, по-малко и 
равно; половинки и четвъртинки; 
други забавни игри.

71,99 лв.
6015220073

Екзотични животни, 
5 бр.

• Височина на 
жирафа: 38 cm.

• Формат 
16.5x23.5 cm.

(4) 5525121516 Сладкопойна чучулига
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Комплект животни, 
„Джунгла“

53,99 лв.
6015220080

Комплект животни, 
„Ферма“

• Комплект от 60 броя селскостопански животни в удобна 
кофичка за съхранение. 

• Най-голямата фигурка (кон) е с размер 5x5 cm.

53,99 лв.
6015220079

Динозаври за броене, 
60 бр.

Големи насекоми, 7 бр. Джъмбо животни 
от фермата

Джъмбо ферма с  
животни, майки-бебета

Бутони животни, 4 бр.

53,99 лв.
6015220082

74,99 лв.
6635100980

79,99 лв.
6635100981

39,99 лв.
6611100346

• Комплектът се състои от крава, овца, прасе, гъска, с 
малките си рожби. Изработени от издържлива пластмаса.

• Размер на кравата: 19х11 cm.

• Четири различни 
забавни звука на 
животни: петел, 
крава, куче и кон. 

• Всеки бутон е с 
диаметър 9 cm.

• Съдържа: 12 вида животни от джунглата с размери между 
4 и 7.5 cm; кофичка за съхранение и забавни факти за 
животните.

• Включва 10 различни вида динозаври: най-големият (T-Rex) 
е с размер: 5х5 cm.

• Размер на коня: 
22х19 cm.

• Изработени 
от издържлива 
пластмаса.

• Размер на най-голямото: 20х13 cm

74,99 лв.
6626020047
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Терапевтична къща Звездно небе

• Размер: 70х70 cm. 
• Панелът е съставен 

от метална рамка 
и черно платно, има 
вградено захранване.

2329,00 лв.
6635100986 1259,00 лв.

6635101069

Терапевтично елече

116,90 лв.
6611060229

• Размер: S; височина 
110–125 cm; обиколка 
на гърдите 50 cm.

• Тегло: 2.1 kg.

187,90 лв.
6611060231

• Размер: L; височина 
140–155 cm; обиколка 
на гърдите 70 cm.

• Тегло: 3.6 kg.

147,90 лв.
6611060230

• Размер: M; височина 
125–140 cm; обиколка 
на гърдите 60 cm.

• Тегло: 2.8 kg.

• Терапевтично меко елече с тежести, които спомагат за намаляване на стреса и напрежението.
•  Носенето на елечето подобрява равновесието и проприоцептивните възприятия при деца със СИД.

Сензорен панел 
„Лава“

• 4 различни 
панела, всеки с 
размер 50х50 cm.

• Под прозрачната  
пластмаса има  
различни цветни  
вещества, които се движат и смесват 
под натиска на ръцете или краката.

404,90 лв.
6635101075

Фиброоптична завеса 
от 150 влакна

• Размер: 2 m х 0.75 mm.
• Сноп влакна с общ 

проводник, чийто край 
е свързан с източник 
на светлина. Устойчив 
на вода и замръзване, 
безопасен за деца.

1019,00 лв.
6635101076

Успокояваща лампа кученце

49,99 лв.
6611100580

• Лампа във форма на кученце действа успокояващо на всяко 
дете. Помага с балансиране на дишането.

• Вдишай, когато лампата свети по-светло  
и издишай, когато се затъмни.

Таралежи Котви

• Размери:  
150x150x152 cm.

• Полисензорно 
пространство  
за дейности, 
основани 
на сензорна 
интеграция.

• 5 части, изработени 
от мека пяна, 
покрита с PVC; 
покрив от 
найлонова мрежа.
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• Размер: 22х5 cm

Сензорен комплект, 
четири туби

• Всяка туба предлага уникално хипнотизиращо движение – 
успокояващ гравитационен спинер, фантастична неподвижна 
тръба, успокояваща бляскава тръба и вълшебен пясъчен 
часовник.

69,99 лв.
6611060240

Кутия „Усещане“ Кутия „Усещане“

• Като мушнете ръцете си в дупките в предната 
част на кутията, може да усетите какво се крие 
в кутията. Отгоре има два отвора със стъклени 
призми, покрити с дървени капачета, през 
които може да пробвате да видите какво има в 
кутията. А ако поставите ухото си до фунията в 
горната част, може да опитате и да чуете дали 
скритият предмет издава някакъв звук.

91,99 лв.
6611100036
• Размери: 

40x25x31 cm

• Стискане, докосване,  
усещане и разпознаване! 
Играта представлява 
изградена сензорна 
стена, която тренира 
възприемането на 
пространството и усещането 
за допир при малчуганите.

• Размери: 40x18x20 cm.

69,99 лв.
6611060250

• Размер: 
35х23 cm.

Огледало с дръжки 
и МДФ рамка

Комплект сензорни играчки, 8 бр.

• Комплектът се състои от 8 части, които помагат на 
всяко дете да успокои ума и тялото си и да редуцира 
стреса и негативните мисли.

69,99 лв.
6611060398

53,99 лв.
6611060037
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44,99 лв.
6611060191

204,90 лв.
6611060232

Комплект сензорни  
торбички

• Комплектът съдържа 10 торбички: структурирани, гладки, 
копринени или меки, за изследване на различни текстури.

51,99 лв.
6611100075

Тактилна торбичка

• Бръкнете в чантата и се опитайте да нацелите 2 еднакви 
фигури само чрез докосване.

Сензорни ръкавици, 6 бр.

• Размер: 28 х 21 cm.
• Материал: Оксфорд плат, велур, памучен плат, гладка PVC 

материя, текстурирана PVC материя; пълнеж: пяна.

• Размери: 26x10x3.5 cm

37,99 лв.
6611060253

• Размери: 15x11.4x1 cm

90,99 лв.
6611060033

Мемори игра с текстури, 
16 части

Мемори игра с текстури 
„Докосни и отгатни“

42,99 лв.
6611060035

40,99 лв.
6611060054

Тактилна мемори игра 

Тактилни плочици „Мемо“

• 20 броя в комплект (10 чифта).
• Размер: 9х1х4.3 cm.

• Тактилната мемори игра развива паметта, логиката 
и развитието на сетивата при децата. 

• Размери: 27x2.2x27 cm; част: 8x1.2x8 cm.

Комплект сензорни 
топки

79,99 лв.
6635100987

• Комплект от 10 сензорни 
топки: топче от мъниста, 
топчета от пяна, грапави 
топчета, кубчета, циркова 
топка, топчета с ресни, 
също и чанта за съхранение.

• Чрез играта децата ще се научат да разпознават 
цветовете и различните повърхности.
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455,90 лв.
6611060235

159,90 лв.
6611060032

Сензорна дъска със 
сензорни елементи

• 6 плочки с размери: 35.5x30.5x2 cm

• Маймуна с пухкав корем, лъв с грива, 
кожа на слон, кора на дърво, почва.

• Размер: 119х76.5 cm.

• Размер: 25х25 cm.
• Материал: HDF дъска, неплъзгаща се PVC 

тъкан, плюшен плат, изкуствена трева, 
кокосови влакна, „Минки“ в морски цвят.

189,90 лв.
6611060366

• Стимулиране на зрението и допира, 
благодарение на подвижните части.

Сензорна постелка „Пица“

272,90 лв.
6611060365

• Размер: 140 cm.

Подови сензорни 
панели, 6 бр.

Сензорна пътека

69,99 лв.
6611060364

• Мека и приятна на допир възглавничка с форма на бонбон.
• Аксесоари в комплекта: шнурове, копчета, велкро, катарами, преса.

Възглавничка-бонбон с аксесоари
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• Височина: 75 cm. 
• Големи меки кукли, облечени в няколко слоя дрехи 

(дървени и пластмасови копчета, велкро, ципове, 
дантели и катарами).

271,90 лв.
6605320001

Платно за стена с плодове и зеленчуци

• Размери: платно: 100х150 cm; 
10 плода с велкро: 7х15 cm;  
11 зеленчука с велкро: 7х15 cm.

85,99 лв.
6620040016

Момче

60,99 лв.
6611060371

Прозрачни звукови 
кубчета, 18 бр.

• Размери: 
5х5х5 cm.

• Размер: Ø4х5 cm.
• Всеки 2 кутии споделят едно и също съдържание и те 

трябва да бъдат проследени чрез сравняване на звука им.

Комплект „Звукова памет“, 
12 броя

65,99 лв.
6611060208

Манипулативна кукла с дрехи

85,99 лв.
6620040017

Момиче

• Размери: 7х25x35 cm

Меки кукли „Николета и Давид“

• Цип, копчета, обувки и закопчалки с велкро помагат за 
трениране на фините двигателни умения у най-малките.

52,99 лв.
6620040029
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Зарчета „Емоции“

• Размер: Ø15 cm

• Кубчета с фотографии, изразяващи 
емоции и емоционални думи.

Топки „Емоции“,  
6 бр.

• 6 вида емотикони: радост, тъга, 
страх, гняв, изненада и безизразност.

Авокадо с емоции

40,99 лв.
6611100212

26,99 лв.
6635100546

26,99 лв.
6611060245

• Целият комплект се предлага в 
торбичка с размер 19х22 cm.

• Пълнеж: пластмасови топчета.

• Играта е с 2 лица – може да създадеш 
2 изражения едновременно и да ги 
сравниш. Размери: 16x10x8 cm.

13,99 лв.
6611120381

26,99 лв.
6611100568

34,99 лв.
6611060233

Играчка Ананас с 
емоции, 26 части

Бебешки пъзел Carotina 
baby – първи емоции,  
12 части

Сензорни торбички 
„Емоции“

• Размер: Ø4 cm

• Четири авокадота с различни 
емоджита във вътрешността, 
изразяващи осем емоции: щастлив, 
тъжен, ядосан, изненадан, щур, 
разочарован, уморен и уплашен.

174,90 лв.
4045180005

Възглавнички за сядане 
„Емоции“, 6 броя

• Размер: 30x3 cm.

31,99 лв.
6620040001

Кукли за куклен театър 
„Емоции“, 6 бр. 

• Размер: 25х22 cm.
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Дървен дидактичен куб  
на колелца, голям

Дървена дъска 
„Двигателна 
активност“

• Тренирайте фините двигателни умения, докато 
играете и се забавлявате. Осем функции. 

• Размери: 47x20x48 cm.
• Размери: 

47x39x32 cm

Музикална маса 2 в 1  
за трениране на 
моторните умения

159,90 лв.
6015280021

199,90 лв.
6611060278

164,90 лв.
6611060269

• Размер: 15 cm

Таралеж за трениране на 
моторните умения

• Децата вмъкват и премахват частите на Спайк, упражнявайки своите фини 
двигателни умения. Комплектът от 14 части включва: 12 цветни бодли и 
твърд пластмасов таралеж от 2 части.

36,99 лв.
6611060150

149,90 лв.
6611060262

Дидактична 
спирала, 3 броя

• Размери: 20x20x36 cm

Дидактичен 
дървен куб

90,99 лв.
6611060260

34,99 лв.
6611060252

Мултиактивен 
дървен куб, пастел

51,99 лв.
6611100547

• Размери: 15x15x30 cm

Детска дървена проходилка 
с игри Toucan

• Стабилна и ненакланяща се конструкция с триъгълна форма. 
„Пляскащите крака“ издават звуци при бутане. Клюнът 
и долният рафт се използват за съхранение на частите. 
Размери: 35x32x49 cm; височина на дръжката: 45 cm.

• Размери: 14x10x12 cm

• Мултифункционална бебешката проходилка. 
• Спирачната система осигурява стабилно положение.
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Манипулативна дъска „Мече“

Манипулативна дъска 
„Хипопотам“, активна

• Размер: 91x32 cm

• Размер:  
91x32 cm

Манипулативна дъска 
„Самолет“, активна

• Съдържа: огледало, магнитен 
лабиринт, зъбчати колела.

Манипулативни дъски „Замък“
• Размери: 72x72х134 cm
• 4 различни панела от 

четирите страни.

• Съдържа: сметало, магнитен лабиринт, 
сортиране на фигури.

145,90 лв.
6611060018

154,90 лв.
6635100999

• Съдържа: спирала, въртящ се диск, 
лабиринт, часовник, зъбчати колела.

• Размер: 180x66 cm494,90 лв.
6635101004

716,90 лв.
6611060003

Активна дъска „Конче“

101,90 лв.
6611060109

• Размери: 
36x4.5x55 cm.

Комплект лабиринт 
с топчета

71,99 лв.
6611060108

• 3 различни лабиринта.
• Размери: 35х14.8х5 cm.

• Размери: 
40х17х28 cm.

Игра на умения 
„Магнитен лабиринт“

84,99 лв.
6611060312
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• 10 броя MDF фигури. 
• Размер: 15x15 cm
• Дебелина: 1.2 cm

Графомоторни фигури

• Придвижването с пръст по грапава линия стимулира усещането при допир и подобрява визуално-двигателната 
координация и концентрацията.

Комплект за графомоторни 
упражнения

• Размер: 
98x17 cm

• Разполага с три нива на трудност.
• Включва четири пластмасови дъски за писане и изтриване.
• Комплектът е допълнен с магнити.

63,99 лв.
6611060238

142,90 лв.
6611060237

• Размери: 
33х10х1.8 cm.

Комплект манипулативни 
дъски, 4 броя

Манипулативна дъска

61,99 лв.
6611060129

• Изработена от MDF.
• Размер: 30x21 cm.

30,99 лв.

31,99 лв.

Дървена дъска за графомоторика за 2 ръце

37,99 лв.

• Изработена от MDF.
• Размер: 30х21 cm.

№ Арт. номер Описание
(1) 6611060133 Дъска 1
(2) 6611060132 Дъска 2

№ Арт. номер Описание
(1) 6611060060 Жълта
(2) 6611060061 синя

(1)

(1) (2)

(2)

(3)

• Насърчават 
фината моторика и 
двигателни умения 
при децата.

(3) 6611060134 Дъска 3
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• Размер: 
Ø8.5х2 cm.

Кула с дървени 
форми за 
надграждане

18,99 лв.
6611060277

• Размери:  
16х5х16 cm.

• Размери: 
15х5х11 cm • Размери: 61х6.5х17 cm

10,99 лв.
6611060309 29,99 лв.

6611060311

10,99 лв.
6611060308

• Размери: 
3.5x3.5x15 cm

Кубчета-пъзел 
„Джунгла“

12,99 лв.
6611020090

Пъзел за нанизване 
„Дъга“, цветове и 
форми, 18 части

Кула-тигър с дървени 
форми за нанизване 
„Сафари“

19,99 лв.
6611060306

26,99 лв.
6611120272

• Размери: 19х10х11 cm

• Размери: 
9х9х13.5 cm.

• Размери: 24х20х34 cm. 
• Трябва да се маневрира 

с малкото дървено 
корабче през цветните 
пътеки и дупките.

53,99 лв.
6611060313

Игра – Дървена 
пътека за катерене

Дървена играчка за дърпане Дървена играчка за 
бутане – Пате

• Размер:  
Ø8х15 cm.

19,99 лв.
6611100550

Дървена ракета 
за нанизване,  
5 части

• Размери: 14x8x12 cm. • Размери: 14x8x12 cm.

18,99 лв.
6611100520

16,99 лв.
6611100519

Дървена играчка за дърпане 
със спирала

Зебра Хипопотам
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• Включва 9 части.
• Размер: Ø12х9.5 cm.

Дървен пъзел  
за нанизване  
с цветни пръчки

59,99 лв.
6611060256

• Включва 4 части.
• Размер: 13x13x6.5 cm; фигури: 3х3.5 cm.

Куб с дървени 
форми и сортер

19,99 лв.
6611060275

Дървени форми 
за нанизване 
тип „пъзел“ 

• Включва 16 части.
• Размери: 30x7x5.5 cm.

34,99 лв.
6611060299

21,99 лв.
6611120367

59,99 лв.
6611060092

42,99 лв.
6611060076

42,99 лв.
6015220090

33,99 лв.
6611060036

58,99 лв.
6015280022

Кола за вграждане на 
животни „Сафари“

• Размери: 23х13х14 cm;  
жираф: 5х1.5х8 cm.

Дървени цветни форми 
с дъска за сортиране

Детски дървен  
телефон за сортиране

• Включва 12 части.
• Размер на основата: 48x9.5 cm;  

форма: 7 cm.

• Размери: 19х18х19 cm.
• 6 части за вгнездяване.

Конструктор за 
сортиране с цилиндри

Дидактични дървени 
кубчета и сортери

Пъзел с фигури,  
дървен

• За фината моторика, разпознаването 
на цветовете и  правилно сортиране.

• Размер: 23x18 cm.

• Размер на основата: 17.5x17.5 cm.
• Комплектът съдържа 16 кубчета, 

изработени от дърво.

• Размери: 22x22x1 cm.
• Комплектът съдържа 15 части.
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• Размери: 16x9x3 cm 
• Включва 5 части.

Форми за вгнездяване 
„Дъга“, дървени

22,99 лв.
6611060271

• Размер: 30х8 cm, включва 12 части.
• 4 различни форми в много цветове

Пъзел за нанизване „Лабиринт“, 
различни форми

• Пъзелът се състои от 10 части.
• Размери: 20x16x11 cm.

Пъзел за нанизване „Лабиринт“,  
цветове и форми

35,99 лв.
6611120080

29,99 лв.
6611060285

• Пъзелът се състои от 12 части.
• Размер: 19x18x9.5 cm; размер на част: 9x7.5x1 cm.

Пъзел за вгнездяване 
„Животни“, пастелни 
цветове

32,99 лв.
6611120230

• Комплектът включва: 20 двустранни карти-пъзели;  
16 парчета пъзел в четири форми, цветове и шарки.

• С над 10 метода за игра. Размери: 16x16 cm.

31,99 лв.
6611120270

36,99 лв.
6635101124

Умствена игра 
„Блокчета“

Пъзел за нанизване „Гъсеница“, 
цветове и форми

• Размери: 31x10x4.5 cm.
• Включва 12 части.

• Размери: 22x6x13 cm.
• Включва 16 части.

Комплект за нанизване с цветове, 
форми и животни

22,99 лв.
6611060283

• Размери:  
19x5x14 cm.

• Включва  
10 части.

Комплект за нанизване  
„Диви животни“

26,99 лв.
6611060259
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• Размери: най-голям куб: 15x15x15 cm; 
най-малък куб: 6.5x6.5x6.5 cm.

• Включва 10 части.

Кубчета за 
надграждане  
„Диви животни“

• Размери: 18x10x15 cm.
• Включва: 26 части.

Корабче за баланс, 
дървено

Игра за баланс, 
дървена

• Размери основа: 14x2x8.5 cm;  
фигура: 3x2 cm. 

• Включва: 17 части.
• Размери: 32x26x28 cm.
• Включва: 16 части.

Игра за баланс 
„Гъсеница“

43,99 лв.
6635101198

18,99 лв.
6611060276

40,99 лв.
6611060287

24,99 лв.
6611060084

• Размери:  
19x12x12 cm

Дървена игра с 
чукче и птици

42,99 лв.
6611100436

• Размери: най-голям куб: 13х13х13 cm; 
най-малък куб: 6х1.5 х 6 cm.

• Включва 5 кубчета и 5 животни.

27,99 лв.
6611100548

37,99 лв.
6611020098

Дървена игра с чукче, 
пастел

• Класическа игра за координация ръце-очи и двигателни 
умения. 

• За деца над 18-месечна възраст.

Кубчета за 
надграждане, 
дървени

• Рaзмери: слон: 9х1х6.5 сm;  
лъв: 6.5х1х5.5 cm.

• Включва 9 части.

19,99 лв.
6611060307

Комплект дървени 
животни за подреждане

• Размери: 
22x9x12 cm.
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Комплект помощни ръчички

Пинсети, цветни

• Помощните ръчички развиват фините двигателни умения.
• Комплектът включва 4 броя помощни ръчички за ранно 

обучение.

• Развиват фините двигателни умения.         
• 12 пинсети в 6 ярки цвята.
• Размер: 15 cm.

• 6 пинсети в 6 ярки 
цвята.

• Размер: 12 cm.

19,99 лв.
6635101111

28,99 лв.
6628020084

27,99 лв.
6628020047

Кула с чукче  
и топчета, голяма

• Включва 13 части.
• Размер: 36x10x35 cm; 

топчета: Ø4.5 cm.

Писта с топчета

• Море с 3D декорация. 
• Играта включва 24 части.
• Размери: 24x24x10 cm.

Игра „Млад рибар“

38,99 лв.
6611100398

38,99 лв.
6611100551

38,99 лв.
6611060286

• След пускане на топчето 
по конструкцията се 
възпроизвеждат различни 
звуци.

• Размер: 37х16 cm.

Игра за звукова 
памет с топче

45,99 лв.
6611060251

• Каскадната кула с 
космически кораби  
за придвижване  
от долу до горе.

• Размери:  
12x9.5x25 cm.

• Размери: височина: 
Ø18х26 cm; дървени 
сфери: Ø4.5 cm.

72,99 лв.
6611100396

Каскадна кула 
„Космос“, дървена
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• Размери: 13x10x4 cm

Мъниста за нанизване, 
в кутия, 84 броя

• Целта на играта е чрез нанизване 
да се наредят цифрите от 0 до 9 в 
правилния ред.

• Размери: форма: 4x4x2 cm;  
въже: 100 cm.

• Включва 22 части.

Животни и числа  
за нанизване

52,99 лв.
6611060019

48,99 лв.
6611060030

20,99 лв.
6611060282

21,99 лв.
6611060288

• Размер: 
9х8.5 cm

Ябълка и червейче 
за нанизване, 
дървени

19,99 лв.
6611060254

• Размери: 12x5x5.5 cm

Сирене и мишка 
за нанизване, 
дървени

13,99 лв.
6611060279

• Размери: 15x6x9 cm

Обувка за 
нанизване, 2 броя

36,99 лв.
6611060263

• Размери: 40x21x2 cm.
• За деца над 3-годишна възраст.

Дървена дъска 
с обувки за 
нанизване

22,99 лв.
6611060266

• Комплект от 360 части х 1.5 cm и 
многоцветни въжета с дължина: 90 cm.

• Комплект от копчета за нанизване в 
различни цветове, 72 броя в опаковка.

Пластмасови топчета 
за нанизване, 360 бр.

Комплект копчета за 
нанизване, 72 бр.

• 20 карти за активност, 108 
мъниста, 2 черни въженца х 92 cm с 
пластмасови накрайници х 2.5 cm

Дървени мъниста  
за нанизване

69,99 лв.
6611060241
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Комплект за нанизване  
„Животни и превозни средства“

• Комплектът включва 9 въженца.
• Размери на дъската: 23х24 cm.

Дъска с връзки за 
нанизване, 3 броя

• Размер: 
23x22x0.5 cm

Комплект за 
нанизване 
„Животни“, 2 бр.

Мечета за 
нанизване

• Различните форми от филц.
• Размери: 18x0.5x26 cm.
• Комплектът включва 21 части.

11,99 лв.
6611060261

10,99 лв.
6611060023

• 24 части

29,99 лв.
6611060301

27,99 лв.
6611060242

Клоун с дрехи 
за нанизване

28,99 лв.
6611060268

Къща с ключалки

• Размери: 15x15x28 cm

• Размери: 13x13x17.5 cm

Къща с ключалки, дървена

52,99 лв.
6611060289

104,90 лв.
6611060257

Дървен борд „Мече“, 
основни умения

Куб с меки закопчалки 
„Пеперуда“
184,90 лв.
6611060053

41,99 лв.
6611060400

• Размери: 30x30x30 cm
• Размери: 38x30x1.2 cm.
• Материал: дърво.

• 8 фигури, 9 въженца
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• 600 артикула с различни цветове и форми: животни, 
плодове, зеленчуци, карти, кламери, зарчета и други.

• Включва 6 съда за сортиране, табла за сортиране и 
предложения за дейности.

Комплект за сортиране  
и броене

139,90 лв.
6611100078

• Включва: 66 елемента за броене (7 плода в 4 цвята),  
22 сантиметров пай, подвижен разделител, 3 двустранни 
карти, 2 големи пинсети.

61,99 лв.
6611100079

Магнитен комплект  
за сортиране „Цветове“, 

56,99 лв.
6611060111

• Подходящ за всяка магнитна 
повърхност.

• Включва 8 цветни рамки,  
40 сортиращи магнита.

Комплект за сортиране

• Комплект за сортиране; разпознаване 
на цветовете; броене; съчетаване и 
много други. Комплектът се състои 
от 46 3D части.

Зеленчукова градина за 
сортиране

59,99 лв.
6611100302

• 5 номерирани сандъчета за съкровища с 5 съвпадащи ключа и 
изненада във всяко. Комплектът включва и монети.

43,99 лв.
6611100428

Игра „Пиратско съкровище“ – 
сортиране на цветове

• Дървените части разполагат с красиви 
мотиви или числа. След съвпадение 
на числата с мотивите, те трябва 
да бъдат поставени в съответните 
прорези. Капакът на кутията се 
заключва безопасно с 2 ключалки.

Дървена кутия 
за сортиране

56,99 лв.
6611060300

• Образователна игра за разделно 
изхвърляне на отпадъци. Състои се 
от 13 елемента.

• Размери: 29.5х12х8.3 cm.
• Материал: дърво.

43,99 лв.
6611060372

Дървена игра за 
сортиране на отпадъци 

• Размери: 40х10х9.5 cm.
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Комплект за сортиране 
на цветове „Семейство“

41,99 лв.
6611100431

Домашни животни  
за броене

• 144 броя

38,99 лв.
6635101009

• Комплектът включва по 12 бр. 
жирафи, крокодили, хипопотами, 
маймуни, лъвове и слонове в 6 
различни цвята: син, кафяв, оранжев, 
жълт, зелен и лилав.

Комплект за броене 
„Диви животни“

• 72 броя

44,99 лв.
6635101112

• Този комплект от 72 броя меки гумени 
превозни средства включва 6 цвята и 
форми, включително кола, влак, самолет, 
влекач, автобус и пожарна кола.

Превозни средства 
за сортиране и 
броене

• 72 броя

35,99 лв.
6618020091

Животни за сортиране 
и броене,  72 бр.

36,99 лв.
6618020041

Плодове за сортиране  
и броене, 108 бр.

41,99 лв.
6618020039

Зеленчуци за сортиране 
и броене, 144 бр.

59,99 лв.
6618020040

• Комплект от животни в шест форми, 
шест цвята. 

• Изработени от мека гума.

• Сортирайте фигурите по форма, пребройте ги или 
ги съпоставете по цвят със съответната къща – 
разполагате с множество начини за учене и игра!

• Фигурите включват: майка, баща, брат, 
сестра, бебе и домашен любимец.

• Фигурите са в 6 цвята: червен,  
жълт, зелен, син, лилав и оранжев.

Фигури за сортиране и броене 
„Семейство“

• 72 броя

41,99 лв.
6618020063

16,99 лв.
6618020067

• 24 броя

• Помага за развиването на 
двигателните умения, различаването 
на цветовете и броенето. 

• Съдържа 6 плода в различни цветове

• 72 броя • 72 броя

• Спомага развитието на двигателните 
умения, различаването на цветовете 
и броенето. Съдържа 6 зеленчука в 
различни цветове

• Комплектът включва по 12 броя гумени 
фигурки на куче, котка, риба, заек, 
птица и морски свинчета, всички в 
прозрачна пластмасова кутия с капак.

• 108 броя

• 42 броя
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Строителен комплект 
„Зъбни колела“

47,99 лв.
6611100076

• 40 части

Тухлички от пяна

73,99 лв.
6611020026

• Размер: 24x29 cm

Пластмасов конструктор 
в кутия, 200 части

45,99 лв.
6611020023

Пластмасов конструктор  
в кутия, 88 части

• 5 форми.
• Размери на кутията:  

37х23х22.5 cm.

51,99 лв.
6611020073

• Материал: пластмаса.

• Помага за разбиране на причинно-следствена връзка.
• Упражнявайте критичното мислене и решаването на 

проблемите с този маймунски конструктор!

33,99 лв.
6611100566

99,90 лв.
6611020004

104,90 лв.
6611020034

217,90 лв.
6611020025

Конструктор, 
52 части

Голям дървен конструктор 
„Греди“, 120 броя

Конструктор „Маймунки“, 
103 части

Строителен комплект  
„Зъбни колела“, 150 части

• Комплектът включва: 15 
стълба; 13 шестостенни 
форми; 28 малки предавки; 
4 основи; 1 манивела. 
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• Комплектът съдържа 50 дървени строителни блокчета.
• Размери: най-голяма част: 6x3x3 cm; най-малка част: 3x3x1 cm.
• Включена текстилна торбичка за съхранение.

• 50 части

• 100 части

Дървен конструктор  
в текстилна торбичка

39,99 лв.
6611020096

37,99 лв.
6611020097

36,99 лв.
6611020118

37,99 лв.
6611020116

80,99 лв.
6611020024

32,99 лв.
6611020081

60,99 лв.
6611020088

• Размери кубчета:  
3х3х3 cm.

• Конструктор, изработен в пастелни цветове. 
• Размери: кубчета: 3х3х3 cm; правоъгълник: 9х3х1.5 cm. 

• Конструктор с включени и слон, мишка и патица.
• Изработен от висококачествено дърво.

• Размери на най-голямата част: 6x3x3 cm. • Размери: 25х20х25 cm.

Дървен конструктор 
„Сафари“, 50 части

Дървен конструктор 
в пастелни цветове, 
50 части

Дървен конструктор 
„Мишката и слона“, 50 части

Дървен конструктор  
„Зоопарк“, 50 части

Дървен конструктор  
„Зоопарк“, 100 части

• Съдържа различни по форма и дизайн дървени строителни 
блокове, както и пет фигурки на животни и блокове със 
сафари мотиви. Включва кутия за пренос и съхранение.



339Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

За
 н

ай
-

м
ал

ки
т

е

• Размери: жаба: 5x3.5x0.5 cm;  
мелница: 3.5x7x10 cm.

• 100 части.

Дървено домино  
„Жаба“, в кутия

46,99 лв.
6611020022

83,99 лв.
6611020050

98,99 лв.
6611020120

63,99 лв.
6611040037

• Размери: 37x28x39 cm;  
височина на дръжката: 39 cm.

Дървен конструктор 
с количка

119,90 лв.
6611020075

• 240 части

Конструктор за свързване 
„Малко цвете“ 

40,99 лв.
6611020089

• Строителни блокчета за създаване на различни форми.

• Размер на магнити топки: Ø1.3 cm; 
правоъгълници: 1.5x2.5 cm. • Размер: 11.9х2.4 cm

Блокчета – строителни 
превозни средства,  
200 бр.

Конструктор с 
магнитни елементи, 
244 бр.

Конструктор с 
магнитни елементи 
36 бр.

79,99 лв.
6618020131

• Комплект за логично 
мислене, за разпознаване 
на цветове и форми.

• Състои се от  
120 елемента.

• Размер: 10.5х7.4 cm.
• Материал: пластмаса.

Елементи за създаване 
на геометрични тела
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• Размери: 100x50x7.5 cm

Дървена писта

91,99 лв.
6611100390

184,90 лв.
6611100389

38,99 лв.
6618020084

Подвижен шкаф с 8 кутии, 
пълни с конструктори

• Размери: 34х34х97 cm. 
• Подвижен шкаф с 4 колела и 

2 ключалки; 8 пластмасови 
контейнера с капаци; 8 комплекта 
тухли, общо: 1200 броя.

537,90 лв.
6611020012

• 100 части.
• Релси, мостове, бариери, 

превозни средства, фигурки, 
пътни знаци, къщи и дървета.

• Размери: 100х98х12 cm.

• Размер: 5x7 cm. 
• Части с различни 

цветове за свързване в 
последователност. 

• Играта развива фината 
моторика и визуална 
координация.

Дървена писта

Геометрична верижка,  
200 части

72,99 лв.
6611020021

• Конструкторът се 
състои от 80 топчета 
(6 цвята, Ø1.7 cm) и 250 
сламки (6 дължини, 6 
цвята; 5–14 cm).

Конструктор с  
80 топчета и 250 сламки

• Влакчето може да променя цвета си, като размествате 
дървените блокчета в зависимост от своите предпочитания.

• Размери: 32x6x8 cm.
• Включва 16 части.

Дървено влакче

34,99 лв.
6611100392
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30,99 лв.
6611100510

66,99 лв.
6611020061

30,99 лв.
6611060370

140,90 лв.
6611020020

Игра за композиция  
и пробиване

• Комплектът включва 10 двустранни карти с примерни 
композиции, 100 болтчета в 5 цвята, гаечен ключ и детски 
винтоверт.

• Включва 5 дъски и 1000 
гайки в опаковка.

• Размер: 16х16 cm.

• Включва 80 цветни 
части, които могат да 
бъдат разполагани по 
различни начини.

• Размери: 26x26x2 cm.

Мозайка, 1000 части

Дървена мозайка

99,99 лв.
6015220037

71,99 лв.
6611020027

19,99 лв.
6611020001

• За развитие на въображението, фантазията и 
творческото мислене. Размери на основата: 37х2х28.5 cm.

• Комплектът съдържа 32 винта и 32 гайки в 4 цвята 
и 4 форми. Всеки винт е с височина 6.5 cm.

• Размери: 40х3х27 cm.
• Дървената кутия съдържа двустранна дъска с игри, 

мъниста в 9 цвята, 24 карти с образец и 4 дървени зара.”

• Състои се от  
101 броя елементи.

• Размер: 20х20 cm.

Винтове и гайки, четири 
цвята, 64 части

Дървена мозайка с пъзел  
и „Не се сърди човече“

Комплект – дъска с 
цветни елементи за 
редене

57,99 лв.
6015220083

• Комплектът включва: дъска за лабиринт; 17 части за 
лабиринт; четири топки, десет двустранни многоезични 
карти.

Комплект „Създай 
лабиринт“

Магнитна мозайка, 
49 форми
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• Включва 174 части.
• Разполагате с 4 примерни изображения.
• Размери: кутия: 19x26x4.5 cm; чукче: 14x4 cm.

• Комплектът съдържа 160 части за проектиране на робот.
• Размери: коркова дъска: 24x17x1 cm; чук: 14x4 cm.

Дървена мозайка  
с чукче „Ферма“

Дървена мозайка  
с чукче „Роботи“

39,99 лв.
6611020078

40,99 лв.
6611020082

• Материал: дърво.
• Размери: 19x22x1 cm.

• Размер: 22x28 cm.

• Размери: 30х2х21 cm.

22,99 лв.
6611120365

17,99 лв.
6611120309

18,99 лв.
6611120093

Пъзели в кутия „Фермата“, 4 броя

Дървен пъзел 
„Пеперуда“

• Размери: 30х2х21 cm.

15,99 лв.
6611120110

17,99 лв.
6611120158

Дървен пъзел 
„Геометрия“

Дървен пъзел 
„Плодове“

• Размер: 45х8.5 cm.

• Размери: 15x15x1.8 cm. • Размер: 22х22 cm.

11,99 лв.
6611120170

15,99 лв.
6611120300

Дървен пъзел 
„Калинка“

Дървен пъзел 
„Костенурка“

Пъзел „Превозни 
средства“
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• Включва 27 части.
• Размери: 19x14x7 cm.

Дървен пъзел 
„Коли“ в кутия

35,99 лв.
6611120177

16,99 лв.

• Размери: 30x22x1.5 cm• 9 части

Дървен пъзел за вгнездяване

№ Арт. номер Описание
(1) 6611120231 Животните в гората
(2) 6611120233 Превозни средства
(3) 6611120232 Ферма
(4) 6611120240 Кухненски предмети
(5) 6611120207 Семейство и приятели

(1)

(4)(3)

(2)

(5)

• За разпознаване на превозните средства и 
звуците, които те издават. Комплектът 
съдържа 8 елемента: основа 30x3.3x22.5 
cm; 7 пъзела с дръжки. Подходящ за деца над 
18-месечна възраст.

• 5 броя

Дървен пъзел със звук 
„Транспортни средства“

42,99 лв.
6611120369

• Голям пъзел с много форми на 
селскостопански животни.

• Предназначен за деца от 3 до  
6-годишна възраст.

Пъзел „Фермата“  
Montessori

22,99 лв.
6611120382
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6,49 лв.
6611100546

• Кубчета с размери 4x4 cm.
• Изобразени 72 броя цифри, 

знаци и картинки. • Кубчета с размер 4x4 cm.

Кубчета, 12 бр. Пластмасови 
малки, 9 бр.

• Размери: 18x0.5x26 cm.
• Включва 36 части.

Мече с дрехи в кутия

• Отделните пъзели са 
съставени от 2 до 6 
части.

• Размери: 16x9.5x7.5 cm.

Пъзели в кутия  
„Моите 5 любими играчки“

• 20 части

Пъзел за обличане „Професии“, 
дървен

• Размери: 18x11x4 cm
• 12 части

10,99 лв.
6611120220

17,99 лв.
6611120219

27,99 лв.
6611060280

• 9 броя

15,99 лв.
6611120259

Гора

• 9 броя

15,99 лв.
6611120258

Фермата

Прогресивни 
пъзели

7,49 лв.
6015220019

Цифри

7,49 лв.
6614020008

Букви
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(1)

(2)

(3)

Кубчета приказки

Кубчета пъзел

7,49 лв.

№ Арт. номер Описание

(1) 6611100532 Червената шапчица, 12 бр.
(2) 6611100542 Пепеляшка, 12 бр.
(3) 6611100543 Пинокио, 12 бр.
(4) 6611100544 Снежанка и седемте джуджета, 12 бр.
(5) 6611100545 Трите прасенца, 12 бр.
(6) 6611120303 Котаракът в чизми, 12 бр.

• Шест картинки по мотиви от световноизвестна приказка.
• За развитие на въображението и концентрацията.
• Размери: 4x4х4 cm.

• За развитие на въображението и концентрацията.
• Размери: 4x4х4 cm.

(1)

(4)

(6)

(2)

№ Арт. номер Описание

(1) 6611100539 Домашни животни, 12 бр.
(2) 6611100540 Горските животни, 12 бр.
(3) 6611100541 Африканските животни, 12 бр.

7,49 лв.

(5)

• Включва 4 броя в различни форми, изработени от 
естествено дърво.

• Размери: 6.5x6.5x6.5 cm.

Комплект дървени пъзели 
„Енигма“

• 1 от 6 различни пъзела (подбор на случаен принцип).
• Размери: 4.5x4.5x4.5 cm.

Дървен пъзел „Енигма“, 
асорти

24,99 лв.
6611120208

10,99 лв.
6611120239

(3)



346 Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

• Размери: 20x20x2.5 cm
• 28 части

Дървен пъзел на слоеве 
„Животът на баба“

Дървен пъзел на слоеве 
„Животът на дядо“

• Размери: 20x20x2.5 cm
• 28 части

Дървен пъзел на 
слоеве „Момиче“

• 28 части
• Размери: 29x17x2 cm

Дървен пъзел на 
слоеве „Момче“

• 28 части
• Размери: 29x17x2 cm

39,99 лв.
6611120159

18,99 лв.
6611120225

18,99 лв.
6611120226

39,99 лв.
6611120111

22,99 лв.
6611120274

12,99 лв.
6611120275

12,99 лв.
6611120276

• Размери: 15x15x1.5 cm 
• Образователен, детайлен пъзел, за деца над 4-годишна възраст.

Дървен пъзел на слоеве 
„Етапи на бременността“

Пъзел на слоеве „Развитието 
на жабата“

Пъзел на слоеве „Семейство 
патици“

• Размери: 15х15х1.5 cm.• Размери: 15х15х1.5 cm.
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1,99 лв.
6611120349

1,99 лв.
6611120350

17,99 лв.
6611120068

17,99 лв.
6611120069

17,99 лв.
6611120070

17,99 лв.
6611120071

1,99 лв.
6611120351

Пъзели с 20 елемента

Пъзели „Годишните времена“, 
24 елемента

Заек Катеричка

Пролет Лято Есен Зима

Лисица

• Размери: 30.5х1х22.5 cm.
• За деца над 3-годишна възраст.

Пъзели 

№ Арт. номер Описание

(1) 6611120358 „Домашни животни“, 40 части
(2) 6611120396 „Горски кът“, 40 части
(3) 6611120397 „Африка“, 40 части
(4) 6611120398 „Динозаври“, 40 части

6,49 лв.

№ Арт. номер Описание

(1) 6611120359 „Котаракът в чизми“, 40 части
(2) 6611120399 „Червената шапчица“, 40 части
(3) 6611120400 „Пепеляшка“, 40 части
(4) 6611120401 „Пинокио“, 40 части

6,49 лв.

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(4)

(3)

(2)

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)
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№ Арт. номер Описание

(1) 6611120361 „Животни мечки“, 100 части
(2) 6611120409 „Карта на България“, 100 части
(3) 6611120410 „Животни панда“, 100 части
(4) 6611120411 „Животни куче“, 100 части

6,99 лв.

№ Арт. номер Описание

(1) 6611120108 „Житената питка“, 100 части
(2) 6611120405 „Снежанка“, 100 части
(3) 6611120406 „Дядо и ряпа“, 100 части
(4) 6611120407 „Трите прасенца“, 100 части

7,99 лв.

№ Арт. номер Описание

(1) 6611120198 „Косе Босе“, 60 части
(2) 6611120402 „Маша и мечока“, 60 части
(3) 6611120403 „Палечка“, 60 части
(4) 6611120404 „Малката русалка“, 60 части

6,99 лв.

Пъзели 

№ Арт. номер Описание

(1) 6611120360 „Сезони пролет“, 200 части
(2) 6611120408 „Сезони есен“, 200 части

9,99 лв.

(1)

(1)

(1)

(1) (2)

(3)

(3)

(3)

(4)

(4)

(4)

(2)

(2)

(2)
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Магнити „Здравословна храна“

• 34 магнитни  
части

71,99 лв.
6635100744

39,99 лв.
6611100073

• Ролева игра за насърчаване на социални и двигателни 
умения. Включва аксесоари, изработени от дърво.

• Размери: дъска: 27х20х1 cm; основа за пица: 12х8х0.5 cm.
• Комплект хранителни продукти, изработен от плат.
• Размери филийка: 11х10х1.5 cm.

• Размери кошница: 18х12х9.5 cm.
• За деца над 2-годишна възраст.

Карти с храна в кутия, 
24 бр.

• Комплект за езикови упражнения.
• Размер: 11х11 cm.

• 18 продукта.
• Размер на банана: 10 cm.

24,99 лв.
6635101072

Комплект за пица, 
29 части

Комплект за сандвич, 
12 части

29,99 лв.
6611100459

39,99 лв.
6611100461

39,99 лв.
6611100462

29,99 лв.
6611100463

17,99 лв.
6611100460

Комплект зеленчуци  
от плат в кошница,  
6 части

Комплект плодове  
от плат в кошница,  
8 части

Комплект хамбургер с 
чипс от плат,  
22 части

Комплект „Продукти за 
здравословно хранене“
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• Размери: гъба: 7x6x2 cm;  
морков: 10x4.5x2 cm.

Дървени зеленчуци, 
комплект, 9 части

15,99 лв.
6611140047

• Размери: торта: Ø16х5 cm;  
парче от тортата: 6x6x2.5 cm.

Дървена торта за игра, 
9 части

29,99 лв.
6611140050

• Размери: ябълка: 6.5x6x2 cm;  
банан: 11x5x2 cm.

Дървени плодове, 
комплект, 9 части

16,99 лв.
6611140048

• Размери: сандвич: 7.5x7.5x5.5 cm; 
нож: 12x1 cm.

Дървен сандвич, 
7 части

15,99 лв.
6611140046

• Размери: пица: Ø20 cm; лук: Ø3.5 cm.

Дървена пица,  
комплект за рязане, 
21 части

38,99 лв.
6611140049

• Размер: 10x7.5 cm;  
размер на част: 1x6 cm.

• Комплектът включва нож и розова табла и 3 парчета торта.
• Размери: 13x9x8 cm; нож: 11.5x1 cm.

22,99 лв.
6611140053

17,99 лв.
6611140054

• Размери: кошница: 16х12х10 cm,  
нож: 12х2 cm.

44,99 лв.
6611100467

Кошница с плодове 
за рязане, 10 части

Дървен бургер, 
10 части

Дървена торта за рязане, 
5 части
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• Комплект от 30 части.
• Размер вилица: 12x2x0.5 cm.

Дървен комплект 
„Вечеря“

• Размери: нож: 13x3x0.5 cm;  
морков: 11x3 cm.

• Размери: купа: 7x14 cm;  
парче домат: 0.5x5 cm.

• 15 части

Дървен комплект 
„Салата“

Комплект за 
рязане „Плодове  
и зеленчуци“

40,99 лв.
6611100477

49,99 лв.
6611100476

98,99 лв.
6611100470

63,99 лв.
6611100468

28,99 лв.
6611140052

64,99 лв.
6611100421

45,99 лв.
6611140051

• Включва: въглени, щипки за храна,  
две шишчета със зеленчуци, месо и скариди. 

• Размери: 21х12х11 cm. • Размери: каничка: 13х8х9 cm, чаша: 7х5х4 cm.

• Плетена кошница с порцеланови прибори. 
• Комплектът съдържа и покривка и салфетки. 
• Размери: 26х13х22 cm.

• Кошницата съдържа и одеяло. Всички елементи са 
направени от качествено дърво. 

• Размери: 25х18х16 cm.

Дървена скара, 22 части Детски дървен сервиз 
за чай, 15 части

Кошница за пикник, 
29 части

Кошница за пикник, 
24 части
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129,90 лв.
6611100045

49,99 лв.
6611100472

114,90 лв.
6611100464

43,99 лв.
6611100557

• Kомплект от 10 части. Съдържа тиган, тенджери и 
готварски принадлежности.

• Размер: 14x11x6.5 cm

Детски комплект 
„Посуда за готвене“

29,99 лв.
6611100399

• Комплектът включва 10 части.
• Размери: 18x5.5x11 cm.

Дървен комплект 
„Закуска“

41,99 лв.
6611140045

• Размери: 18x10x20 cm

Детски дървен 
миксер

44,99 лв.
6611100405

• Включва чаши, чинийки, прибори, както и продукти  
за закуска.

• За деца над 18 месеца.

• Размери: миксер: 19х9.5х18 cm; тостер: 17х7х12 cm.
• Разполага с чиния и магнит за вратата за лесно затваряне. 
• Материал: дърво.

• Размери: чиния: 8 cm; прибори за 
хранене 13х3х0.5 cm.

Комплект кухненски 
уреди, пластмасов

Комплект дървени 
кухненски уреди,  
12 части

Детска микровълнова 
печка

Детски съдове и 
прибори за готвене,  
13 части
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• Размери: 45x22x42 cm; 
работна височина: 22 cm.

Детски кът за игра „Кухня“

109,90 лв.
6611100418

91,99 лв.
6015220094

• Голяма кухня, 
изработена от здрав 
картон. Сглобена, 
кухнята може да бъде 
украсена чрез моливи 
и четки за рисуване. 
Кухнята разполага и 
с абсорбатор, плочки, 
прозорци. 

• Размери: 117x57x135 cm.
• За деца над 3-годишна 

възраст.

Кухня от картон

Детски кът „Кухня с хладилник“, дървен

• Детска кухня, изработена от дърво 
в ретро стил и розов цвят.

• Размери: 100x29x100 cm; височина  
на работния плот: 50 cm.

Детски кът за 
игра „Кухня“

• Размери: 83x33x82 cm; 
височина на работния  
плот: 50 cm.

389,90 лв.
6611100406

459,90 лв.
6611100424
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• Размери: 18x9x21 cm.

Детска дървена 
везна

• Включени пари за игра и дървени 
кредитни карти. Цената може да се 
въведе в клавиатурата. 

Детски дървен 
касов апарат

• Ергономично оформени дръжки и 
гумени колелца. 

Детска дървена 
количка за пазар

97,99 лв.
6611100419

40,99 лв.
6611100420

37,99 лв.
6611100413

• Размери: 14x16x10 cm.• Размери: 41x29x48 cm.

• Размери: 87x78x112 cm

Дървен щанд за 
магазин

219,90 лв.
6611100404

Пазарска кошница с продукти

• Размери:  
24x18x12 cm

55,99 лв.
6611140044

• Размери: 106x40x106 cm; височина 
на работния плот: 60 cm.

Детски кът за 
игра „Магазин“, с 
аксесоари, дървен

569,90 лв.
6611100423

• Размер: 68х109 cm.
• Дървен.

Щанд за магазин и 
параван за кукли, 2 в 1

6620040035

219,90 лв.
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• Комплектът включва 21 части, 
състоящи се от 5 винта, 5 гайки, 
3 гвоздея, 3 перфорирани ленти и 
5 инструмента.

• Размери: 40x26x49 cm; работна 
височина: 30 cm.

119,90 лв.
6611100422

Детска дървена работилница 
с инструменти

189,90 лв.
6611100453

• Дървени инструменти с дъска 
за скициране на строителни 
проекти.

• Различни аксесоари.

Детска работна маса 
с инструменти

• Комплектът включва 43 части, 
състоящи се от 5 инструмента, 1 
бормашина, 3 бита, 11 винта, 11 гайки и 
12 перфорирани ленти.

• Размери: 33x27x6.5 cm; чук: 18x8x6.5 cm.

Детско дървено 
куфарче с инструменти 

86,99 лв.
6611100425

• Реалистичните аксесоари и 
инструменти.

• Размери: 33x27x6 cm.

Дървен куфар с 
инструменти, 44 части

87,99 лв.
6015220093

Дървена кутия за 
инструменти, 2 в 1

• 30 части

60,99 лв.
6611100433

40,99 лв.
6611100562

Колан с дървени 
инструменти, 15 части

• Практичен колан с регулируема 
широчина. Различни работни 
принадлежности, поставени в различни 
по размер джобове. Материал: плат, 
текстил, синтетика, дърво.

• За деца над 3-годишна възраст.
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• Размери чанта: 24x9x17 cm.
• Колекция от цветни дървени 

аксесоари: сенки за очи, 
пудра, огледалце, гребен, 
сешоар малки тубички  
с грим.

• Размери: 19х7.5х13 cm.

• Размери: 
29х26х6 cm.

62,99 лв.
6015220089

• Размери: 
19х13х7 cm.

38,99 лв.
6611100478

51,99 лв.
6015220091

94,99 лв.
6611100457

Детска чанта с гримове, 10 части

Комплект „Зъболекарско куфарче“, 
9 части

Ретро комплект за грим и прическа

• Размери: 33х18х43 cm.

• Размери: 19х8х14 cm.

89,99 лв.
6611100466

46,99 лв.
6015220092

Комплект за игра „Докторско 
куфарче“, 9 части

Чанта за лекар и зъболекар 2 в 1, 
22 части

• Комплектът съдържа пудра, 
руж, четка за пудра, червило, 
огледало, сенки за очи, преса 
за изправяне на коса, сешоар, 
гребен и ластици за коса. 

• Накланящо се огледало; 
различните гримове 
и аксесоари може 
да се съхраняват в 
чекмеджето.

• Комплектът е оборудван със спринцовка, термометър, 
клипборд, маска, пинсети, таблети, машинка, четка за 
зъби, комплект зъби и паста за зъби. Двата сиви зъба учат 
децата колко важна е устната хигиена! 

Всички цени са в лева без ДДС.

Дървена ретро маса за грим 
с огледало
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Детска камериерска 
количка с 
принадлежности

Детска градинска 
количка с 
принадлежности

Детска количка 
с лекарски 
принадлежности

• Размери: 
32х59х32 cm

• Градинарски  
принадлежности:  
гребла, ножици, лейка, кофа и др.

• Размери: 
27х30х52 cm

• 12 елемента + количка.

• Размери: 
40х34.5х42 cm

• Комплект от  
40 броя лекарски принадлежности.

63,99 лв.
6611100218

72,99 лв.
6611100219

67,99 лв.
6611100217

Детски 
магазин

• Размери: 53х34х82 cm.
• Детски супермаркет с храни, 

плодове, зеленчуци и други.
• Размери: 24х21х31 cm

Детско 
барбекю

Детска кухня с 
музика и светлина

• Размери: 67х41х61 cm.
• Кухненски комплект с музика и светлина. 
• 3 PCS x AA батерии, не са включени.

102,90 лв.
6611100216

45,99 лв.
6611100214

78,99 лв.
6611100215

• Включва стетоскоп със звуци, форцепс и други.
• Играчката смартфон изисква 2 AAA батерии, 

които не са включени в комплекта.

• Размери: 50х26х75 cm.
• Комплектът съдържа всички 

необходими инструменти за една 
работилница: чук, отвертка, клещи, 
триони, пластмасови винтове и 
пирони, ламели с дупки, тикове 
(общо 46 елемента).

94,99 лв.
6015220084

98,99 лв.
6611100222

Детски комплект – лекарски 
принадлежности

Детска работилница 
с инструменти
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Дървена игра 
„Професиите“

100,90 лв.
6635101083

• Играта съдържа 24 части,  
5 работни листа, дървена основа с 8 дървени клечки.

• Размери: 38x7.5x13.4 cm.

• Кукли от плат: медицинска сестра, пожарникар и 
строител. Могат да се перат.

• Размери: 23х9х30 cm.
• Възраст: 0+.

• Съдържа: пластмасови  
инструменти; 3D кухня от картон; 6 цвята пластилин.

• Предназначено за деца от 3 до 6-годишна възраст.

• Комплектът включва: 3D къща за сглобяване и 18 
картонени самокоригиращи се елемента.

• Предназначено за деца над 2-годишна възраст.

• Комплектът съдържа 27 магнитни части.
• Предназначено за деца над 3-годишна възраст.

• Комплектът съдържа дървен Джоуи, стойка за него  
и 26 магнитни части за преобличане.

• Предназначено за деца над 3-годишна възраст.

• Комплектът съдържа 3 кукли, 100 различни 
дрехи, които могат да се съчетаят. 

• Всички части са за многократна употреба.
• Размер: 17x22 cm.
• Предназначен за деца над 3-годишна 

възраст.

Комплект кукли 
„Професии“, 3 бр.

59,99 лв.
6611100598

38,99 лв.
6611100601

34,99 лв.
6611100575

22,99 лв.
6611100599

32,99 лв.
6611100602

41,99 лв.
6611100292

91,99 лв.
6620040040

Дървена магнитна 
игра

Детски хартиен бутик

Балерина Нина,  
с магнитни дрехи

Джоуи с магнитни 
дрехи

Комплект 3D готвач, с 
пластилин Montessori

Комплект „Дом  
за животни“ Montessori
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Кукли „Семейство“, 
4 броя

• Размери:  
37х40х67 cm

Къща за кукли 

• Размери: най-висока кукла: 
11x4.5x3 cm; най-малка кукла: 
9x4.5x2.5 cm.

• Къщата е на два етажа. 
• Разполага с 22 броя мебели.
• Размери: 40х27х38 cm.
• Подходящa за кукли до 12 cm.

25,99 лв.
6620040033

71,99 лв.
6015220068

334,90 лв.
6611100454

145,90 лв.
6611100496

294,90 лв.
6611100435

• Размер: 35 cm. 
• Изработени от мека материя, вата.

Куклите на света, 
4 броя

Къща за кукли на три етажа

Къща за кукли с мебели

• Дървена къща с отворена предна страна, състояща се 
от трапезария, кухня и хол, детска стая, баня, спалня 
и вградени балкони. В къщата има стълбище, плъзгаща 
се врата, отварящи се прозорци, пластмасови мебели с 
дървени детайли, малки нощни шкафчета с чекмеджета, 
аксесоари и истински звънец.

• Размери: 63х32х76 cm, двойно легло: 14х13х11 cm.
• За деца над 3-годишна възраст.
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• Размери: ферма: 25x48x29 cm;  
бали сено: 5.5x3 cm.

• 11 части
Дървена ферма с 
животни

229,90 лв.
6611100409

31,99 лв.
6611100597 16,99 лв.

• Комплектът включва 
3D къща за сглобяване и 
картонени фигурки.

• Размери: 28.5x6.7x39.2 cm.
• Предназначено за деца от 

3 до 6-годишна възраст.

• Комплектът е изработен от здрав картон, който се 
разтваря и образува ферма от 13 части.

• Размери: куфар: 25x11x19 cm; ферма: 41x25x19 cm.

• Когато всички пожари са изгасени, комплектът може да се 
сгъне до следващия спешен случай.

• Размери: куфар: 25x11x19 cm; разтворен куфар: 41x25x19 cm.

Комплект за игра „Ферма“, 
в куфарче

Комплект за игра „Пожарна“, 
в куфарче

30,99 лв.
6611100414

30,99 лв.
6611100415

Комплект голяма къща  
с фантастични животни

№ Арт. номер Описание
(1) 6611100410 Пожарна кола, червена, 13х7х10 cm
(2) 6611100411 Линейка, червена, 13х7х10 cm
(3) 6611100412 Полицейска кола, синя, 13х7х10 cm
(4) 6611100444 Камион, жълт, 13х7х10 cm
(5) 6611100443 Трактор, зелен, 13х7х10 cm

Дървени превозни 
средства

(1)

(2) (4)

(3) (5)
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Домино

28,99 лв.
6611100561

2,99 лв.
5525140401

• Размери: 
7.5x7.5x23 cm

• 58 части

Цветна „Дженга“ 
с числа

32,99 лв.
6611040038

• Размери: 
8x2.5x1.5 cm

• 60 части

Игра „Дженга“, 
дървена

23,99 лв.
6611040047

• Играта, направена изцяло от дърво,  
се състои от кораби, бомби и малки конуси.

• Размери: 36x17x18 cm

Дървена игра  
„Бойни кораби“

53,99 лв.
6611040034

• Размери: кутия: 
Ø5х21 cm;  
пръчица:  
Ø0.3х18 cm

• Пръчица:  
Ø1х50 cm

Микадо,  
81 пръчици

Микадо,  
41 пръчици

12,99 лв.
6611040031

13,99 лв.
6611040032

• 25 части

Домино 
„Екология“

• Размери: 5x2.5x1 cm;  
кутия: 19x11x3.5 cm.

• 28 части

Домино в метална 
кутия, 6 цвята

16,99 лв.
6611040035

26,99 лв.
6626020056

• Подходящо е за игра вкъщи и навън.
• Размери: 9.5x4.5x1 cm.
• За деца над 3-годишна възраст.

• Размери: 21х5х3.5 cm, височина на кулата:  
около 70 cm.

Домино 
„Животни“

• Размери: кутия: 14x8x5 cm; 
домино: 6x3x0.5 cm

• 28 части
14,99 лв.
6611040036

13,99 лв.
6611040066

• Изработена от FSC® 100% 
сертифицирано дърво. 

• Размери: 6x3x0.5 cm.
• За деца над 3-годишна възраст.

Домино „Сафари“, 
28 части

Гигантско домино, 
28 части

Настолна игра „Дженга“, 
61 части

124,90 лв.
6611040073

• Дървените пръчици с цветни маркировки насърчават 
фините двигателни умения и търпението в децата.
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25,99 лв.
6611040064

18,99 лв.
6611120279

67,99 лв.
6611100350

19,99 лв.
6611120370

17,99 лв.
6611120366

Мемори игра 
„Животните на света“

23,99 лв.
6611020080

• Размери: кутия: 15x15x2 cm; части 
за играта: Ø1х2.5 cm.

Игра за път  
„Змии и стълби“

10,99 лв.
6611040041

• 24 части

Бебешка мемори игра  
с майки и деца  

12,99 лв.
6611040059

• Размери: кутия: 15x15x2 cm;  
фигурка: Ø1х1.5 cm.

„Не се сърди човече“, 
дървено

11,99 лв.
6611040040

• Размери: кутия: 20x20x1 cm;  
фигурка: Ø1.5х4 cm.

„Не се сърди човече“  
в пастелни цветове

26,99 лв.
6611040045

• Размери: кутия: 27x27x1.5 cm;  
фигурка: Ø1.5х4 cm.

„Не се сърди човече“  
с животни, дървено

38,99 лв.
6611040039

• Размери: 26х26х1 cm;  
фигура: 3.5х1х2.5 cm.

• За деца над 4-годишна възраст.

• Размери: фигури: 12х12х5 cm;  
кутия: 5х5х0.5 cm.

• 5 двустранни карти със снимки.
• 16 капака с дръжки, изработени от 

дърво. Размери: 28.5х5х29.5 cm.
• Размери: кутия: 13х12х4 cm, 

част: 10х5х0.5 cm.

• Съдържа 24 елемента:  
6 цикъла на развитие в 
4 етапа.

• Размери: 21x4.5x19 cm.
• За деца над 3-годишна възраст.
• Размери: 12x6x0.5 cm.

„Не се сърди човече“, 
сафари, дървено

• Размер: 
Ø5 cm

• Включва 24 кръгли дървени 
части, отпечатани с 
цветни животински и 
растителни мотиви.

Мемори игра „Сафари“, 
дървена

Мемори игра с капачета Дървен пъзел „Хранене
на животни“, 10бр.

Дървен пъзел 
„Противоположности“

Дървен пъзел „Жизнени 
цикли“

18,99 лв.
6611060304
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16,99 лв.
6611040065

31,99 лв.
6611040033

• Включва 11 части, украсени със 
симпатични пролетни мотиви.

• Размер: 19x15 cm

Игра за път 
„Морски шах“

6,99 лв.
6611040046

• Размери: дъска: 20x20x1.5 cm;  
игрална част: Ø1х3.5 cm.

Дървен шах

18,99 лв.
6611040044

• Размери: 35x35x6 cm

Колекция игри в дървена 
кутия, 9 в 1

• Размери: 10х10х0.5 cm; фигура: 4x2 cm.
• За деца над 5-годишна възраст.

• Размери: 29x29x2 cm.

• Материал: метал.
• Размери: 19x18x20 cm.

• В комплекта има пет двустранни дъски и 101 различни 
игри. Игрите могат да се играят от 1 до 8 човека.

„Морски шах – животни“, 
пастелни цветове

27,99 лв.
6611040107

• Размери: 24x15x16 cm.

Игра 4 в редица за 
пътувания дървена

44,99 лв.
6611100600

14,99 лв.
6611040108

• За деца над 5-годишна възраст.
• Размери: 10x10x2.5 cm.

Игра „Морски шах –  
котки и мишки“, 
магнитни, дървени

Шах, табла и игри със 
зарове, 3 в 1, в дървена 
кутия

Игра „Бинго“  
с аксесоари

Комплект 101 игри  
Spin Master

86,99 лв.
6611040042

39,99 лв.
6611100555
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Настолна игра

21,99 лв.
6611040087

Paw Patrol

21,99 лв.
6611040088

Minions

• Занимателна и стратегическа игра.
Безвредни материали: хартия и 
пластмаса. Предназначена за деца над 
5-годишна възраст.

Настолна игра

№ Арт. номер Описание Цена

(1) 6611040023 Mickey & Friends Home Sprint 26,99 лв.
(2) 6611040024 Princess Home Sprint 26,99 лв.
(3) 6611040025 Frozen Home Sprint 26,99 лв.
(4) 6611040026 Mickey & Friends Race Home 44,99 лв.
(5) 6611040027 Princess Race Home 44,99 лв.

• Брой играчи: от 2 до 4.
• Включени 3D фигурки:

1,99 лв.

• Материал: полипропилен.
• Размери: 24.5х41.9 cm.
• Тегло: 14.55 g.

Подложка за хранене

№ Арт. номер Описание

(1) 5120120066 Mickey Mouse „Змии и стълби“
(2) 5120120067 Donald Duck „Дама“
(3) 5120120068 Pluto „Не се сърди човече“
(4) 5120120069 Frozen II Olaf „Дама“
(5) 5120120070 Frozen II Sven „Змии и стълби“

(1)

(1)

(2) (3)

(4)
(5)

(3)

(2)

(4) (5)
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19,99 лв.
6611100172

Игра „Околосветско 
пътешествие за деца“

21,99 лв.
6611100434

• Комплектът съдържа 10 игри. На гърба - електрон-
ни игри за учене на думи, форми, цифри и числа.

Комплект образователни
игри „Вълшебният морков“,  
10 бр.

Игра на думи
17,99 лв.
5525100250

Игри

5,99 лв.
6611100070

Комплект 
занимателни игри

• 25 бр.

Игра „Чудесата 
на света“

Игра  
„Животните по света“

13,99 лв.
6611100066

13,99 лв.
5525100361

11,99 лв.
5525100425 • 70 бр. карти с различни предмети 

и известни персонажи, 4 специални 
обръча за глава.

Игра „Кой съм аз?“
24,99 лв.
6611040049

Игра „Островът на съкровищата“

8,99 лв.
5525100455

8,99 лв.
5525100115

Игра „Европолия за деца“

12,99 лв.
6611040100

Игра „Букворед за деца“

5,99 лв.
6611100068

„Пирати“

„Пингвин Рики“

• Целта е всеки участник да  
мине през най-много ходове 
с цифри, за да отговори на 
колкото се може повече въпроси.

• Игра на бизнесстратегия и тактика, в която 
се развиват паметта, вниманието, мисленето 
и много други качества. В процеса на играта, 
участниците приватизират различни обекти. 

• Игралното поле 
се състои от 
карта на света. 
Преминавайки 
през полетата 
за игра, 
малчуганите 

• Целта на играта е да бъдат създадени 
максимален брой думи върху полето, 
състоящо се от 213 цветни квадрати, 
със 100-те плочки с букви

• Ще помогне на децата да научат 
буквите и животните, докато се 
забавляват. За деца над 5-годишна 
възраст, от 2 до 4 играча.

ще трябва да отговорят на 
въпроси, свързани с държавите, в 
които ще „попаднат“ по време на 
пътешествието си или относно 
различни любопитни факти.



Продуктите съдържат 
биоцид.
Обработени със стъкло 
от сребърен фосфат (CAS 
308069-39-8) с антибакте-
риален ефект.
Регистрирани в 
Американската агенция 
за опазване на околната 
среда с номер 73148-3 
под името IONPURE IPL.

Продуктите съдържат 
биоцид.
Обработени със стъкло 
от сребърен фосфат (CAS 
308069-39-8) с антибакте-
риален ефект.
Регистрирани в 
Американската агенция 
за опазване на околната 
среда с номер 73148-3 
под името IONPURE IPL.
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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.
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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.
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ЦВЕТОВЕ НА СНИМКАТА: ПЛОТ ИЗБЕЛЕН ДЪБ / ЧЕРЕН МЕТАЛ
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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



400 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 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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Заедно за модерна среда в образованието
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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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Заедно за модерна среда в образованието
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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



404 Всички цени са в лева без ДДС.

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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Заедно за модерна среда в образованието
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ЦВЕТОВЕ НА СНИМКАТА: МЕЛАМИН КАВКАЗКИ ДЪБ / МЕТАЛ АНТРАЦИТ



406 Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

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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Заедно за модерна среда в образованието
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ЦВЕТОВЕ НА СНИМКАТА: МЕЛАМИН БАРОК / ЧЕРЕН МЕТАЛ



408 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 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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Заедно за модерна среда в образованието
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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.



410 Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

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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Заедно за модерна среда в образованието
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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



422 Всички цени са в лева без ДДС.

Заедно за модерна среда в образованието

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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• 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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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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№ 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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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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89,99 лв.
5070200056

59,99 лв.
5070200085

89,99 лв.
5070200057

Сензорен диспенсър
за дезинфектант на гел

Мобилна стойка за диспенсър
за дезинфекция

Стойка за диспенсър
за дезинфектант, 
вариант 4

Сензорен диспенсър
за дезинфектант на спрей

• 1 l, бял.
• Сензорен дозатор за 

дезинфектант на гел с 
елегантен и стилен дизайн.

• Материал: ABS пластмаса.
• Размери: 265x124x120 mm.
• Заключваща система.
• Работи с 6 батерии АА (не са 

включени в комплекта).

• Стойката е изключително компактна и стабилна, което 
позволява да я поставите на удобно за вас и служителите 
ви място.

• Материал: метал.
• В станцията за дезинфекция не е включен диспенсър.
• Диспенсърът може да бъде закупен отделно.

• 1 l, бял.
• Сензорен дозатор за 

дезинфектант на спрей с 
елегантен и стилен дизайн.

• Материал: ABS пластмаса.
• Размери: 265x124x120 mm.
• Заключваща система.
• Работи с 6 батерии АА (не са 

включени в комплекта).

109,90 лв.
5070200073

• Височина на стойката:  
150 cm.

• Стойка с метална 
основа, алуминиев 
профил и снап рамка.

• В станцията за 
дезинфекция не е 
включен диспенсър.

• Диспенсърът може да 
бъде закупен отделно.

• Габаритни размери: 145х95х500 mm.
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2,49 лв.
5050180173

15,99 лв.
5020180054

42,99 лв.
5070200062

9,99 лв.
5070200061

15,99 лв.
5020260010

61,99 лв.
5070200019

61,99 лв.
5020260011

Гел за дезинфекция на ръце AHD

Дезинфектант за ръце AHD

Лосион за дезинфекция 
на ръце

Гел за дезинфекция 
на ръце

• Биоцидът е 
дезинфектант с 
бактерицидно, 
фунгицидно (Candida 
Albicans) и ограничено 
вирусоцидно (вируси с 
обвивка) действие, като 
областта на приложение 
е хигиенна дезинфекция 
на ръце.

• С приятна миризма.

• Биоцид с бактерицидно, вкл. 
туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV/
HIV, Herpes simplex тип 1 и 2, Rota virus) 
и фунгоцидно действие.

• Области на приложение:
- хигиена и дезинфекция на ръце;
- хирургична дезинфекция на ръце;
- дезинфекция на кожа преди 

медицински манипулации.

• Количество: 60 ml

• Количество: 1 l

• Количество: 5 l • Количество: 1 l

44,99 лв.
5070200066

9,99 лв.
5070200064

5,99 лв.
5070200063

• Количество: 5 l • Количество: 1 l

• Количество: 
500 ml

• Количество: 1 l

• Количество: 5 l

• Количество: 5 l

• Дезинфектант с бактерицидно, фунгицидно (Candida 
albicans) и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка) 
действие.

• Дезинфектант с бактерицидно, фунгицидно (Candida albi-
cans) и ограничено вирусоцидно действие.
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32,99 лв.
5020260017

21,99 лв.
5070200088

13,99 лв.
5020260013

39,99 лв.
5070200043

14,99 лв.
5020180470

29,99 лв.
5020260016

99,99 лв.
5070200089

49,99 лв.
5020260014

8,99 лв.
5070200060

49,99 лв.
5020260009

6,49 лв.
5070200097

20,99 лв.
5070200086

Дезинфектанти
за повърхности

Дезинфектант за 
повърхности Sept Ultra

Дезинфектант за
повърхности DZF

Дезинфектант за 
повърхности Sept Forte

Дезинфектант за повърхности
DZF-BA, без aлдехиди

Дезинфектант
Rapid Action, 3 в 1

• Готов за употреба дезинфектант с бързо и мощно действие, 
подходящ за ръце, подове, повърхности и инструменти, 
включително такива, влизащи в допир с храни.

• Изключително ефективно почистване и дезинфекция.

Туба 5 l

Пълнител 1 l

Помпа 1 l

Туба 5 l

Пълнител 1 l

Туба 5 l

Туба 5 l

Туба 5 l

Помпа 750 ml

Туба 5 l

Помпа 750 mlТуба 5 l
23,99 лв.
5070200098

Туба 4 l

• Дезинфектант  
DC 302

• Гел за санитарни 
помещения  
DC 300

• За подове и 
повърхности 
DC 305

• Готов за употреба 
препарат, предназначен 
за дезинфекция на 
работни и кухненски 
плотове, дръжки, 
клавиатури, 
оборудване, бюра, 
маси и повърхности на 
медицинска апаратура.

• Биоцидът е с 
бактерицидно, вкл. 
туберкулоцидно, 
фунгицидно и 
вирусоцидно действие 
(HIV, HBV).

• Биоцид с 
бактерицидно, 
фунгицидно и 
вирусоцидно 
действие.

• За дезинфекция 
и почистване 
на малки по 
площ, устойчиви 
на алкохол 
повърхности.

• Биоцидът е дезинфектант 
с бактерицидно, 
фунгицидно (Candida  
albicans, Aspergillus  
brasiliensis) и ограничено 
вирусоцидно (вируси  
с обвивка) действие.

• Областта му на 
приложение е  
дезинфекция на 
водоустойчиви 
повърхности (подове, 
стени, санитарен фаянс, 
плотове) и съоръжения.

• Биоцид с бактерицидно, 
фунгицидно и 
вирусоцидно действие и 
почистващ ефект.

• Области на приложение:
- дезинфекция на 

повърхности 
(фоайета, стълбища, 
чакални, стени, 
твърда мебел) в 
здравни и лечебни 
заведения и обекти 
с обществено 
предназначение;

- дезинфекция на 
повърхности, 
кухненски инвентар, 
посуда и прибори за 
хранене в обекти 
за производство и 
търговия с храни.
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4,49 лв.
5050160067

3,99 лв.
5050160066

9,99 лв.
5020260025

5,99 лв.
5020120402

13,99 лв.
5020120063

19,99 лв.
5120120002

12,99 лв.
5120120001

14,99 лв.
5050160068

41,99 лв.
5020260006

5,99 лв.
5020120399

Пълнител 1 lПомпа 500 ml

Помпа 1 l

Бял

Туба 5 l Туба 5 l Туба 5 l

Туба 5 l

Туба 5 l

Син

• Сапун PC 503
• За професионална 

употреба

• Пяна PC 506 • Сапун PC 500

Течен антибактериален сапун

Течен сапун-дезинфектант
за ръце DZF Scrub

Течен сапун с 
антибактериална
съставка

Tечен сапун на пяна Tечен сапун

Течен сапун, 5 l

• Течен сапун с бактерицидно, фунгицидно (Candida albicans) и ограничено вирусоцидно (вируси с 
обвивка, включително Коронавируси) действие.

• Биоцидът е с 
бактерицидно и 
фунгицидно действие  
и миещ ефект.

• Областта му на 
приложение е хигиенно 
миене на ръце с 
дезинфекционен 
ефект в лечебни и 
здравни заведения, в 
обекти с обществено 
предназначение и 
хранително-вкусовата 
промишленост.
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34,99 лв.
5125380007

9,99 лв.
5120120020

4,99 лв.
5050160026

8,49 лв.
5050160027

18,99 лв.
5050160030

10,99 лв.
5050160028

14,99 лв.
5050160029

7,99 лв.
5120120021

31,99 лв.
5120220006

34,99 лв.
5125380008

Диспенсър за
дезинфектант

Антибактериален диспенсър
за пяна

Пяна за ръце и тяло

Диспенсър за течен
сапун

Диспенсър за
сапун
на пяна Profi

Диспенсър за
сапун
на пяна

Диспенсър за
течен сапун
Profi

Пяна за ръце и тяло

Диспенсър за течен сапун

Антибактериален
диспенсър за сапун

14,99 лв.
5070200094

• Капацитет: 1 l

• Пълнител: 500 ml

500 ml 1000 ml 600 ml 500 ml 600 ml

• Пълнител: 500 ml

• Капацитет: 0.8 l
• Иновативният дизайн позволява да го използвате без 

да докосвате с длани повърхността на продукта, което 
е изключително важно за хранителните предприятия и 
медицинските институции.

• Капацитет: 1 l 
• Материал: пластмаса

• Капацитет: 0.8 l 
• Материал: пластмаса

• Материал: ABS пластмаса.
• Заключващ механизъм.
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№ Арт. номер Колич. Описание Цена

(1) 5125240024 15 пачки Качество Special, 
щампа вълни 45,99 лв.

(2) 5125240025 15 пачки Качество Special, 
щампа микро 52,99 лв.

2,99 лв.
5125240028

36,99 лв.
5125240027

159,90 лв.
5050140027

44,99 лв.
5120220004

89,99 лв.
5050140029

30,99 лв.
5125240017

Кърпи за ръце,
V-сгъвка

Диспенсър за кърпи за ръце
Defend Autocut

Диспенсър за кухненска
ролка

Кърпи за ръце Dry Tech
на ролка

Кухненска ролка Virgin CNT

Кърпи за ръце 
Virgin

Диспенсър за кърпи 
за ръце

• Отлични попивателни 
свойства.

• Здравина в намокрено 
състояние.

• Една кърпа е достатъчна за 
максимално подсушаване.

• Ергономична опаковка.
• EU Ecolabel.
• Материал: целулоза.
• Цвят: бял.

• Предназначение: за ХВП, за дома, 
за санитарни помещения, офиси и 
търговски обекти.

• Защитава здравето и околната среда.
• Технология HY Tech, елегантен дизайн и 

компактен размер.

• Опаковка: 6 ролки

• Качество: Special.
• Отлична здравина в 

намокрено състояние.
• Материал: целулоза.
• Двупластова.
• Тегло: 22 g/m2.
• 143 къса.

• Система за изтегляне 
на само една кърпа.

• Материал: пластмаса.
• Капацитет: максимум 

2 пачки.

• Материал: 
пластмаса.

• Дължина: 22.1 cm.
• Височина: 37.1 cm.
• Широчина: 33 cm.
• Капацитет: ролка  

с размери: Ø20x21 cm.
• Бял.

• Дължина 300 m, диаметър 19.5 cm.
• Предназначение: за ХВП, за санитарни помещения, офиси и 

търговски обекти.
• Технология Dry Tech, която прави хартията по-мека, 

попива водата по-добре и е по-устойчива на влага.
• Защитава околната среда и намалява отпадъците.

• Система за изтегляне 
на само една кърпа.

• Материал: пластмаса.
• За консумативи с 

размери до 20.5х21.5 cm.

• Качество: Special.
• Материал: 

целулоза.
• Количество:  

6 ролки в стек.
• Дължина на 

ролката: 108 m.
• Двупластова.

3,33 лв./пачка*

2 210
22 cm

21 cm

2 210
24 cm

21 cm

2,99 лв./пачка* (1)

(2)

 2 143
23.36 cm

23 cm

1 19.8 cm 300 mх6

2 450
24 cm

19.6 cm 108 mх6
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18,99 лв.
5025160062

23,94 лв.
5125240060

25,99 лв.
5050120004

99,99 лв.
2070750575

129,90 лв.
2070750576

4,99 лв.
5025240001

15,48 лв.
5125240062

Диспенсър за кърпи за ръце
Palex

Кухненска ролка

Диспенсър за кухненска ролка
Palex

Сешоар за ръце Halny, 1200 W Сешоар за ръце Mistral, 2000 W

Салфетки

Рециклирана кухненска ролка

Кърпи за ръце

• Капацитет:  
300 кърпи.

Арт. номер Описание Цена

5025240049 Z-сгъвка, целулозни, 21х23 cm, 20 бр. 39,80 лв.

5050140004 V-сгъвка, целулозни, 25х21 cm, 20 бр. 41,80 лв.

5050140005 V-сгъвка, целулозни, 22х21.5 cm, 20 бр. 35,80 лв.

• Материал: 
целулоза.

• Тегло: 800 g

• Капацитет: 250 m.
• Заключващ механизъм.

• Автоматичен старт с 
фотоклетка.

• Температура за 
изсушаване: 60±15 °C.

• Време за изсушаване: 
40 сек.

• Водоустойчив: IPX1.
• Материал: ABS 

пластмаса.

• Автоматичен старт с 
фотоклетка.

• Температура за 
изсушаване: 50 °C.

• Време за изсушаване: 
25 сек.

• Сертификат: CE.
• Водоустойчив: IPX1.
• Материал: ABS 

пластмаса.

• Материал: целулоза.
• Еднопластова.
• Размер: 33х33 cm.
• Опаковка: 500 бр.

13,74 лв.
5125240063

• Рециклирана
• Тегло: 800 g.

• Тегло: 400 g.
• 12 бр./оп.

2 200

2 х6 2 х12

500
33 cm

33 cm
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2,99 лв.
5125240049

6,29 лв.
5125240029

1,99 лв.
5125240018

5,69 лв.
5050120014

3,99 лв.
5050140011

4,49 лв.
5125240050

Кухненско руло Love

Кухненско руло Virgin

Кърпи за лице Dissolve

Тоалетна хартия, целулозна

Кухненско руло Blitz

Носни кърпи Skin

Кухненско руло Regina XXL

Арт. номер Описание Цена

5125260026 Лавандула 9,99 лв.

5125260032 Pure 9,99 лв.

5125260029 Праскова 9,99 лв.

• Материал: целулоза.
• Тегло: 175 g

• Качество: Special.
• Здравина в намокрено 

състояние.
• Материал: целулоза.
• Тегло: 700 g.

• Технология Dissolve 
Tech – хартията се 
разгражда за по- 
малко от 3 минути.

• Материал: целулоза.
• Тегло: 14.5 g/m2.

• Материал: целулоза.

• 6 пакета х 10 
кърпи/кутия

• Материал: целулоза.
• Тегло: 265 g

2 100
22.7 cm

24 cm

х224 mх2

3 54
22.7 cm
23.86 cm

х213 mх2

2 309
22.3 cm

23.4 cm 68.91 mх1

3 100

33 cm

25.7 cm  25.7 mх1

2 100
20 cm

21 cm

3 135
9.5 cm

12.5 cm 16.9 mх16
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26,99 лв.
5125260008

16,99 лв.
5050100007

18,72 лв.
5025260013

4,99 лв.
5125260009

5,99 лв.
5125260025

7,49 лв.
5125260011

23,88 лв.
5025260049

15,48 лв.
5125260019

36,99 лв.
5125260006

Диспенсър за тоалетна 
хартия Mini Jumbo

Диспенсър за тоалетна хартия
Mini Jumbo

Тоалетна хартия, двупластова

Тоалетна хартия
Special

Тоалетна хартия Camomilla

Тоалетна хартия Virgin

Тоалетна хартия „Джъмбо“

Тоалетна хартия Mini Jumbo

• Система за изтегляне 
на само една кърпа.

• Материал: пластмаса.
• За консумативи с 

размери до 23х10 cm.

• Капацитет:  
ролка до 160 m.

• Заключващ механизъм.

• Тегло: 80 g.
• Материал:  

100% целулоза

• Качество:  
Special.

• Материал: 
целулоза.

• 10 ролки в стек.
• Тегло: 16.5 g/m2.

• Качество:  
Special.

• Материал: 
целулоза.

• Тегло: 15.5 g/m2.
• Дължина на 

ролката: 27.5 m.
• 250 къса.

• Материал: целулоза.
• Тегло: 400 g

• Рециклирана.
• Тегло: 400 g.

• Качество: Special.
• Отлична здравина в 

намокрено състояние.
• Материал: целулоза.
• 12 ролки в стек.
• Двупластова.
• Тегло: 16.5 g/m2.

* Цена за ролка 3.08 лв. при 
покупка на 12 ролки в стек.

* Цена за ролка 0,93 лв. при 
покупка на 8 ролки в стек.

* Цена за ролка 0,50 лв. при 
покупка на 10 ролки в стек.

3,08 лв./ролка*

0,50 лв./ролка*

2 180
11.5 cm

9.8 cm 20.7 mх10 3 150
9.5 cm

12.5 cm 18.8 mх8

2 200
13 cm

10.5 cm 26 mх48

3 250
11 cm

9.46 cm 27.5 mх8

0,93 лв./ролка*

3
19 х12

3 380
24

20.5 х12

2 450
30.5 cm

9.5 cm 140 mх12
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22,99 лв.
5020180107

22,99 лв.
5020180089

59,99 лв.
5070260002

Препарат за 
почистване на
тоалетни

Препарат за 
почистване на
тоалетни

Препарат за 
санитарен фаянс

Препарат за почистване на
тоалетни

Препарат за почистване
на тоалетни

• TCL 217, син
• 5 l
• Отстранява варовикови 

отлагания, петна 
от ръжда, органични 
и неорганични 
замърсявания.

• С дълготраен 
интензивен аромат.

• Без мирис на хлор.

• TCL 209, зелен
• 5 l
• Премахва котления 

камък и почиства до 
блясък.

• Действа дори и във 
водопроводния канал.

• Осигурява дълготраен 
свеж аромат.

• Без съдържание на хлор.

• BCD 251
• 3 l
• Почиства бойлери, кафе машини, миялни машини, 

тенджери и други уреди за затопляне на вода.
• Премахва гипс, вар, цимент, мазилка, петна от ръжда.

Арт. номер Колич. Описание Цена

5020180101 500 ml Gel Total Power, бор 3,49 лв.

5020180100 500 ml Gel Total Power, океан 3,49 лв.

5120180005 500 ml Gel Total Power, лавандула  
и мента 3,49 лв.

Арт. номер Колич. Описание Цена

5020180540 750 ml Океан 2,99 лв.

5020180541 750 ml Гора 2,99 лв.

5020180542 5 l Гора 9,99 лв.

Арт. номер Колич. Описание Цена

5070120008 1 l Фреш 2,49 лв.

5070120009 5 l Океан, концентрат 8,99 лв.

Универсален 
препарат за под
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14,99 лв.
5020200092

15,99 лв.
5020200250

17,99 лв.
5070120001

3,99 лв.
5020200090

Препарат за стъкла и 
гладки повърхности

Универсален 
препарат

Универсален 
препарат

Препарат за стъкла Glass 
antistatic

Обезмаслител

Препарат за стъкла 
с помпа

• GCL 201
• 5 l

• UCL 210
• 5 l

• UCL 215
• 5 l

• 500 ml, син
• Подходящ за: стъклени  

и огледални повърхности, 
всички водоустойчиви 
гладки повърхности.

Арт. номер Колич. Описание Цена

5020200016 500 ml Препарат за стъкла, пълнител 1,49 лв.

5020200015 500 ml Препарат за стъкла, с помпа 2,49 лв.

5020200017 5 l Препарат за стъкла, туба 4,99 лв.

Арт. номер Колич. Описание Цена

5020160210 500 ml Обезмаслител, пълнител 2,89 лв.

5020160200 500 ml Обезмаслител, с помпа 3,99 лв.

5020160211 5 l Обезмаслител, туба 15,99 лв.

С ПОДАРЪК ФЛАКОН
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93,99 лв.
5080120020

299,90 лв.
5080120072

159,90 лв.
5080120071

Количка за почистване
с 2 кофи и преса

Количка за почистване
All in One

Количка за почистване
с 2 кофи и преса

• Материал: пластмаса и метал.
• Размери: 550x950x865 mm.
• Капацитет: 2x25 l.

• Количката за почистване и пране All in One е изключително 
подходяща за професионална употреба в болници, 
търговски и бизнес центрове, хотели и други.

• Изцяло хромиран метален корпус.
• Професионални безшумни гуми (100 mm), не оставят следи 

по пода.
• Лесен монтаж.
• PVC плик, 120 l.
• 2 кофи броя х 25 l (червена и синя).
• 4 кофи броя х 6 l (червена, синя, зелена, жълта).
• 1 брой пластмасова преса за изцеждане на пране.
• 3 броя пластмасови тави с капацитет 12 l.
• 4 броя колела (2 със спирачка).

• Професионална количка за почистване с изцяло хромирана 
двойна кофа и преса.

• Съвместима със 120-литрови торби за боклук.
• 1 брой пластмасова кошница.
• 2 броя 25-литрови кофи (червена, синя).
• 1 брой преса за изстискване на моп.
• 4 броя допълнителни колела.
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19,99 лв.
5040140012

Държач за моп 
тип „перука“

Метална 
дръжка за моп

Дръжка 
за моп

Регла за отвеждане на 
вода

Табела за мокър под

Моп за мокро 
почистване

Арт. номер Цвят Описание Цена

5080120085 Син 18 cm 4,49 лв.

5080120086 Зелен 18 cm 4,49 лв.

5080120087 Жълт 18 cm 4,49 лв.

5080120088 Червен 18 cm 4,49 лв.

Арт. номер Размер Цвят Описание Цена

5080100044 120 cm/∅21.5 mm Сива Метална, 
с винт 3,49 лв.

5080100045 120 cm/∅21.5 mm Синя Метална, 
с винт 3,49 лв.

5080100046 120 cm/∅21.5 mm Червена Метална, 
с винт 3,49 лв.

5080100047 120 cm/∅21.5 mm Жълта Метална, 
с винт 3,49 лв.

5080100048 120 cm/∅21.5 mm Зелена Метална, 
с винт 3,49 лв.

Арт. номер Размер Описание Цена

5080120051 140 cm Алуминиева, с отвор и 
удобна зона за захват 7,99 лв.

5080120052 120 cm
Метална, с конусна резба, 
отвор и удобна зона за 
захват

3,49 лв.

Арт. номер Цвят Описание Цена

5080120081 Син 375 g 5,99 лв.

5080120082 Зелен 375 g 5,99 лв.

5080120083 Жълт 375 g 5,99 лв.

5080120084 Червен 375 g 5,99 лв.

• Произведен от 65% памук и 35% полиестер.
• Съвместим с всички видове държачи за моп за мокро 

почистване.
• Позволява до 250 изпирания при 65°C в индустриална 

пералня.

3,49 лв.
5080120070

• Широчина: 55 сm

2,99 лв.
5080120069

• Широчина: 40 сm

• Произведенa от пластмаса, която 
осигурява изключителна здравина и 
устойчивост.

• Произведена от полипропиленов 
материал.

Регла за отвеждане
на вода, метална

Арт. номер Описание Цена

5080120067 55 cm 8,49 лв.

5080120068 75 cm 8,99 лв.
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Органайзер за дръжки

Държач за плосък моп с магнит,
за мокро почистване

Моп за сухо и мокро
почистване

Държач за плосък моп
за сухо почистване

Плосък моп за мокро
и сухо почистване

Арт. номер Размер Цена

5080120100 40 cm 4,99 лв.

5080120101 60 cm 5,99 лв.

5080120102 80 cm 5,99 лв.

5080120103 100 cm 6,99 лв.

Арт. номер Размер Описание Цена

5080120043 40 cm Памучен 7,99 лв.

5080120044 60 cm Памучен 9,99 лв.

5080120045 80 cm Памучен 10,99 лв.

5080120046 100 cm Памучен 12,99 лв.

5080120106 40 cm Акрилен 8,99 лв.

5080120107 60 cm Акрилен 10,49 лв.

5080120108 80 cm Акрилен 11,99 лв.

5080120050 100 cm Акрилен 13,99 лв.
Арт. номер Размер Описание Цена

5080120098 40 cm Моп Xtra Chain, за мокро, RT 6,99 лв.

5080120099 50 cm Моп Xtra Chain, за мокро, RT 7,49 лв.

5080120117 40 cm Моп Ultra, микрофибър, 
зелен, RT 8,99 лв.

5080120118 50 cm Моп Ultra, микрофибър, 
зелен, RT 8,99 лв.

• Изработен от специален алуминиев профил с гумени/пластмасови щипки и 
закачалки за плат.

• Висококачествен органайзер за дръжки с 5 позиции, изработен от 
специален алуминиев профил.

12,99 лв.
5080120031

• Широчина: 40 сm

13,99 лв.
5080120032

• Широчина: 50 сm

• Памучен: произведен от 70% памук и 30% полиестер. 
Съвместим с всички пластмасови и метални държачи за 
моп. Позволява до 300 изпирания в индустриална пералня.

• Акрилен: произведен от 100% акрилна прежда. Мопът има 
допълнителен слой за дълготрайна употреба. Съвместим с 
всички пластмасови и метални държачи за моп.

34,99 лв.
5080120053

5 позиции

26,99 лв.
5080120054

3 позиции
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9,49 лв.
5080120144

4,49 лв.
5080120157

5,49 лв.
5080100072

14,49 лв.
5080120138

7,49 лв.
5080100073

4,49 лв.
5080100075

Серия продукти с антибактериално покритие

BACTERIA-STOP

Моп памучен конус XXL

Стъклочистачка Четка с лопатка за маса Четка с лопатка за маса

Дръжки

Арт. номер Размер Описание Цена

5080100051 140 cm Телескопична, Bacteria Stop 4,99 лв.

5080100052 120 cm За метла / парцал, Bacteria Stop 5,99 лв.

№ Арт. номер Колич. Цена

(1) 5080140008 2 бр. 2,69 лв.

(2) 5080140009 10 бр. 2,99 лв.

(3) 5080140010 5 бр. 1,99 лв.

№ Арт. номер Описание Цена

(1) 5080100061 Метла Prestige 7,99 лв.

(2) 5080100062 Гумена метла 10,49 лв.

(3) 5080100063 Метла с дръжка, 120 cm 11,49 лв.

(4) 5080100064 Гумена метла с телескопична дръжка 15,99 лв.

• Покритие със сребърни йони, които 
възпрепятстват размножаването на 
бактериите и поддържат висока хигиена.

Метли
• Метла със съдържание 

на сребърни йони, които 
ефективно предотвратяват 
размножаването на бактерии и 
запазват високо ниво на хигиена.

• Гумена метла с 
механизъм, който 
предотвратява 
размножаването 
на бактерии.

• Метла с дръжка.
• Гарантира високо 

ниво на хигиена.

• Метла със съдържание 
на сребърни йони, 
които ефективно 
предотвратяват 
размножаването на 
бактерии и запазват 
високо ниво на хигиена.

• Метлата има система 
за абсорбиране на 
вода, което я прави 
незаменима при 
почистване на  
мокри повърхности.

• 12 l

Кофа с 
изстисквач

Домакинска гъба Четка-ютийка
с изкуствен косъм(1)

(1) (2) (3)

(4)

(2)

(3)
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Кърпа микрофибърна
универсална

Метла с лопатка 
и дълги дръжки

Комплект Rotary моп

Комплект моп Azur
Spray Economy

Моп Euro Economic

Комплект 4 части моп,
Spray & Collect

Дървена дръжка Azur

3,99 лв.
5080140020

7,99 лв.
5025160055

79,99 лв.
5025180024

32,49 лв.
5080120148

7,99 лв.
5025180005

49,99 лв.
5125180002

1,99 лв.
5125200005

2,49 лв.
5080100050

• Размер: 
30x30cm.

• Цветове 
асорти.

• 4 бр./оп.

• С изкуствен косъм и 
дълги дръжки: 87 cm.

• Широчина на 
лопатката: 27 cm.

• С 2 мопа за максимално 
ефективно почистване 

• Не е необходима 
употребата на препарати.

• Подходящ както за суха, 
така и за мокра употреба.

• Размери: 45x14х120 cm.
• Издръжлив и практичен.
• С високо абсорбиращото 

свойство.
• Универсален за всякакъв 

тип настилки.

• Комплектът комбинира 
предимствата на 4 продукта.

• Включени са: голям моп с дръжка 
за пръскане; малък моп с дръжка 
за пръскане; кърпа за почистване 
на различни подови настилки; 
кърпа за почистване на стъкло.

• Размер: 
30x30cm

• Дължина: 120 сm

Арт. номер Размер Описание Цена

5080100055 50 cm Зелена 10,49 лв.

5080100056 60 cm Зелена 12,99 лв.

5080100057 30 cm Черна 6,49 лв.

5080100058 40 cm Черна 8,49 лв.

Дървени метли,
индустриални

• С много твърди влакна, идеални за 
справяне с най-упоритата мръсотия.

• Мопът почиства 50% повече 
замърсявания от всеки друг.

• Въртящата глава помага да се 
достигне до труднодостъпни 
места.

• Разпръсква препарат за ваше 
улеснение.
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Уред за почистване на
стъкла и повърхности

Държач за моп за измиване  
на стъкла

Регла за измиване на стъкла

Моп за измиване на стъкла

2,99 лв.
5080120066

Арт. номер Размер Цена

5080120061 35 cm 6,49 лв.

5080120062 45 cm 6,99 лв.

Арт. номер Размер Цена

5080120063 25 cm 13,99 лв.

5080120064 35 cm 14,99 лв.

5080120065 45 cm 16,99 лв.

3,49 лв.
5080120059

• Широчина: 
35 сm

Алуминиева телескопична дръжка Луксозен
моп

Класически
моп

14,99 лв.
5025160210

8,99 лв.
5025160200

11,99 лв.
5080120055

• Дължина: 1.5 m

• Моп за бързо 
и лесно 
почистване 
на дома.

• Подходящ 
за гладки 
повърхности.

• Почистете дома 
си бързо и лесно 
с добре познатия 
класически моп, 
изработен от 
пластмаса.39,99 лв.

5080120057

• Дължина: 4.5 m

49,99 лв.
5080120058

• Дължина: 6 m

26,99 лв.
5080120056

• Дължина: 3 m

3,99 лв.
5080120060

• Широчина: 
45 сm

Кръгла кофа 
с изстисквач

Oвална кофа  
с изстисквач

6,49 лв.
5025100040

6,49 лв.
5025100020

• Обем: 12 l

• Обем: 12 l
• Червена

6,99 лв.
5080120025
• Обем: 12 l
• Синя
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Дръжки за бърсалки и четки

Дръжка, мат инокс, права резба

Универсална кърпа

Попивателна 
кърпа

Микрофибърна кърпа за 
почистване на стъкло

Домакинска гъба с канал

Кърпа микрофибърна
универсална

Парцал за под
с ленти

Парцал за под
въже

Домакински 
ръкавици

1,29 лв.
5025200002

2,29 лв.
5025200003

1,69 лв.
5025200050

2,49 лв.
5025200102

1,19 лв.
5080140031

2,69 лв.
5025160046

2,99 лв.
5025160504

2,99 лв.
5025160018

2,99 лв.
5025160016

Арт. номер Описание Размер Цвят Цена

5025160100 конусовидна 110 cm Зелен 1,49 лв.

5025160001 права 110 cm Син 1,49 лв.

Арт. номер Размер Цена

5025160140 130 cm 2,99 лв.

5025160141 – 4,69 лв.

• Размер: 38x34 сm.
• 3 бр./оп.

• Размер: 18x20 сm.
• 3 бр./оп.
• Плътна и абсорбираща 

универсална кърпа.

• Размер: 
30x30 сm

• Размери: 
9х6.5х4 cm

• 10 бр./оп.

• Размер: 
30x30 сm

• 180 g

• 220 g

• 200 g

Четка Europea
с универсална резба

Пластмасова четка  
за под с изкуствен косъм

Арт. номер Размер Цена

5025120611 Размер M 1,39 лв.

5025120612 Размер L 1,39 лв.
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Кош с капак

Пластмасов кош за разделно
събиране с педал

Кош с педал

Пластмасов кош за разделно
събиране с педал

Кош с педал

Кош с капак

Арт. номер Обем Цвят Цена

5025100044 25 l Сив 8,49 лв.

5025100046 50 l Сив 12,99 лв.

5025100042 70 l Сив 13,99 лв.

Арт. номер Обем Цвят Цена

5025140117 70 l Жълт 85,99 лв.

5025140118 70 l Зелен 85,99 лв.

5025140119 70 l Син 85,99 лв.

Арт. номер Обем Цвят Цена

5060140024 12 l Бял 22,99 лв.

5060140025 22 l Бял 31,99 лв.

5060140026 50 l Бял 59,99 лв.

Арт. номер Обем Цвят Цена

5060140027 30 l Жълт 61,99 лв.

5060140028 30 l Зелен 61,99 лв.

5060140029 30 l Син 61,99 лв.

Арт. номер Обем Цвят Цена

5060140030 12 l Сив/черен 16,99 лв.

5060140031 22 l Сив/черен 25,99 лв.

5060140032 50 l Сив/черен 46,99 лв.

Арт. номер Обем Цвят Цена

5060140016 9 l Бял 11,99 лв.

5060140017 16 l Бял 16,99 лв.

5060140018 26 l Бял 28,99 лв.

5060140019 50 l Бял 42,99 лв.

Арт. номер Обем Цвят Цена

5060140020 9 l Сив 8,49 лв.

5060140021 16 l Сив 12,99 лв.

5060140022 26 l Сив 20,99 лв.

5060140023 50 l Сив 28,99 лв.
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Заедно за модерна среда в образованието

Х
иг

ие
на

Капак за мобилен контейнер

Кош за разделно събиране
Sort

База за мобилен контейнер

Арт. номер Обем Размери Цвят Цена

5060140061 28 l 36x29xH50 cm Син 29,99 лв.

5060140062 28 l 36x29xH50 cm Зелен 29,99 лв.

5060140063 28 l 36x29xH50 cm Жълт 29,99 лв.

5060140064 28 l 36x29xH50 cm Червен 29,99 лв.

Арт. номер Обем Размери Бр./оп. Цена

5025220010 20 l 45x50 cm 30 1,99 лв.

5025220015 35 l 50x60 cm 20 1,99 лв.

5025220020 50 l 55x75 cm 10 1,99 лв.

5025220025 90 l 70x90 cm 10 2,49 лв.

5025220030 130 l 80x110 cm 10 3,49 лв.

Арт. номер Обем Размери Бр./оп. Цена

5025220035 46 l 52x65 cm 15 2,49 лв.

5025220040 80 l 60x85 cm 10 3,49 лв.

5025220045 120 l 70x100 cm 10 4,49 лв.

Арт. номер Обем Размери Цвят Цена

5060140065 45 l 40x34xH61 cm Син 34,99 лв.

5060140066 45 l 40x34xH61 cm Зелен 34,99 лв.

5060140067 45 l 40x34xH61 cm Жълт 34,99 лв.

5060140068 45 l 40x34xH61 cm Червен 34,99 лв.

26,99 лв.
5125140091

26,99 лв.
5125140092

• Обем: 
100 l

26,99 лв.
5125140090

• Обем: 
100 l

94,99 лв.
5125140087

• Обем: 100 l

• Обем: 
100 l

26,99 лв.
5125140089

• Обем: 
100 l

28,99 лв.
5125140088

• Обем: 
100 l

• Подвижен капак за контейнер с цветно кодиране за 
насърчаване на разделно събиране на отпадъците.

• Цветът на капака отговаря на вида отпадък, 
за който е предназначен кошът.

Торби за смет с връв Торби за смет
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9,50 лв.
5040120133

Арт. номер Цвят Цена

5040120200 Светлосиня 0,66 лв.

5040120201 Тъмносиня 0,66 лв.

5040120202 Тюркоаз 0,66 лв.

Арт. номер Описание Цена

5040120129 Размер М 21,99 лв.

5040120130 Размер L 21,99 лв.

Арт. номер Брой Цена

5025120652 100 бр. 5,99 лв.

5040120182 1000 бр. 49,99 лв.

Арт. номер Описание Цена

5040120190 Размер S 18,99 лв.

5040120191 Размер M 18,99 лв.

5040120192 Размер L 18,99 лв.

5040120193 Размер XL 18,99 лв.

Арт. номер Описание Цена

5125120009 Размер S 15,99 лв.

5198980039 Размер M 15,99 лв.

5025120026 Размер L 15,99 лв.

5198980040 Размер XL 15,99 лв.

Маска за еднократна 
употреба, трислойна, бяла, 
50 броя

Маска за еднократна 
употреба, с широк ластик

Ръкавици, нитрилни, 100 броя 

Ръкавици, винилови, без пудра, 
100 броя 

Калцуни

Ръкавици, латексови, с пудра, 100 броя 
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Таблица с размери за спортни облекла

Таблица с размери за карнавални костюми

Години Гръдна обиколка 
(1/2), cm

Дължина блуза  
(без бие), cm

Дължина  
ръкав, cm

Обиколка ханш 
(1/2, на 20 cm от 

талията), cm

Дължина крачол 
(страничен  

шев), cm

Дължина крачол 
(вътрешен  

шев), cm

6-8 38 54 16 43 35 10

10-12 42 59.5 18 47.5 41 15

14-16 46 64.5 19.5 52 47 19

M-L 50 70 21 57 50 20.5

Размер Години Ръст, cm Гръдна обиколка, cm Талия, cm Тегло, kg

S 4-6 115-128 58-64 54-57 16-20

M 7-9 130-143 69-72 60-62 25-33

L 10-12 145-158 76-80 64-67 34-45

Дължина на блузата

Гръдна обиколка

Дължина ръкав

20
 c

m

Дължина крачол  
(страничен шев)

Дължина крачол  
(вътрешен шев)

Ханш
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Таблица с размери за носии и униформи

Размер Дължина ръкав, cm Гръдна обиколка, cm Талия, cm Дължина крачол, cm
M ~62 94-98 83-86 ~106
L ~64 99-105 87-94 ~108

XL ~66 106-110 95-99 ~110
2XL ~68 111-118 100-109 ~110
3XL ~68 119-126 110-119 ~110
4XL ~68 127-133 120-129 ~110

Години Ръст, cm Дължина ръкав, cm Гръдна обиколка, cm Талия, cm Ханш, cm Дължина крачол, cm
2 104-110 ~38 55-58 53-54 60-62 ~60
4 110-116 ~41 58-59 54-55 62-65 ~65
6 122-128 ~45 61-65 55-57 66-70 ~74
8 128-134 ~47 65-67 58-60 70-73 ~80
10 140-146 ~49 70-74 61-64 75-78 ~88
12 152-164 ~53 76-84 65-70 82-87 ~94
14 164-170 ~55 84-88 70-74 87-90 ~98
16 170-176 ~58 88-92 74-76 90-94 ~102

Мъж

Талия

Гръдна обиколка

Дължина крачол

Дължина ръкав

Гръдна обиколка

Ръст

Дължина крачол

Талия

Ханш

Дължина ръкав

МомичеМомче

Гръдна обиколка

Ръст

Дължина крачол

Талия

Ханш

Дължина ръкав

Жена

Талия

Ханш

Гръдна обиколка

Ниска талия

Дължина крачол

Дължина ръкав
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ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА С РЕАЛНО ПРЕЖИВЯВАНЕ

БАНСКО ул. 
”
Цар Симеон“ 41 

БЕЛОСЛАВ ул. 
”
Св. св. Кирил и Методий“ 24

БЛАГОЕВГРАД бул. 
”
Св. св. Кирил и 

Методий“ 5 

БОТЕВГРАД ул. 
”
Гурко“ 3 

БУРГАС ж.к. ‚‚Славейков“, бл. 189

ВАРНА бул. 
”
Владислав Варненчик“ 82 

ВАРНА бул. 
”
Ян Палах“ 10 

ВАРНА площад 
”
Екзарх Йосиф“ 5 

ВАРНА бул. 
”
Цар Освободител“ 21 

ВАРНА ул. 
”
Русе“ 33 

ВАРНА ул. 
”
Краков“ 16

В. ТЪРНОВО ул. 
”
Никола Габровски“ 24 

ВИДИН бул. 
”
Цар Симеон Велики“ 42 

ГАБРОВО ул. 
”
Николаевска“ 8 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ул. 
”
Бяло море“ 13

ДОСПАТ ул. 
”
Тракия“ 15 

ДУПНИЦА ул. 
”
Св. Иван Рилски“ 47

ДЪЛГОПОЛ ул. 
”
Георги Димитров“ 99

ЕТРОПОЛЕ бул. 
”
Руски“ 80А 

ЗЛАТОГРАД ул. 
”
Беловидово“ 22 

КОСТЕНЕЦ ул. 
”
Белмекен“ 2Б

КЪРДЖАЛИ ул. 
”
Републиканска“ 63 

КЮСТЕНДИЛ ул. 
”
Полк. Стефан Манов“ 3 

КЮСТЕНДИЛ ул. 
”
Яворов“ 1 

ЛОВЕЧ ул. 
”
Стефан Караджа“ 5 

МЕЗДРА ул. 
”
Христо Ботев“ 35 

МОМЧИЛГРАД ул. 
”
Гюмюрджинска“ 50 

МОНТАНА бул. 
”
Трети март“ 78

ПАЗАРДЖИК ул. 
”
Есперанто“ 3

ПАНАГЮРИЩЕ ул. 
”
Г. Бенковски“ 28

ПЕРНИК ул. 
”
2“ 1 

ПЕТРИЧ ул. 
”
Цар Борис III“ 44 

ПЛОВДИВ бул. 
”
Кукленско шосе“ 9Н

ПЛОВДИВ бул. 
”
Санкт Петербург“ 48

ПЛОВДИВ ул. 
”
Ген. Данаил Николаев“ 4

РУДОЗЕМ ул. 
”
Васил Левски“ 19

РУСЕ ул. 
”
Константин Иречек“ 5 

СВИЩОВ ул. 
”
Цар Освободител“ 26 

СИЛИСТРА ул. 
”
Капитан Мамарчев“ 2

СЛИВЕН бул. 
”
Шести септември“ 7 

СЛЪНЧЕВ БРЯГ ТК 
”
Кейбълтел“ 

СМОЛЯН бул. 
”
България“ 86 

СОЗОПОЛ ул. 
”
Републиканска“ 2

СОФИЯ Бизнес Парк, сграда 1

СОФИЯ бул. 
”
Александър Пушкин“ 14

СОФИЯ бул. 
”
България“ 81А

СОФИЯ бул. 
”
Витоша“ 168 

СОФИЯ бул. 
”
Витоша“ 96 

СОФИЯ бул. 
”
Гоце Делчев“, бл. 29 

СОФИЯ бул. 
”
Джеймс Баучер“ 51 

СОФИЯ бул. 
”
Княгиня Мария Луиза“ 42

СОФИЯ бул. 
”
Княз Дондуков“ 34Б 

СОФИЯ бул. 
”
Цариградско шосе“ 139

СОФИЯ ул. 
”
Васил Кънчев“ 26

СОФИЯ ул. 
”
Георги С. Раковски“ 120А

СОФИЯ ул. 
”
Граф Игнатиев“ 78

СОФИЯ ул. 
”
Илия Бешков“ 12

СОФИЯ ул. 
”
Ломско шосе“, бл. 171

СОФИЯ ул. 
”
Опълченска“ 117, бл. 37

СОФИЯ ул. 
”
Солунска“ 43 

СОФИЯ ул. 
”
Софроний Врачански“ 2 

СОФИЯ ул. 
”
Шейново“ 7 

СОФИЯ ж.к. Люлин, бл. 387, магазин 6 

СОФИЯ кв. Драгалевци, ул. 
”
Папрат“ 16 

СТ. ЗАГОРА бул. 
”
Цар Симеон Велики“ 45

ЯМБОЛ ул. 
”
Димитър Благоев“ 12

66 
МАГАЗИНА

Посети нашите магазини!
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