
1595140291

Flint
Календар-бележник с ластик,  
лента-разделител, магнитно затваряне  
с прихлупване върху предната корица.

130х180х22 mm

хартия

160 линирани страници

26.99 лв.

1595140292

Shiraz
Календар-бележник с ластик,  
лента-разделител.

130х180х20 mm

хартия

160 линирани страници

26.99 лв.

лента-разделител, магнитно затваряне 

1595140293

Flutterbyes
Календар-бележник с ластик,  
лента-разделител.

130х180х20 mm

хартия

160 линирани страници

26.99 лв.
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1595140294

Black Moroccan
Календар-бележник с ластик,  
лента-разделител.

135х210х20 mm

хартия

160 линирани страници

29.99 лв.

1595140295

Genesis 
Календар-бележник с ластик, лента- 
разделител, магнитно затваряне  
с прихлупване върху предната корица.

180х230х20 mm

хартия

160 линирани страници

34.99 лв.

Black Moroccan

с прихлупване върху предната корица.

Ц
ените са в лева без ДДС

.
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1595140287

Letter to Morisot
Календар-бележник с ластик, лента-разделител, 
магнитно затваряне с прихлупване върху 
предната корица.

100х140х20 mm

хартия

160 линирани страници

22.99 лв.

1595140288

Schubert
Календар-бележник с ластик, лента- 
разделител, магнитно затваряне  
с прихлупване върху предната корица.

100х140х20 mm

хартия

160 линирани страници

22.99 лв.

1595140289

Butterfly Garden
Календар-бележник с ластик, лента-разделител.

95х140х18 mm

хартия

160 линирани страници

22.99 лв.

1595140290

Midnight Steel 
Календар-бележник с ластик,  
лента-разделител.

95х140х18 mm

хартия

160 линирани страници

22.99 лв.

Midnight Steel 
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Календари 
и календар- 
бележници



93487  
Тефтер с ластик А5

140x210 mm

изкуствена кожа, хартия

80х150 mm

80 бели листа

4.99 лв.

Author  
Тефтер с ластик А5 и лента-
разделител

207x142x12 mm

хартия

60х20 mm

80 стр., линирани, 70 g/m²

4.99 лв.

Corky  
Тефтер с ластик А5 и лента-
разделител

210x146x13 mm

хартия и корк

130х95 mm

80 листа, пунктирани 
редове, 70 g/m²

5.99 лв.

1570180018

1570180003

1570180019 1570180035

1570180030 1570180031

1570180032

1570180078

1570180077

1570180029

Ц
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Congo  
Тефтер с ластик А5, лента-
разделител и поставка за химикалка

142x12x215 mm

нетъкан текстил, хартия

90х130 mm

80 линирани страници

5.99 лв.

93716  
Тефтер с ластик А5 и химикалка

тефтер 140x210 mm; 
химикалка ø10x138 mm; 
калъф 185x240 mm

изкуствена кожа, хартия

120х120 mm 
50x5 mm

96 бели листа

11.99 лв.

1570180034

93725
Тефтер с ластик А5, лента-
разделител и поставка за химикалка

148x210 mm 
калъф 185x240 mm

канава

95х140 mm

96 листа, слонова кост

7.99 лв.

1570180080 1570180081 15701800821570180079

1570350008 1570350009 1570350011 1570350012

Ц
ените са в лева без ДДС

.

13

ТЕФ
ТЕРИ



Витоша
 y Календар-бележник, седмичник  
с дати.

 y Твърда корица, облечена  
с книговинил.

 y 352 страници.
 y 16 страници полезна информация. 
 y Карта на България и Европа  
на форзаците;

 y Датирани страници;
 y Информация за месеца  
и седмицата на 5 езика.

А5

книговинил, 
хартия

352 страници

7.99 лв.

1595140051

1595140054

1595140052

1595140055

1595140053

1595140056

Ц
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Казанова
 y Календар-бележник с дати.
 y Луксозна корица от термоактивна кожа  
със сухо преге, концево шит и лепен.  
Лице и гръб с мека вложка.

 y Дата-страница на пет езика.
 y Двуцветен печат.
 y С текстилна лента за разделител.
 y 16 страници полезна информация.

100х150 mm

термокожа, хартия

352 страници. 

 

8.49 лв.

1595140190

1595140193

1595140191

1595140194

1595140192

1595140195

Европа
 y Календар-бележник с дати.
 y Луксозна корица от термоактивна кожа 
със сухо преге, концево шит и лепен. 
Лице и гръб с мека вложка. 

 y С карта на Европа и България.
 y Дата-страница на пет езика.
 y С текстилна лента за разделител.
 y 16 страници полезна информация.

А5

термокожа, хартия

352 страници.

9.99 лв.

Мадера
 y Календар-бележник с дати и луксозна 
корица от термоактивна кожа със сухо 
преге, концево шит и лепен. Лице и 
гръб с мека вложка, кръглен гръб.

 y С карта на Европа и България.
 y Дата-страница на пет езика.
 y С текстилна лента за разделител.
 y 16 страници полезна информация.

А5

термокожа, жълта 
офсетова хартия.

352 страници.

15.99 лв.

1595140149

1595140151

1595140150

1595140152

1595140153

1595140154

1595140130

1595140131 1595140133 1595140135

1595140132 1595140134 1595140136

Ц
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ПЕЧАТ НА 
КАСОВИ РОЛКИ 
В OFFICE 1 
SUPERSTORE

ПЕЧАТ С РЕКЛАМА 
НА КЛИЕНТА

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, 
МОЛЯ, ПОЗВЪНЕТЕ НА ТЕЛЕФОН 

0700 10 700

ПЕЧАТ С РЕКЛАМА 

За лазерно 
гравиране
 y Календар-бележник без дати, 
подходящ за лазерно гравиране.

 y Твърда корица, облечена с термокожа.
 y С неутрални страници.
 y Цветът на шева на тефтера отговаря 
на цвета, който ще се вижда при 
гравиране на корицата.

А5

термокожа, хартия

240 страници

10.99 лв.

1595140078

1595140079

1595140080

1595140081
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Икономи
 y Календар-бележник с твърда корица, облечена  
с книговинил. Годината е отбелязана на корицата 
със сухо преге.

 y Карта на България и Европа на форзаците.
 y Недатирани страници с поле за вписване на дата.
 y 16 страници полезна информация.

А5

термокожа, 
хартия

192 страници

4.49 лв.

1595140069 1595140070 1595140071 1595140072

Виктория
 y Календар-бележник с корица, с 
топъл печат сребро, шита и лепена. 
Лицето е с мека вложка, без дати.

 y С неутрални страници.
 y С цветна карта на Европа  
и България.

 y 16 страници полезна информация.

А5

термокожа, 
хартия

352 страници

5.99 лв.

1595140038

1595140039

1595140040

1595140041

1595140042

1595140043

ИЗРАБОТКА НА ХАРТИЕНИ ТОРБИЧКИ 
ПО РАЗМЕР И ДИЗАЙН  
НА КЛИЕНТА

Ц
ените са в лева без ДДС

.
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№1 №2 №3 №4

№5 №6 №7 №8

6080122020

Настолен персонализиран 
календар А3
 y Настолен А3 календар с дати с персонализация на всяка страница.
 y Възможност за персонални празнични пожелания.
 y В цената е включен печат само от външната страна.

297х420 mm

листове: хартия 100 g/m2 

основа: картон 300 g/m2 

метална спирала
53 листа

16.49 лв.

6080122017

Настолен календар А3
 y Настолен А3 календар с дати с персонализация на всяка страница.
 y Възможност за персонални празнични пожелания.
 y В цената е включен печат само от външната страна.

ходложка: 420х350 mm 
тяло: 420х300 mm

тяло: бяла офсетова 
хартия с плътност 70 g/m2

5.49 лв.

Код ПЪЛНОЦВЕТЕН ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ
За количество, бр.

1 10 50

8025680001 Подложка на настолен календар А3 по ваш дизайн 4,99 лв. 2,49 лв. 1,49 лв.

Посочените цени са за единична бройка при съответния тираж.

8025320010

Картички
 y Опаковка от 4 бр.
 y Възможност за персонални 
празнични пожелания.

 y В цената е включен печат 
само от външната страна.

100x150 mm

картон хром 300 g/m2

5.99 лв.
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Многолистов календар 
22/31 cm, 7 стр.
 y Календариум за всеки месец на български.
 y Метална спирала с кукичка за закачване.
 y Персонализация на всяка страница на календара.

220х310 mm

листове: хартия 220 g/m2 

метална спирала с кукичка

7 страници

3.99 лв.

Многолистов календар 
22/31 cm, 13 стр.
 y Календариум за всеки месец на български.
 y Метална спирала с кукичка за закачване.
 y Персонализация на всяка страница на календара.

220х310 mm

листове: хартия 220 g/m2 

картонено гръбче 220 g/m2 

метална спирала с кукичка

13 страници

3.49 лв.

Многолистов календар 
44/31 cm, 13 стр.
 y Календариум за всеки месец на български.
 y Метална спирала с кукичка за закачване.
 y Персонализация на всяка страница на календара.

440х310 mm

листове: хартия 220 g/m2 

картонено гръбче 220 g/m2 

метална спирала с кукичка

13 страници

6.99 лв.

Многолистов календар 
44/31 cm, 7 стр.
 y Календариум за всеки месец на български.
 y Метална спирала с кукичка за закачване.
 y Персонализация на всяка страница на календара.

440х310 mm

листове: хартия 220 g/m2 

метална спирала с кукичка

7 страници

4.99 лв.

8025720017 ЦВЕТЯ

8025720018 ИТАЛИЯ

8025720019 СЕЗОНИ

8025720020 ДИЗАЙН НА КЛИЕНТА

8025720025 ЦВЕТЯ

8025720026 ИТАЛИЯ

8025720027 СЕЗОНИ

8025720028 ДИЗАЙН НА КЛИЕНТА

8025720029 ЦВЕТЯ

8025720030 ИТАЛИЯ

8025720031 СЕЗОНИ

8025720032 ДИЗАЙН НА КЛИЕНТА

8025720021 ЦВЕТЯ

8025720022 ИТАЛИЯ

8025720023 СЕЗОНИ

8025720024 ДИЗАЙН НА КЛИЕНТА

Ц
ен

ит
е 

са
 в

 л
ев

а 
бе

з 
ДД

С
.

20

КА
Л

ЕН
Д

А
РИ



Работен календар, 
1 тяло
 y Работен календар с едно тяло и прозорче. 
Календарът съдържа 12 листа и е без глава.

 y Може да отпечатаме и поставим на календара глава 
с готова Ваша визия или пък такава от асортимента 
на O¥ce 1 Superstore.

глава: 310х220 mm 
размери: 310х470 mm

листове: офсетова хартия 70 g/m2 

гръб: картон 400 g/m2

12 листа

1.79 лв.

Работен календар, 
3 тела
 y Работен календар с едно тяло и прозорче. 
Календарът съдържа 12 листа и е без глава.

 y Може да отпечатаме и поставим на календара глава 
с готова Ваша визия или пък такава от асортимента 
на O¥ce 1 Superstore.

глава: 310х220 mm 
размери: 310х470 mm

листове: офсетова хартия 70 g/m2 

гръб: картон 400 g/m2

12 листа

2.29 лв.

Код ПЪЛНОЦВЕТЕН ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ
За количество, бр.

1 50 201 501

6080122026 Глава на работен календар с размер 31х22 cm, лукс, 4+0, с 
капса, по ваш дизайн 1,99 лв. 0,79 лв. 0,59 лв. 0,49 лв.

Посочените цени са за единична бройка при съответния тираж.

1595120250

1595120251

1595120252

1595120260

1595120261

1595120262

Глава на календар

Ц
ените са в лева без ДДС
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Настолен календар „Рила“
 y Настолен календар с картонена корица и телен гребен.
 y Предлагаме персонализация на подложката по Ваш дизайн.

290х130 mm

офсетова хартия

290х30 mm

62 страници

3.49 лв.

Код ПЪЛНОЦВЕТЕН ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ
За количество, бр.

1 51 201 351

6080122027 Настолен календар „Рила“, 29х13 сm. 1,99 лв. 0,49 лв. 0,39 лв. 0,34 лв.

Посочените цени са за единична бройка при съответния тираж.

Код ПЪЛНОЦВЕТЕН ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ
НА ДЖОБЕН КАЛЕНДАР

За комплект/и*

1 2 5

6080122023 Джобен календар, ламиниран, 90x60 mm, 100 броя в комплект. Картон хром 
350 g/m2, прави ъгли, двустранен ламинат, двустранен пълноцветен печат 4+4. 9,99 лв. 9,49 лв. 8,99 лв.

Посочените цени са за един комплект при съответното количество.

Работен календар, 
тип пирамида
 y Календариум на два езика – български и английски. 
 y 5 cm борд за реклама.
 y С прозорче за текущата дата.
 y Може да отпечатаме и поставим на календара глава  
с готова Ваша визия или пък такава от асортимента 
на O¥ce 1 Superstore.

тяло: 90х165 mm 
подложка: 90х215 mm.

листове: офсетова хартия 70 g/m2 

гръб: картон 250 g/m2

5 cm борд за реклама 12 листа

0.99 лв.

Код ПЪЛНОЦВЕТЕН ДИГИТАЛЕН ПЕЧАТ
За количество, бр.

1 51 201 351

1595100041 Глава и гръб на работен календар тип „пирамида“ по Ваш 
дизайн. Размер: 90х45 mm за главата и 215х90 mm за гърба. 1,99 лв. 0,99 лв. 0,49 лв. 0,39 лв.

Посочените цени са за единична бройка при съответния тираж.

1595100000 1595100001 1595100002

1595100100

1595100101

1595100104

1595100103

Джобен календар
90х60 mm Картон хром 350 g/m2

6080122023

* 1 комплект =100 броя календарчета

Ц
ен

ит
е 

са
 в

 л
ев

а 
бе

з 
ДД

С
.

22

КА
Л

ЕН
Д

А
РИ




