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Серията Hexo е с шестоъгълна форма на тялото  
и твърда метална капачка, изработена от  
безвреден алуминий. Капачката се предлага  
в черен цвят или хром. Произведено в Европа.

128х14х10 mm

метал/пластмаса

40х5 mm

Серия Hexo

Химикалка 
Hexo 

38.99 лв.

Ролер Hexo 
46.99 лв.

Писалка Hexo 
59.99 лв.

1005150100

1005180128

1005160085

1005150101

1005180129

1005160086

1005150102

1005180130

1005160087
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Химикалките Poly Ball са с покритие на тялото, предотвратяващо 
изплъзване. Мастило Document proof. Пълнител XB с голям 
капацитет и син цвят на мастилото. Практичен метален клипс.

133х17х13 mm

пластмаса/метал

40х5 mm

Basic Alu 
Химикалка  
Мастило Document proof подходящо 
за подпис на официални документи. 
Пълнител с черен цвят на мастилото.

128х14х10 mm

метал/пластмаса

40х5 mm

7.99 лв.

6555180010

Design 
Подаръчна кутия в 
стилен цвят антрацит

209х88х28 mm

1.99 лв.

1005120487

1005120489

1005120491

1005120493

Poly Ball Urban  
Химикалка

8.99 лв.

Poly Ball XB  
Химикалка

7.99 лв.

1005120509

1005120511

1005120045

1005120503

1005120505

10051204391005120439

1005120511

10051205091005120509 Ц
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6555180009

Design 
Подаръчна кутия в стилен бял цвят 
Предоставя възможност  
за поставяне на едно  
или две пишещи средства.

195х67х30 mm

картон

30х30 mm

5.99 лв.

6555120003

Essentio 
Shiny 
Химикалка 
Тялото е изработено от  
хромиран и полиран до блясък 
метал. Ергономична зона на 
захващане. Пълнител с черен 
цвят на мастилото.

146х19х18 mm

метал/пластмаса

40х5 mm

39.99 лв.

1005190106

Essentio 
Shiny 
Ролер 
Тялото е изработено от хромиран 
и полиран до блясък метал. 
Ергономична зона на захващане. 
Пълнител с керамичен връх и 
черно мастило, бързо съхнещо 
след нанасяне.

146х20х20 mm

метал/пластмаса

40х5 mm

44.99 лв.

1015150022

Essentio 
Shiny
Автоматичен молив 
Тялото е изработено от хромиран 
и полиран до блясък метал. 
Ергономична зона на захващане. 
Жилав графит с размер 0.7 mm. 
Твърдост: B.

146х19х18 mm

метал/пластмаса

40х5 mm

39.99 лв.

6555160005

Essentio 
Shiny
Писалка 
Тялото е изработено от 
хромиран и полиран до блясък 
метал. Ергономична зона на 
захващане. Висококачествен 
писец, изработен от неръждаема 
стомана, с размер М (среден).

146х20х20 mm

метал/пластмаса

40х5 mm

54.99 лв.
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Essentio  
Aluminium 
Химикалка 
Корпусът и ергономичната зона за 
захват са изработени от анодизиран 
алуминий. Пълнител с черен цвят  
на мастилото.

146х19х18 mm

метал

40х5 mm

54.99 лв.

1005120278

1005120277

1005120276

N’Ice 
Metallic 
Химикалка 
Дизайн вдъхновен от красотата 
на ледените форми в природата. 
Пълнител с голям капацитет  
и черен цвят на мастилото.

125х15х15 mm

метал/ценна смола

40х5 mm

  
на клипса

19.99 лв.

6555180010

Design 
Подаръчна кутия в 
стилен цвят антрацит

209х88х28 mm

1.99 лв.

1005120109

1005120114

1005120115

Ц
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6555180009

Design 
Подаръчна кутия в стилен  
бял цвят 
Предоставя възможност за 
поставяне на едно или две пишещи 
средства. 

195х67х30 mm

картон

30х30 mm

5.99 лв.

Loom Metallic
Писалка 
Висококачествен писец от неръждаема стомана 
с ширина М (средно). Резервен патрон.

130х15х15 mm

метал/ценна смола

40х5 mm 
  

54.99 лв.

Loom Metallic 
Ролер 
Пълнител с голям резервоар. Бързосъхнещо 
мастило в черен цвят.

130х15х15 mm

метал/ценна смола

40х5 mm
    

44.99 лв.

Loom Metallic 
Химикалка 

Линия на писане XB приблизително 1.00 mm.  
Пълнител с черен цвят на мастилото.

125х12х12 mm

метал/ценна смола

40х5 mm

37.99 лв.

1005160017

1005160018

1005160019

1005180043

1005180045

1005180047

 1005120106      1005120107     1005120108
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1005180037

Ambition 
Комплект ролер и тефтер 
Пишещите инструменти съчетават 
топлината на ценната смола и 
грабващия блясък на хрома. 
Тефтерчето е с кремав цвят на 
хартията. Цвят на мастилото: черен.

187х145х30 mm 
тефтер: 90х140 mm

метал/ценна смола 
за ролера

за ролера: 40х5 mm

99.99 лв.

1005220136

Ambition 
Комплект химикалка и тефтер 
Пишещите инструменти съчетават 
топлината на ценната смола и 
грабващия блясък на хрома. 
Тефтерчето е с кремав цвят на 
хартията. Цвят на мастилото: черен.

187х145х30 mm 
тефтер: 90х140 mm

метал/ценна смола

за химикалката: 40х5 mm

89.99 лв.

Ц
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Gear 
Химикалките от серията Gear имат 
свеж дизайн и аеродинамична 
форма. Притежават мека повърхност 
на допир и се предлагат в ярки 
цветове.

140x13x13 mm

месинг, матов лак

99.17 лв.

New Loop 

Пишещите средства от серията 
на HUGO BOSS New Loop 
олицетворяват съвременните 
тенденции. Изработени са от 
леки материали с матов ефект в 
комбинация с дискретни метални 
акценти. Подходящи са както за 
мъже, така и за жени.

139-140,5x11,60x11,60 mm

месинг, каучук, тъмно 
хромирано покритие

Sash 

Sash е серия пишещи средства с 
марката HUGO BOSS, изработени 
с прецизност и любов. Те са 
елегантни и модерни. Добавят 
нотка на изисканост към 
ежедневните задачи.

145x10,7 mm

месинг, матов лак, 
метална боя

1005150059

1005150066

1005150067

1005150068

1005150069

1005150075

химикалка - 82.50 лв.

1005180097

ролер - 90.83 лв.

1005150073

химикалка - 132.50 лв.

1005180095

ролер - 149.17 лв.

1005150074

химикалка - 140.83 лв.

1005180096

ролер - 157.50 лв.
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Sophisticated 
Химикалка 
Всеки детайл от линията SOPHISTICATED е 
проектиран с идеята за безкомпромисен стил 
и функционалност. Тънък барел. Диамантен 
дизайн. Подходящи за ежедневна употреба.

136x10x10 mm

месинг, лак, хром и 
позлатяване

Step 
Серия пишещи средства, вдъхновени от 
геометрията и архитектурата. Геометричната 
форма на моделите STEP успява да бъде 
едновременно уникална и класическа. 
Гладката повърхността на капачката и 
фасетираният барел се допълват взаимно. 
Тази линия е перфектно балансирана, което 
позволява оптимален комфорт и приятно 
преживяване при писане. 

137x13,5 mm

месинг, алуминий,  
лак и хромиране

1005150077

124.17 лв.

1005150078

149.17 лв.

1005180091

ролер - 215.83 лв.

1005150053

химикалка - 199.17 лв.

1005160063

писалка - 232.50 лв.

Ц
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1005160056

писалка - 165.83 лв.

1005180084

ролер - 157.50 лв.

1005150040

химикалка - 149.17 лв.

1070300017

А5 - 165.83 лв.

1070300015

А4 - 215.83 лв.

Ribbon 
Писалка, химикалка и ролер 
Линията Ribbon се характеризира с контраста 
между Soft touch зоната и гравираната 
повърхност. Свежия, олекотен и балансиран 
силует ви гарантира оптимално изживяване 
при писане. Подходящи както за мъже, така 
и за жени.

135-140x11 mm

месинг, гума, лак

Ribbon
Конферентна папка 
Модерен дизайн. Клип отваряне и затваряне.  
2 различни размера – A4 и A5.

(А4): 317x242x20 mm 
(A5): 232x175x20 mm

PU кожа

40 страници

(А4): 618 g 
(A5): 324 g
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Tire 
Серията Tire е украсена с графичен принт вдъхновен  от спортните 
автомобили. Повърхността е подчертано черна, залагаща на контраста 
между наситено черен метал и мекото докосване на покритието върху 
графичния принт. Олекотено тяло с балансиран силует. 

140x12 mm

месинг, тъмно 
хромирано покритие

1005150045

химикалка - 265.83 лв.

1005160059

писалка - 332.50 лв.

1005180087

ролер - 299.17 лв.

Epitome 
Линията Epitome е с класически форми и дизайн. Нейната оригиналност 
се таи в иновативната обработка на повърхността с красивия монограм 
HUGO BOSS. Визия, която е едновременно класическа и решително 
съвременна.

140x13 mm

месинг, алуминий, 
черно анодиране и 
хромиране

1005150057

химикалка - 165.83 лв.

1005180093

ролер - 182.50 лв.
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Zoom 
Прецизно балансирани, пишещите средства 
ZOOM се характеризират с изключително 
съвременен дизайн, мек допир, съчетан с 
лъскава корпус.

13.2х136 mm

месинг, каучук, лак

6015140093

Zoom
Блестящата щипка за пари ZOOM се отличава 
с лазерно изрязаното лого на марката Cerruti.

51х22 mm

стомана

66.67 лв.

6015140095

Zoom
Изработен от внимателно подбрана черна 
гладка кожа, прикрепена към лъскава 
хромирана конструкция с два метални 
пръстена, ключодържателя Zoom keying  
на Cerruti 1881 е класически и елегантен.

10x115x20 mm 
ринг: 30 mm

50% кожа, 25% цинкова 
сплав, 25% хромиране

66.67 лв.

1005160067

писалка - 108.33 лв.

1005180100

ролер - 91.67 лв.

1005150079

химикалка - 83.33 лв.
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Zoom 
Прецизно балансирани, пишещите средства ZOOM се 
характеризират с изключително съвременен дизайн,  
мек допир, съчетан с лъскав корпус. 
 
 
 
 
 

13.2х136 mm

месинг, каучук, лак, 
хромиране

6015140092

Zoom
Блестящата щипка за пари ZOOM се 
отличава с лазерно изрязаното лого 
на марката Cerruti.

51х22 mm

стомана

50.00 лв.

6015140097

Zoom 
Изработен от внимателно подбрана тъмнокафява 
гладка кожа, прикрепена към лъскава хромирана 
конструкция с два метални пръстена, ключодържател 
Zoom keying на Cerruti 1881 е класически и елегантен.

10x115x20 mm 
ринг: 30 mm

50% кожа, 25% цинкова 
сплав, 25% хромиране

66.67 лв.

1005160068

писалка - 108.33 лв.

1005150080

химикалка - 83.33 лв.

1005180102

ролер - 91.67 лв.
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Zoom 
Химикалката ZOOM classic е иконата в колекцията 
с пишещи средства на CERRUTI 1881. Тя има 
прецизен дизайн с перфектен баланс между 
хромиран корпус и цветна капачка.

136.5x13.2 mm

месинг, лак, хромиране

75.00 лв.

Stanton 
Серията Stanton е комбинация от фино, 
матово и гланцово покритие на корпуса 
в съвременна форма.

      

11.7х137.1 mm

алуминий, матов лак

40х5 mm

Bicolore 
Gun 
Подчертайте своята бизнес елегантност във всяка 
ситуация! Лъскавият фин корпус на химикала в комбинация 
с матови черни детайли придават съвременен и стилен 
вид на Вашето пишещо средство.

13x135 mm

месинг

40х5 mm

Conquest Gun 
Класическите хромирани детайли открояват 
модерния дизайн на пишещото средство, 
подчертавайки неговата елегантност.

13.5x139 mm

месинг

40х5 mm

1005150081

6080121074

1005150082

1005150084

химикалка - 83.33 лв.

1005180110

ролер - 91.67 лв.

1005150085

химикалка - 83.33 лв.

1005180111

ролер - 91.67 лв.

1005150089

химикалка - 83.33 лв.

1005180116

ролер - 91.67 лв.
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1570350032 

Fermoir Poudre 
Пад Nina Ricci, А6, 80 листа, розов
Изработен от много гладка и луксозна имитация 
на прахово боядисана розова кожа. Разполага 
със закопчалка с позлатено покритие.

105x148 mm

имитация на кожа

130.00 лв.

6015360048 

Medaillon coquelicot 
Комплект химикалка и пад Nina Ricci,  
А6, червен
Разполага със закопчалка  
с позлатено покритие.

105x148 mm

имитация на кожа

170.99 лв.

6015360050 – А5

Комплект  
Lien Ivoire 
Комплект химикалка, пад  
и ключодържател Nina Ricci, А5, бял
Разполага със закопчалка  
с позлатено покритие.

148x210 mm

имитация на кожа

238.50 лв.

6015360051 – А6

Комплект  
Fermoir Poudre 
Комплект химикалка, пад  
и ключодържател Nina Ricci, А5, розов
Разполага със закопчалка  
с позлатено покритие.

105x148 mm

имитация на кожа

360.00 лв.
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Medaillon 
Химикалка Nina Ricci със златна плоча  
с пръстен, които допринасят  
за женствения и елегантен външен вид. 

ø10x137 mm

месинг и гума

99.99 лв.

Lien Ivoire 
Химикалка Nina Ricci с бяло лакирано тяло  
и матов текстилен материал в средната част  
на пръстена, придават изисканост и лукс.

ø10x137 mm

месинг

100.00 лв.

Echappee Poudre 
Химикалка Nina Ricci с тяло, покрито  
с имитация на гладка розова кожа  
и елемент в 5 слоя бижута.

ø10x137 mm

месинг и кожа

140.00 лв.

Barrette Nude 
Химикалка Nina Ricci с комбинацията от мръснобял 
матов лак и златно покритие. Малките кристални 
камъни правят химикалката луксозен женски 
инструмент за писане.

136.5x13.2 mm

месинг

200.00 лв.

1005150103 – Noir

1005150104 – Coquelicot

1005150105 – Taupe

1005150106

1005150108

1005150107
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6015140098

Hamilton
Произведен от внимателно подбрана 
зърнеста кожа, този ключодържател 
притежава минималистичен и 
модерен дизайн. Този продукт Ви 
предлага високо качество с опция за 
персонализация, за да бъде неговата 
уникалност още по-запомняща се!

25x10x70 mm

желязо, кожа

30х5 mm

83.33 лв.

6015360043

Parure Set 
Комплект елегантна химикалка и USB памет 16GB в подаръчна кутия, 
който е идеалният подарък за всеки повод.

желязо, кожа

кутия 40х5 mm

 

200.00 лв.

1070300027

Holt
Висококачествена конферентна папка с имитация на черна зърнеста 
кожа. Вътрешността й съдържа шест джоба за визитни картички, 
по-голям джоб за бележки и отделение за  листове, както и място за 
писалка. Подвижният бележник съдържа 40 бели листа.

332x270x33 mm

полиуретан

 

40 листа

70х50 mm

200.00 лв.

Dock 
Business
Конферентна папка. Воденето 
на бележки по време на срещи 
вече може ще бъде удоволствие, 
благодарение на тази фина папка. 
Изработена е от висококачествена 
изкуствена кожа със сменяем 
пад за листа. Притежава няколко 
отделения за визитни картички и 
поставка за писалка.

A4: 330x250x25 mm 
A5: 230x175x15 mm 
A6: 150x110x20 mm

полиуретан

70х50 mm

1095100027

А5 - 100.00 лв.

1070300023

А4 - 150.00 лв.

1070300025

А6 - 50.00 лв.
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Classic
Джобен нож със 7 функции: острие, пила  за 
нокти с - мини отвертка, ножица, халка за 
ключове и/или верижка, пинцета, клечка за зъби.

58 mm

стомана
 

40х5 mm

Spartan
Джобен нож с 12 функции: голямо 
острие, малко острие, тирбушон, 
отварачка за консерви с мини отвертка, 
отварачка за капачки с голяма 
отвертка, улей за оголване на кабели, 
шило, халка за ключове и/или верижка, 
пинцета, клечка за зъби.

91 mm

стомана

40х5 mm

6080101657

Climber
Джобен нож с 14 функции: голямо острие, малко 
острие, тирбушон, отварачка за консерви с мини 
отвертка, отварачка за капачки с голяма отвертка, 
улей за оголване на кабели, шило, ножица, 
многофункционална кука, халка за ключове и/или 
верижка, пинцета, клечка за зъби.

91 mm

стомана

40х5 mm

54.16 лв.

Spartan 
Camouflage
Джобен нож с 12 функции: голямо 
острие, малко острие, тирбушон, 
отварачка за консерви с мини 
отвертка, отварачка за капачки с 
голяма отвертка, улей за оголване на 
кабели, шило, халка за ключове и/или 
верижка, пинцета, клечка за зъби.

91 mm

стомана

40х5 mm

6080101654

26.66 лв.

6080101655

26.66 лв.

6560100030

40.84 лв.

6025100010

34.16 лв.
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Jеtsetter & Work Alox
Джобен нож с 6 функции: ножица, отварачка за капачки с филипс отверка, 
улей за оголване на кабели, USB 3.0/3.01 с капацитет 16 GB, халка за 
ключове и/или верижка.

58 mm стомана

USB 3.0/3.01 Type A & Type C 
скорост на записване до 25 MB/s 
скорост на четен до  115 MB/s

40х5 mm
         

Work
Джобен нож с 8 функции: острие, пила за 
нокти с отвертка, ножица, USB 3.0/3.01 с 
капацитет 16 GB, халка за ключове и/или 
верижка, пинцета, вградена химикалка.

58 mm

стомана

USB 3.0/3.01 Type A & Type C 
скорост на записване до 25 MB/s 
скорост на четен до 115 MB/s

40х5 mm

Midnite Manager & Work
Джобен нож с 10 функции: острие, ножица, пила за нокти с отвертка, USB 
3.0/3.01 с капацитет 16 GB, отварачка за капачки с филипс отвертка, улей 
за оголване на кабели, халка за ключове и/или верижка, вградено фенерче с 
LED светлина.

58 mm

стомана

USB 3.0/3.01 Type A & Type C 
скорост на записване до 25 MB/s 
скорост на четен до  115 MB/s

40х5 mm

6015160041

70.83 лв.

6015160043

88.33 лв.

6015160042

 70.83 лв.
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1095280094

RFID Case
Калъф за карти с RFID защита.

70x103x3 mm

полиуретан, кожа

80x24 mm

24.99 лв.

1095280093

RFID Wallet
Портфейл с RFID защита.

83x115x6 mm

полиуретан, кожа

80x24 mm

36.99 лв.

1095240145

Toilet Bag
Тоалетна чантичка с едно основно 
отделение с 4 прегради, 2 отворени 
джоба (мрежа) и 1 вътрешен джоб с 
цип. Включена закачалка за поставяне 
на удобни места.

200x70x145 mm

полиестер, кожа

45x25 mm

36.99 лв.

6015180050

Tritan
Swiss Peak сива спортна  
бутилка с капацитет 750 ml.  
Подходяща за всякакви  
дейности навън и по-време  
на спортуване. С включен  
силиконов пръстен за по-добро 
сцепление.

255x70 mm

тритан

30х80 mm

31.99 лв.
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Bobby Bizz Anti-Theft
Раница-куфарче за лаптоп 
Дръжте вещите си в безопасност и  направите пътуването си по-удобно с 
най-новото ни поколение раница и куфарче против кражби. Тя е изработена 
от висококачествен полиестер и светлоотразителни ленти за вашата 
безопасност през нощта. Има подплатени отделения за лаптоп от 15.6", 
таблет до 10". Лесно преминаване от раница към носене на куфарче.  
Можете бързо да заключите чантата си към всеки неподвижен предмет с 
вградената ключалка от цинкова сплав в дясната лента. Регистриран дизайн®

410x100x280 mm

полиестер

90х90 mm 
80х120 mm

Bobby Anti-Theft
Раница за лаптоп. XD раницата е проектирана 
против кражби, с вграден USB порт за зареждане. 
Има рефлекторни предпазни ивици и скрити ципове. 
В раницата се побират 15,6“ лаптоп и 10“ таблет.

440x340x165 mm

полиестер, полиуретан

90х90 mm 
80х120 mm

139.90 лв.

1095110279 1095110121 1095110275109511027810951102771095110276 1095110271

1095110272

179.90 лв.

Bobby Compact
Раница за лаптоп
XD раница, проектирана против кражби,  
с вграден USB порт за зареждане. Разполага 
с рефлекторни предпазни ивици и скрити 
ципове. Раницата има вграден дъждобран  
в същия цвят и малка чанта тип портмоне.  
В раницата се побира 14“ лаптоп и 9“ 
таблет. Патентован дизайн.

400x280x140 mm

полиестер, полиуретан

90х90 mm 
80х120 mm

159.90 лв.
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1095110124

Eclipse Solar
Раница за лаптоп – 15.6", включваща трето 
поколение високочувствителен и модернизиран 
слънчев панел, който трансформира директно 
слънчевата светлина в енергия. Мощността му 
е 7 W и може да зарежда мобилни телефони в 
рамките на 3-4 часа. Перфектен за зареждане 
в движение. Панелът има 2 USB изхода. Има и 1 
допълнителен страничен USB порт, подходящ за 
свързване на всяка батерия.

47x29x16 cm

полиестер

10x5 cm

179.90 лв.

1095110125

Modern
Модерна лаптоп чанта от полиестер. Проектирана 
с едно голямо отделение за вашия лаптоп и едно 
предно отделение. USB изход за зареждане на 
cмартфони и таблети в движение. Свържете вашата 
мобилна батерия лесно с интегрирания USB порт 
и заредете телефона или таблета си в движение. 
Възможност за надписване и брандиране. Включени 
дълги дръжки.

65x295x410 mm

полиестер

220x60 mm

89.99 лв.

1095110126

Modern Weekend
Уникална чанта за уикенда с едно голямо отделение 
и едно предно отделение. Благодарение на 
обособения USB порт можете да заредите своите 
смарт устройства в движение. С джоб за бутилка 
или телефон отстрани. С удобен държач за карта в 
дръжката за рамо.

300x250x550 mm

полиестер

20x4 cm

112.90 лв.
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1095110127

17
Тази раница се характеризира с едно голямо 
основно отделение, пригодено за лаптопи с 
дисплей до 17“. Второ отделение с практическа 
организация за всичко друго, което трябва да 
носите. Удобен джоб от мрежа, подходящ за 
бутилка с вода.

110x440x330 mm

полиестер

100x120 mm

49.99 лв.

1095110367

XXL Wееkend Travel
Тази чанта, предназначена за пътувания притежава подплатено 
защитено отделение за Вашия 17-инчов лаптоп. Има джоб за бърз 
достъп, преден джоб с цип, както и RFID обезопасени джобове.

410x170x280 mm

полиестер
 

220x60 mm

119.90 лв.
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1095110366

15 Gray
Раница за лаптоп
Носете спокойно личните си вещи навсякъде  
из града! Тази раница за лаптоп притежава  
Anti-theft механизъм, който Ви осигурява по-голяма 
сигурност и защита, където и да се намирате! Има 
вътрешно подплатено отделение за лаптоп и таблет. 
Обезопасеният RFID ръкав е предназначен за Вашия 
портфейл или паспорт. Можете да свържете лесно 
мобилна батерия към вградения USB порт, за да 
заредите Вашето Smart устройство в движение!  
Има леснодостъпен заден джоб, който е умело 
прикрит и предпазва от кражби.

405x100x290 mm

полиестер

100x500 mm

109.90 лв.

6050180071

Expandable
В сгънато състояние този чадър е малък и 
удобен, което го прави лесен за прибиране 
и в по-малки чанти. При отваряне му той 
автоматично се разширява до размер от 
68,58 cm. Тази негова характеристика Ви 
осигурява по-голяма защита в дъждовните 
дни и го прави подходящ за 2-ма души. С 
функцията за  устойчивост по време на буря, 
времето няма да Ви завари неподготвени, 
където и да се намирате.

835x1350 mm

полиестер

100x100 mm

49.99 лв.

1095120126

15 Gray
Чанта за лаптоп
Тя притежава джобове, чрез които лесно ще организираш 
вещите си. Обезопасеният RFID ръкав е предназначен за 
Вашия портфейл или паспорт. Можете да свържете лесно 
мобилна батерия към вградения USB порт, за да заредите 
Вашето Smart устройство в движение! B задната страна  
на раницата има джоб с цип и каишка.

290x80x450 mm

полиестер

220x60 mm

99.99 лв.
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