02

Лукс

Серия Hexo
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.

128 х 14 х 10 mm

метал/пластмаса

40 х 5 mm

1005150100

Химикалка
Hexo

1005150101

38.99 лв.
1005150102

1005160085

Писалка Hexo

1005160086

60.99 лв.
1005160087

Цените са в лева без ДДС.

1005180128
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Ролер Hexo

1005180129

46.99 лв.
1005180130

ЛУКС

Poly Ball Urban

1005120439

Химикалка.

8.99 лв.

Basic Alu

1005120045

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

1005120503

128 х 14 х 10 mm
1005120505

метал/пластмаса

40 х 5 mm

Poly Ball XB

7.99 лв.

Химикалка.

7.99 лв.
1005120487

1005120489

1005120509

1005120511
1005120491

6555180010

1005120493

Design
Подаръчна кутия в стилен
цвят антрацит.

209 х 88 х 28 mm

133 х 17 х 13 mm

пластмаса/метал

40 х 5 mm

2.29 лв.

Цените са в лева без ДДС.

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.
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6555120003

6555160005

1005190106

Essentio
Shiny

Essentio
Shiny

Essentio
Shiny

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

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).

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

146 х 19 х 18 mm
146 х 20 х 20 mm

146 х 20 х 20 mm

метал/пластмаса

метал/пластмаса

40 х 5 mm

40 х 5 mm

метал/пластмаса

40 х 5 mm

39.99 лв.
54.99 лв.

46.99 лв.

1015150022

Essentio
Shiny
6555180009

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

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.

146 х 19 х 18 mm

метал/пластмаса

Цените са в лева без ДДС.

195 х 67 х 30 mm
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40 х 5 mm
картон

30 х 30 mm

8.49 лв.

39.99 лв.

ЛУКС

химикалка

ролер

писалка

1005140260

1005190100

1005160100

78.99 лв.

84.99 лв.

98.99 лв.

автоматичен
молив; 0,7mm
1015150030

87.99 лв.

Ambition

146 х 19 х 18 mm
скъпоценна смола,
метал
40 х 5 mm

Цените са в лева без ДДС.

Химикалка, ролер, писалка, автоматичен молив.
В пишещите средства от колекция Ambition впечатление правят изчистените
линии и специално подбраните материали. Те се отличават с изразен визуален
дизайн, комбиниран с професионална функционалност. Подаръчна кутия към
всяко пишещо средство от серията.
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6551160003

Ambition
Химикалка, ролер, писалка, автоматичен
молив.
В пишещите средства от колекция
Ambition впечатление правят изчистените
линии и специално подбраните материали.
Те се отличават с изразен визуален
дизайн, комбиниран с професионална
функционалност. Подаръчна кутия към
всяко пишещо средство от серията.

писалка - 234.90 лв.

6551120010

химикалка - 219.90 лв.

146 х 19 х 18 mm
кокосово дърво,
метал

6551140008

ролер - 219.90 лв.

40 х 5 mm

6551100010

Цените са в лева без ДДС.

автоматичен молив; 0,7mm - 219.90 лв.
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ЛУКС

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.
187 х 145 х 30 mm
тефтер: 90 х 140 mm
метал/ценна смола
за ролера
за ролера: 40 х 5 mm

104.90 лв.

1005220136

Ambition

187 х 145 х 30 mm
тефтер: 90 х 140 mm
метал/ценна смола

за химикалката: 40 х 5 mm

98.99 лв.

Цените са в лева без ДДС.

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.
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6110320065

Oval
Комплект химикалка и конферентна папка
A5. Папка с тъмносива зърнеста текстура
и матова черна плоча с подписа на Hugo Boss

180 x 230 x 20 mm
месинг,
матово покритие

6110260095

химикалка - 232.50 лв.
407.50 лв.
6110300048

писалка - 265.83 лв.

6110280062

Цените са в лева без ДДС.

ролер - 249.17 лв.
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Oval
Писалка, химикалка и ролер.
Линията Oval играе оптична измама с елегантния си дизайн.
Всяко парченце е внимателно поставено и покрито с хром.
Матовите черни детайли придават още по-завършен вид.
химикалка: 35g
ролер: 36g
писалка: 40g
месинг,
матово покритие

ЛУКС

Grade
Писалка, химикалка и ролер.
Линията Grade, със своя отличителен вид,
структуриран от последователни частици с
диамантено покритие, съчетава модерност и
елегантност. Изчистената задна матова черна
цев осигурява перфектния баланс на този дизайн.

42g

полиуретан, алуминий,
лак, месинг

6110320042

Комплект химикалка и ролер.
Със своя отличителен вид, структуриран от
последователни частици с диамантно покритие,
комплектът „Grade“ съчетава модерност и
елегантност. Изчистената матова черна цев
осигурява перфектния баланс на този дизайн.
химикалка: 42g
ролер: 42g
полиуретан, алуминий,
лак, месинг

6110300039

писалка - 324.17 лв.

6110260082

химикалка - 290.83 лв.

6110280052

ролер - 307.50 лв.
599.17 лв.

Цените са в лева без ДДС.

Grade
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6110320057

Grade
Комплект химикалка и писалка.
Комплектът „Twist“ от химикалка и писалка е
изключително здрав и луксозен. Направен е с
хромирано покритие и гравирани в него елементи,
за да придава модерен вид. Перфектният избор за
удобно писане.
химикалка: 42g
писалка: 39g
месинг

340.83 лв.

6110300055

писалка - 182.50 лв.

6110260110

химикалка - 165.83 лв.

6110280069

Цените са в лева без ДДС.

ролер - 174.17 лв.
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Twist
Писалка, химикалка и ролер.
Линията Twist е изключително здрава и луксозна.
Направена е с хромирано покритие и гравирани в
него елементи, за да придава модерен вид.
писалка: 39g
ролер: 38g
химикалка: 42g
месинг

ЛУКС

1070300037

A4 - 265.83 лв.

Contour

Папките с цип Contour от HUGO BOSS, с комбинацията си
от висококачествени материали, фина релефна текстура и
изискани матови метални акценти, предлагат изключително
съвременен дизайн. Модерна и изключително функционална,
папката е идеалният аксесоар.

1070300039

A5 navy - 199.17 лв.

A4: 327 x 235 x 24 mm
A5: 232 x 179 x 24 mm
полиуретан, полиестер

1070300038

A5 black - 199.17 лв.

1005180162 - navy

ролер - 165.83 лв.

1005180161 - black

ролер - 165.83 лв.

40 листа

Contour
Линията Contour е въплъщение на баланса.
Продуктите притежават перфектно
пропорционален силует и осигуряват гладко и
приятно писане. Линията е с дизайн на ивици и
матово покритие. Семплите детайли и матова
повърност добавят фин акцент към дизайна в
стил „Aрт деко“.
писалка: 12.4 x 140.5 mm
ролер: 13.2 x 136 mm
химикалка: 13.2 x 134 mm
месинг

1005150116 - navy

химикалка - 149.17 лв.

химикалка - 149.17 лв.

1005160103 - navy

писалка - 182.50 лв.

Цените са в лева без ДДС.

1005150115 - black

1005160098 - black

писалка - 182.50 лв.
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6115300040

A5 grey - 199.17 лв.

Executive
Папките „Executive“ са създадени да бъдат
неизменна част от ежедневието ни. Те са
изработени от мек материал и подсилени
от тяхната система за затваряне. Тези
продукти съвпадат идеално с останалата
гама на HUGO BOSS. Папката A4 се
предлага в черна и матова облицовка.

полиуретан

6115300039

A5 black - 199.17 лв.

6115300031

A4 black - 232.50 лв.

Chrome
6115340007

Executive
Ключодържателят „Executive“ е функционален аксесоар с
класически и елегантен външен вид. Изработен е от гладка,
висококачествена кожа и е украсен с луксозен подпис на
HUGO BOSS, изработен от неръждаема стомана. Предлага
се в черен и лъскав хром или в черен и матов метален хром.

23 g
неръждаема стомана,
хром, кожа

115.83 лв.
Gun
6115340008

Цените са в лева без ДДС.

6110320023

Executive
Комплект ключодържател и папка А5.

230 x 168 x 23 mm
полиуретан,
неръждаема стомана,
кожа

307.50 лв.
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40 листа

ЛУКС

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

140 x 13 x 13 mm

6110260076

1005150059

1005150066

месинг, матов лак

1005150067

99.17 лв.
1005150068

1005150069
1570180114
1570180115

1570180118

1570180117

1570180116

Тефтер А5.
Тефтерът Gear Matrix се отличава със своя модерен
дизайн с гумирано покритие в стилни цветове.
Страниците са отпечатани с микроточки.

A5: 148 x 210 x 25 mm

80 листа

Цените са в лева без ДДС.

Gear

40.83 лв.
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6110320043

Herringbone

Herringbone

Фино изработена конферентна папка, с
шарка тип „Рибена кост“ и отличителна
хромирана метална плоча Hugo Boss.
полиуретан

Комплект химикалка и конферентна папка
А5.

40 листа

А5
полиуретан, месинг,
матов лак, хромирано
покритие

6115300027

A4 - 249.17 лв.
6115300021

A5 - 182.50 лв.

274.17 лв.

6110260072 - chrome

химикалка - 99.17 лв.

6110300031 - gun

писалка - 132.50 лв.
6110260073 - gun

химикалка - 107.50 лв.

6110280043 - chrome

ролер - 107.50 лв.

ролер - 115.83 лв.
Цените са в лева без ДДС.

Фино изработена, с шарка
тип „Рибена кост“, серията
„Herringbone“ е модерна и
елегантна.
месинг, матов лак,
хромирано покритие

6110280044 - gun

6110320028

Herringbone
Комплект химикалка и ролер.

200 x 45 x 30 mm
месинг, лак
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Herringbone

215.83 лв.

6110300030 - chrome

писалка - 115.83 лв.

ЛУКС

1005160056

писалка - 165.83 лв.

1005180084

Ribbon

ролер - 157.50 лв.

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

1005150040

химикалка - 149.17 лв.
6110280067

ролер - 174.17 лв.

135-140 x 11 mm

1005150041

месинг, гума, лак

химикалка - 132.50 лв.

1005150042

химикалка - 132.50 лв.

Ribbon Vivid

1005150111

Серията Ribbon е проектирана в женствен и стилен дизайн. Тънкият
силует, златните акценти и полираната алуминиева част на
капачката придават на химикалката изискана и вечна елегантност.

1005150114

11 x 138 mm

месинг, алуминий

157.50 лв.

1005150113

Ribbon
(А4): 317 x 242 x 20 mm
(A5): 232 x 175 x 20 mm

40 страници

PU кожа

А4): 618 g
(A5): 324 g

1070300015

А4 - 215.83 лв.

1070300017

Цените са в лева без ДДС.

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

А5 - 165.83 лв.
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6130140001

Storyline

Storyline

Календар-бележник A5/А6.
Недатиран бележник, облицован с мека
текстура, с лъскави хромирани детайли.

Конферентна папка А4.
Конферентна папка с цип, изработена от изискана мека кожа с лека
зърнеста структура. Отпред има фин, лъскав хромиран метален завършек
на логото на марката. След затваряне, ципът се прикрепва магнитно
към папката. От вътрешната страна на папката има няколко слота за
документи и тефтер на HUGO BOSS.

(А5): 153 х 213 х 14 mm
(A6): 110 x 150 x 14 mm

80 страници

40 листа

335 x 250 x 20 mm

полиуретан
6115100009

кожа

А5 - 49.17 лв.
6115100010

А6 - 37.50 лв.

582.50 лв.

6130260031 - dark grey

Storyline
Кожен калъф за пишещи средства.
Голям: 210 x 65 x 60 mm
Малък: 160 x 40 x 30 mm

Голям: 136 g
Малък: 70 g

6130260028 - black

кожа
6015200024

малък - 115.83 лв.

Цените са в лева без ДДС.

6130260030 - dark blue
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6015200025

голям - 165.83 лв.

Storyline

6130260029 - burgundy

Калъф за карти от изискана гладка
зърнеста кожа. Разполага с две
вътрешни отделения за карти.

100 х 80 х 3 mm
6130260032 - light grey
кожа

149.17 лв.

ЛУКС

6110260105

Storyline
Всеки от елементите на химикалките от серията
“Storyline” са направени от красиви и елегантни
цветове за по-голямо усещане на лукс.

6110260106

45 g
6110260107

месинг, полиуретан

107.50 лв.
6110260108

6110260109

6115100020 - brown

A6 - 32.50 лв.

A6 - 32.50 лв.

6115100018 - black

A5 - 40.83 лв.

6115100019 - bright blue

A6 - 32.50 лв.

Storyline

A6 - 32.50 лв.

6115100013 - dark blue

A5 - 40.83 лв.
6115100022 - dark blue

6115100014 - dark grey

A6 - 32.50 лв.

A5 - 40.83 лв.

6115100023 - dark grey

A6 - 32.50 лв.

Запазвайте идеите си и създавайте
бележки в един от най-класните
тефтери на Hugo Boss. Перфектни
за вашето ежедневие, те имат
удобна и мека корица. Матовата
хартия предразполага към уникално
изживяване при писане. Системата
за затваряне е съставена от
висококачествен ластик, който се
предлага в съответстваща метална
плоча.
A5: 214 x 155 x 16 mm
A6: 150 x 110 x 16 mm
полиуретан

6115100016 - light grey

A5 - 40.83 лв.
6115100024 - light grey

A6 - 32.50 лв.

6115100017 - stripes blue

A5 - 40.83 лв.
6115100025 - stripes blue

A6 - 32.50 лв.

80 страници

Цените са в лева без ДДС.

6115100012 - black

6115100021 - burgundy
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1005160107

писалка - 232.50 лв.

Blaze
Линията Blaze е въплъщение на
баланса. Писалката притежава
перфектно пропорционален силует
и осигурява гладко и приятно
писане. Моделът е с дизайн на ивици
и матово покритие. Семплите
детайли и матова повърност
добавят фин акцент към дизайна в
стил „Арт деко“.
писалка: 12.4 x 140.5 mm
ролер: 13 x 135 mm
химикалка: 13 x 137 mm

1005180164

ролер - 215.83 лв.

1005150124

химикалка - 199.17 лв.

месинг

6015440076

6015440075

blush - 165.83 лв.

grey - 165.83 лв.

Цените са в лева без ДДС.

Vivid
Луксозният органайзер от линията Vivid на Hugo Boss е с
елегантен и женствен дизайн. Изработен от мек материал
с позлатени акценти. Фините ципове внасят елемент на
топлина в цялата серия. Органайзерът е изключително
функционален, разполага с вътрешен джоб с цип, слот за
карти и тефтер.

207 x 112 x 25 mm

полиуретан
6015440074
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black - 165.83 лв.

40 листа

ЛУКС

1005150089

химикалка - 83.33 лв.

1005180116

ролер - 91.67 лв.

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

13.5 x 139 mm

месинг
1005150091

химикалка - 83.33 лв.

40 х 5 mm

1005180117

ролер - 91.67 лв.

6110260010

химикалка - 241.67 лв.

Линията „Fetter“ е въплъщение на лукса.
Като еднa от най-луксозните линии на
Cerruti, Fetter разполага с въглеродни
влакна и матови облицовки.
алуминий,
матово покритие

6110260009

химикалка - 241.67 лв.

6110260008

химикалка - 241.67 лв.

6110280006

ролер - 291.67 лв.

6110300004

писалка - 325.00 лв.

1005150087

химикалка - 91.67 лв.
1005180113

ролер - 100.00 лв.
1005160070

писалка - 116.67 лв.

6080121065

химикалка - 83.33 лв.

Heritage
Съвременният вид на линията е пресъздаден чрез
чистотата на нейната форма и комбинацията от
различни цветови тонове.
писалка: ø13.2, дължина: 138.5 mm
ролер: ø13.2, дължина: 139 mm
химикалка: ø13.2, дължина: 139 mm
месинг,
металикова боя(мат),
никелово покритие
писалка: 40 g.
ролер: 134 g.
химикалка: 44 g.

Цените са в лева без ДДС.

Fetter

6080120054

писалка - 100.00 лв.
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6120160001

Irving
Бързозареждащото зарядно за
телефон.

101.5 x 85.6 x 16 mm

цинкова сплав

166.67 лв.

black
6115340002

Irving
Ключодържателят „Irving“ от линията
Cerruti 1881 е украсен с лъскави
елементи, от луксозно текстуриран
материал, подобен на кожа. Перфектен
е за комбиниране с други продукти от
серията „Irving“.

26 x 4 x 65 mm
Пръстен: 28 mm

83.33 лв.

blue
6115340003

ролер

химикалка

химикалка

ролер

6110280013

6110260021

6110260020

6110280012

125.00 лв.

108.33 лв.

108.33 лв.

125.00 лв.

Irving
Ролер и химикалка.
Ролерите и химикалките от серията са с матов лак и гравирани решетки
с метално покритие, което ги прави модерни и елегантни. Перфектни за
съчетаване с продукти от колекцията и създаване на комплекти.
месинг,
хромирано покритие

Цените са в лева без ДДС.

6130180002

Irving
Джобният чадър „Irving“ е изключително елегантен.
Сенникът е двоен - син отвън и черен отвътре,
а руберизираната му дръжка е много удобна за
носене.С функция автоматично отваряне.

полиестер, черен хром, пластмаса

150.00 лв.
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ЛУКС

6115300007 - black

Irving

A4 - 200.00 лв.

Папкa за писане, изработена от
луксозно текстурирана имитация на
кожа. Подписът от 1881 г. в долния
десен ъгъл е направен от неръждаема
стомана и в същото време е
изключително луксозен. Артикулът
разполага и с практичен преден джоб, в
който документите могат лесно да се
поставят.
A4: 235 x 315 x 30 mm
A5: 170 x 220 x 30 mm
полиуретан
40 страници

6115300009 - black

6115300010 - blue

A5 - 150.00 лв.

A5 - 150.00 лв.

6110280021

ролер - 108.33 лв.

6110280020

ролер - 108.33 лв.

6110280019

ролер - 100.00 лв.

От матово лакирана капачка до
гравирано тяло с матов черен
диамант и украса с лъскави
хромирани облицовки, серията
„Myth“ е изключително луксозна и
модерна.
месинг
лак
хромирано покритие

6110260031

химикалка - 100.00 лв.

6110260030

химикалка - 100.00 лв.

Цените са в лева без ДДС.

Myth

6110260029

химикалка - 91.67 лв.
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6130260001 - black

100.00 лв.

6130260007

Chronobike
Кожен портфейл с капак.
Тази черна версия е украсена с емблематичния подпис на логото на Festina във
формата на трапец. Този портфейл за карти е изключително практичен, с общо
16 слота за карти и раздел за банкноти от 2 части.

115 x 95 x 20 mm

кожа

Chronobike

116.67 лв.

Серията „Chronobike“ от дребни кожени
изделия е изработена от внимателно
подбрана естествена кожа с текстура
на сафани. Тази версия е украсена с
емблематичния подпис на логото на
Festina във формата на трапец. Този
портфейл за карти е изключително
практичен, с общо 12 слота за карти и
раздел за банкноти от 2 части.
6130260013 - black

6130260002 - grey

100.00 лв.

115 x 95 x 20 mm

108.33 лв.
кожа

6130260003 - navy

100.00 лв.

6130260015 - navy

108.33 лв.

6130260010 - navy

6130260009 - grey

Цените са в лева без ДДС.

75.00 лв.
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75.00 лв.

Chronobike

Chronobike

Калъф за карти с капак.
Серията „Chronobike“ от дребни кожени
изделия е изработена от внимателно
подбрана естествена кожа с текстура
на сафани. Тази черна версия е украсена
с емблематичния буква F от логото на
бранда във формата на трапец. Този
портфейл за карти е изключително
практичен, няколко слотове за карти и
две отделения в горната част.

Калъф за карти.
Серията „Chronobike“ от дребни кожени
изделия е изработена от внимателно
подбрана естествена кожа с текстура
на сафани. Тази черна версия е украсена
с емблематичния буква F от логото на
бранда във формата на трапец. Този
портфейл за карти е изключително
практичен, с общо 4 странични
отделения и едно голямо по средата.
6130260008 - black

112 x 83 х 25 mm

кожа,
полиестер

105 x 75 mm

кожа,
полиестер

75.00 лв.

ЛУКС

6115340005

Chronobike
Ключодържател.
Черният матиран „Chronobike“ ключодържател е вдъхновен от
бутона за спиране на емблематичния „Chronobike“ часовник.
Отличава се с красива декорация, фино гравирана повърхност,
което го превръща в моден аксесоар.

144 g.
лъскава метална
боя, цинкова сплав,
желязо

50.00 лв.

6110260046

66.67 лв.

6110260047

67.66 лв.

6110260045

66.67 лв.

6110260044

75.00 лв.

6110260048

75.00 лв.

6110260040

66.67 лв.

75.00 лв.

Chronobike

6110260043

66.67 лв.

Химикалка.
Химикалката от серията „Chronobike“ съчетава спортното и
луксозното в едно.
6110260042
205 g.
алуминий, лак,
месинг, матов лак,
хромирано покритие

66.67 лв.

Цените са в лева без ДДС.

6110260049

6110260041

66.67 лв.
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