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писане,чертане и коригиране химикалки, ролери, писалки

Urban Premium 

IM Premium

код описание цвят на 
писане цена

21666-А 5th 140.83
18239-А химикалка 70.83
18238-А ролер 87.50
18237-А писалка 112.50

код описание цвят на 
писане цена

21667-А 5th 107.50
18184-А химикалка 54.08
18186-А ролер 68.25
18185-А писалка 87.50

• ергономична форма с гравирани  
   асиметрични декоративни 
   линии върху тялото
• хромирани или лакирани метални части
• перо от неръждаема стомана
•  в подаръчна кутия

• тяло с гравирани асиметрични декоративни линии
• хромирани метални части
• перо от неръждаема стомана
• в подаръчна кутия
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химикалки, ролери, писалки

Urban

Jotter Stainless Steel Jotter Special

код описание цвят на 
писане цена

13468-А химикалка 30.75
13469-А ролер 41.58
16358-А писалка 50.75

код описание цвят на 
писане цена

13470-А химикалка 44.92
16986-А автоматичен молив 0.5 НВ 44.92
16985-А ролер 54.08
16984-А писалка 69.91

код описание цвят на 
писане цена

09152-А химикалка Gold Trim 25.75
00863-А химикалка Chrome Trim 19.92
00779-А автоматичен молив 0.5 НВ 21.58
00800-А писалка 33.25

код описание цвят на 
писане цена

00756-А химикалка 14.92
00742-А автоматичен молив 0.5 НВ 16.58

• ергономична форма 
• хромирани или позлатени метални части
• перо от неръждаема стомана
• в подаръчна кутия

• изчистен дизайн 
• хромирани или позлатени метални части
• перо от неръждаема стомана
• в подаръчна кутия

IM

• тяло от неръждаема стомана
• хромирани метални части
• перо от неръждаема стомана
• в подаръчна кутия • пластмасово тяло 

• хромирани метални части
• в подаръчна кутия
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писане,чертане и коригиране химикалки, ролери, пълнители

Delgado Classic

химикалка Point 
Metal

пълнители

стандартни цветове

химикалка 
Point Polished

Delgado Chrome

код описание цена

00025-А химикалка, метал/златист 5.59
00004-А ролер, метал/златист 11.29
00078-А комплект химикалка и ролер, метал/

златист
20.99

00026-А химикалка, черен/златист 5.59
00005-А ролер, черен/златист 11.29
00079-А комплект химикалка и ролер, черен/

златист
20.99

код описание цена

05883-А G5 - тип Parker, опаковка 10 броя 4.10
05885-А X20 - с дебел връх, опаковка 20 броя 3.40

код цена

00060-А 2.79

код цена

00059-А 0.79

код описание цена

00027-А химикалка, матовосив/хром и матовосин/
хром

5.59

00006-А ролер, матовосив/хром и матовосин/хром 11.29
00080-А комплект химикалка и ролер, матовосив/

хром и матовосин/хром
20.99

00028-А химикалка, метал/хром 5.59
00008-А ролер, метал/хром 11.29
00086-А комплект химикалка и ролер, метал/хром 20.99

• метално тяло
• златисти ринг и клип
• синьопишещи

• химикалка с механизъм
• пластмасова с метална горна част и клип
• сменяем дългопишещ пълнител senator® magic flow 1.0 mm
• синьопишеща

• ново иновативно мастило  
   senator® magic flow
• меко и гладко писане, без да се  
   размазва мастилото
• дебелина на върха 1.0 mm

• химикалка с механизъм
• пластмасова с метален клип
• сменяем дългопишещ пълнител senator® magic flow 1.0 mm
• синьопишеща

• метално тяло
• хромирани ринг и клип
• синьопишещи

Варианти

НОВО

НОВИ
ЦВЕТОВЕ

available for the surfaces: clear and polished

Clear/White

   

Cool Gray 9

   

445

   

Black

 

7408

   

151

   

Red

 

032

   

186

   

202

  

376

   

347

 

2735

   

2757

   

2935

   

Hex. Cyan

available for Point Metal

White

   

188

   

281

   

3425

   

Black

STANDARD COLOURS

available for the surfaces: clear and polished

Clear/White

   

Cool Gray 9

   

445

   

Black

 

7408

   

151

   

Red

 

032

   

186

   

202

  

376

   

347

 

2735

   

2757

   

2935

   

Hex. Cyan

available for Point Metal

White

   

188

   

281

   

3425

   

Black

STANDARD COLOURS
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химикалки

химикалка InkJoy 100 RT

химикалка Replay гел химикалка с 
механизъм

гел химикалка настолна 
химикалка 

химикалка InkJoy 100 CAP

код описание цена

21394-А основни цветове 0.85
21394-А свежи цветове, асорти 0.85

код описание цена

21392-А основни цветове 0.65
21392-А свежи цветове 0.65

код цена

10076-А 2.89

код цена

16561-А 1.35

код цена

16559-А 0.82
код цена

16556-А 2.09

• химикалка с механизъм
• революционно мастило за писане без усилие
• ергономична триъгълна форма
• прозрачно тяло в цвета на писане
• дебелина на писане M - 1.0 mm

• химикалка с капачка
• революционно мастило за писане без усилие
• ергономична триъгълна форма
• прозрачно тяло в цвета на писане
• дебелина на писане M - 1.0 mm и XF - 0.5 mm (син, черен, червен)

Варианти

• иновативна патентована формула на писане като 
   химикалка и възможност за триене като молив
• мастилото става неизтриваемо 24 часа след писане
• тяло в цвета на писане
• гумичка в цвета на писане

• сменяем пълнител
• ергономичен дизайн на тялото, гумирана зона за захващане
• цвят на клипа в цвета на писане
• мастило с наситен цвят, водоустойчиво
• с метален връх
• дължина на писане около 400 m
• дебелина на върха 0,5 mm, на линията на писане 0,25 mm

• сменяем пълнител
• ергономичен дизайн на тялото, гумирана зона за захващане
• водоустойчиво мастило
• с метален връх
• дължина на писане около 450 m
• дебелина на върха 0,5 mm, на линията на писане 0,25 mm

• идеална за употреба на гишета, в банки, на рецепции
• залепваща се основа
• с вграден магнит за поставяне върху метални повърхности
• дължина на шнура в разтеглено положение 150 cm
• дължина на писане около 800 m
• дебелина на върха 0.7 mm, на линията на писане 0.35 mm
• черно тяло
• синьопишеща

Варианти

Варианти

0,5 
0,25mm

0,5 
0,25mm

0,7 
0,35mm
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писане,чертане и коригиране химикалки

химикалка Dart Polished

стандартни цветове

химикалка 
триъгълна 423

химикалка 
триъгълна 432

химикалка Stick 430

НОВИ
ЦВЕТОВЕ

код цена

09748-А 0.43

код цена

21152-А 0.46

код цена

23693-А 0.20

код цена

22456-А 0.29

• химикалка с механизъм
• пластмасова
• пластмасов пълнител  
   senator® magic flow 1.0 mm

 

Cl ea r/ Wh ite

   

Co ol  Gr ay 9

   

44 5

   

Bl ac k

   

7519

  

Yel low

   

7408

  

151

    
Re d 03 2

   

18 6

   

20 1

   

202

  

Rh od amine  Re d

   

267

   

255 39 0 376 34 7 74 84

27 35 2757 2767 2935 He x.  Cy an

3145

код описание цена

23921-А химикалка 0.59
23922-А опаковка 8 цвята 4.72

код описание цена

21158-А химикалка 0.53
21159-А опаковка 10 цвята 5.30

• химикалка с механизъм
• ергономична триъгълна форма
• бутон в цвета на писане
• изключително гладко писане
• прозрачно тяло
• дебелина на писане: 
•    F - линия на писане 0.3 mm
•    M - линия на писане 0.5 mm
• неизтриваемо мастило, отговарящо  
   на стандарт ISO 12757-2 за попълване  
   на документи

• ергономична триъгълна форма
• с пластмасова капачка с клип в  
   цвета на писане
• изключително гладко писане
• прозрачно тяло
• дебелина на писане 
•   - F - линия на писане 0.3 mm
•   - М - линия на писане 0.45 mm 
• дължина на писане  
•   - F - 3000 m
•   - М - 2000 m

• висококачествена химикалка
• с пластмасова капачка с клип 
   в цвета на писане
• дебелина на писане  
   F - дебелина на върха 0.4 mm, 
   на линията на писане 0.25 mm 
   M - дебелина на върха 1.0 mm,  
   на линията на писане 0.35 mm
• дължина на писане - 2500 m

Варианти

Варианти

Варианти

• химикалка с механизъм
• прозрачно тяло в цвета на писане
• удобна гумирана зона за захващане
• мастилото е произведено по немска технология,  
   отговаря на стандарт ISO 12757-2 за попълване на документи
• дебелина на писане М

химикалка 1000

химикалка Stick Pen

• прозрачно тяло и капачка в цвета на писане
• мастилото е произведено по немска  
   технология, отговаря на стандарт  
   ISO 12757-2 за попълване на документи
• дебелина на писане М - 1.0 mm
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тънкописци, маркери

НОВО

тънкописец Pigment 
Liner 308

тънкописец 
Triplus 334

маркери Lumocolor OHP

комплект Office set

тънкописец 1000

код цена

22909-А 3.59

код цена

22465-А 0.69

код цена

24577-А 6.39

• подходящ за писане, рисуване и чертане
• дълъг метален връх
• бързосъхнещо и водоустойчиво  
   пигментно мастило
• изтриваемо мастило при изполване 
   на милиметрова хартия и паус
• не изсъхва 18 часа с отворена капачка
• 11 разнообразни дебелини на писане:  
   0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8,  
   1.0, 1.2

• шестоъгълна форма на тялото
• идеален за чертане
• устойчив метален връх
• бързосъхнещо мастило на водна основа
• вентилирана капачка, отговаряща на стандарт ISO 11540
• цвят на тялото в цвета на писане 
• дебелина на писане 0.4 mm

Варианти

код описание цена

21097-А маркер 313 S 1.99
21094-А к-т маркери 313 S, 4 цвята 7.96
21095-А к-т маркери 313 S, 6 цвята 11.94
21096-А к-т маркери 313 S, 8 цвята 15.92
21108-А маркер 318 F 1.99
21104-А к-т маркери 318 F, 3+1 броя 5.99
21106-А к-т маркери 318 F, 6 цвята 11.94
21107-А к-т маркери 318 F, 8 цвята 15.92
21103-А маркер 317 М 1.99
24879-A к-т маркери 317 M, 4 цвята 7.96
21101-А к-т маркери 317 M, 6 цвята 11.94
21102-А к-т маркери 317 M, 8 цвята 15.92
21098-А маркер 314 B 1.99
21214-А к-т маркери S, F, M, B черни 7.96

• тънкописец със супер тънък метален връх
• триъгълна ергономична форма
• мастило на водна основа
• не изсъхва с отворена капачка няколко дни
• изпира се лесно от повечето текстилни материи
• дебелина на писане 0.3 mm
• дължина на писане 1 000 m
• произвежда се в най-широката цветова палитра от 36 цвята

• практичен комплект с най-използваните  
   пишещи средства в офиса
• ергономична триъгълна форма
• включва 8 части: 
  - тънкописец Triplus 334 - черен и син 
  - текстмаркер Triplus 362, жълт
  - молив 133 НВ, черен
  - гумичка Mars 526 53
  - острилка 510 50
  - триъгълна химикалка 432 М - черна и синя

код описание цена

21117-А тънкописец 1.29
22173-А 6 броя асорти 7.79
21113-А комплект 10 цвята в кутия Staedtler 14.49

• универсален перманентен маркер за почти всички  
   повърхности: хартия, картон, пластмаса, стъкло,  
   порцелан, метал, камък, дърво, кожа и др.
• подходящ за писане върху филм, CD/DVD
• водоустойчиво и бързосъхнещо мастило
• светлоустойчиво мастило при цветове черен,  кафяв, жълт и оранжев
• PP тяло и капачка, гарантиращи дълготраен живот на продукта
• не изсъхва с отворена капачка няколко дни
• възможност за пълнене с мастило 487 17
• дебелина на писане: S - 0.4 mm, F - 0.6 mm, M - 1.0 mm, B - 1.0-2.5 mm
• дължина на писане: S - 2 000 m, F - 1 700 m, M - 1 300 m, B - 600 m
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писане,чертане и коригиране текстмаркери

текстмаркер Classic 364 текстмаркер

код описание цена

21138-А текстмаркер 1.45
21137-А комплект 4 цвята 6.29
21135-А комплект 6 + 2 броя 8.99

код описание цена

24096-А текстмаркер 0.69
24097-А комплект 4 цвята 2.79
24098-А комплект 6 цвята 3.99

• текстмаркер с голям резервоар за мастилото за продължително подчертаване
• не размазва маркирания текст
• лилав и зелен - подходящи за документи, които ще бъдат 
   копирани - маркирания текст е напълно видим върху копията
• за маркиране върху обикновена, копирна и факс хартия
• бързосъхнещо мастило
• капачка с въртящ механизъм за лесно отваряне
• пластмасовите части са произведени от 25% рециклирани материали
• възможност за пълнене с мастило 488 64
• дебелина на писане 1 - 5 mm
• дължина на писане - 330 m

• за маркиране на текст върху обикновена, копирна и факс хартия
• мастилото не се размазва
• удобна грип зона на захващане
• дължина на писане 250 m
• дебелина на писане 1-5 mm
• предлага се в 6 цвята

НОВО

Варианти

код цена

22464-А 0.79

• флуоресцентно мастило, устойчиво на UV лъчи
• за маркиране върху обикновена, копирна и факс хартия

текстмаркер 1000 маркер за CD/DVD

Варианти

1-5 mm

1-5 mm

1-5 mm

код цена

16563-А 1.25
0,3
0,4mm

• водоустойчиво мастило, на етанолова основа
• PP тяло
• дебелина на писане 0.3-0.4 mm
• дължина на писане - 300 m
• водоустойчиво мастило,  
   на етанолова основа

Вариант
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маркери

перманентен маркер Lumocolor

маркер за бяла дъска Lumocolor 351 

код описание цена

21128-А маркер с объл връх 352 1.25
21127-А к-т маркери с объл връх 4 цвята 6.29
21123-А маркер със скосен връх 350 1.25
21122-А к-т маркери със скосен връх 4 цвята 6.29

код описание цена

21126-А маркер 1.59
21124-А комплект 4 цвята 8.49
21125-А комплект 6 цвята 11.49
21165-А мастило 488 51, 20 ml 10.79

код описание цена

16565-А маркер с объл връх 0.85
16564-А маркер със скосен връх 0.85

перманентен маркер 

маркер 750 за бяла дъска

2-5 mm 1-4 mm

код цена

16566-А 1.09

• перманентен маркер подходящ  
   за почти всички повърхности
• не се размазва
• бързосъхнещо и водоустойчиво мастило
• светлоустойчиво мастило  
   за цветове черен и зелен
• устойчив на натиск връх
• не изсъхва с отворена  
   капачка няколко дни
• възможност за пълнене с мастило 488 50
• дължина на писане: объл връх - 550 - 700 m - скосен връх - 300 - 350 m

• водоустойчиво мастило
• не засъхва дори да стои без капачка до 14 дни
• дължина на писане:
  - объл връх - 200 m
  - скосен връх - 150 m

2 mm

2 mm

2-4 mm

2-4 mm

• възможност за почистване със суха гъба 
   от бяла дъска, порцелан и стъкло
• бързосъхнещо мастило
• устойчив на натиск връх
• не изсъхва с отворена капачка няколко дни
• удобство при ползване - може да стои отворен 
   без капачка в продължение на целия ден
• възможност за пълнене с мастило 488 51
• дължина на писане 1300 m

Варианти

Варианти

• объл връх
• не засъхва дори да стои без капачка до 72 часа
• дължина на писане около 200 m

Откри
й!

на стр 32-34 ще 
откриете бели дъски 
и флипчарти



10

Ц
ен

ит
е 

са
 в

 л
ев

а 
бе

з 
Д

Д
С

писане,чертане и коригиране моливи, графити, гумички

автоматичен 
молив Tikky

• вълнообразна гумирана зона на захващане
• хромиран клип, бутон и връх
• високо прецизен връх за чертане и писане
• гумичка под бутона

0.35
0.5
0.7, 1.0

код описание цена

13965-А 0.35 mm 4.99
13730-А 0.5 mm 4.99
13729-А 0.7 mm 4.99
13964-А 1.0 mm 4.99

код описание цена

01755-А 0.35 mm - В, НВ 1.49
05608-А 0.5 mm - В, НВ, 2В, H, 2H 1.49
05611-А 0.7 mm - В, НВ, 2В 1.49
01763-А 1.0 mm - НВ 1.49

код описание цена

00425-А универсална 0.39
00424-А за молив и писалка, малка 0.45
18218-А за молив и писалка, голяма 0.55
00423-А за молив, в картонче 0.45

код описание цена

21608-А 0.3 mm - НВ 1.55
21087-А 0.5 mm - 2В, В, НВ, Н, 2Н, 3H, F 1.05
21088-А 0.7 mm - 2В, В, НВ, Н, 2Н 1.05
21609-А 0.9 mm - НВ 1.55
21610-А 1.3 mm - НВ (6 графита) 2.49

код описание цена

00342-А дължина 16 cm 0.30
00343-А дължина 20 cm 0.45
00344-А дължина 30 cm 0.65
00345-А дължина 40 cm 1.09
00346-А дължина 50 cm 1.59

автоматичен молив автоматичен молив 1000

• автоматичен молив с гума
• метални клип, бутон и връх
• гумирана ергономична зона за захващане 
• графит НB
• в индивидуална картонена кутия

• автоматичен молив с гума
• гумирано прозрачно тяло
• графит НB

код цена

22461-А 3.19

код цена

22459-А 0.85

код цена

11757-А 0.79

код цена

22346-А 0.28

0,5
0,7mm 0,5 mm

0,7 mm

Варианти

автоматичен молив 
2020

• тяло в прозрачни цветове
• зареден с графити НВ
• асорти цветове

• произведени от висококачествени и  
   90% натурални и несъдържащи PVC материали
• 12 графита в кутийка

графити Mars за 
автоматичен молив

графити за 
автоматичен молив

• високополимерни графити 
• дължина 60 mm

гумичка за триене

• естествен каучук
• удобна форма

гума 526 с35

• размери: 35 x 18 x 12 mm

• изработени от здрава прозрачна пластмаса

пластмасова 
линия за чертане
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писане,чертане и коригиране

11

моливи, острилки, коректори

код описание цена

13615-А с капаче, единична 0.49
13616-А с капаче, двойна 0.65
13614-А с контейнер 0.65

код цена

22895-А 1.42

код цена

15970-А 1.69

код цена

05006-А 1.99

код описание цена

21050-А молив В, НВ, 2В, H, 2H 0.69
21052-А молив НВ с гума 0.85

код описание цена

24880-A молив 0.20
24881-A молив с гума 0.22

код описание цена

00443-А единична 0.45
00442-А двойна 0.65

код описание цена

09475-А 4.2 mm x 8.5 m 3.69
22896-А 8.4 mm x 8.5 m 3.99

код описание цена

16510-А на ацетонова основа 1.19
20038-А на водна основа 1.19

молив Noris 120
молив

• висококачествен графитен молив за  
   рисуване, писане и скициране
• подходящ за офиса и училище
• чупливоустойчив графит
• произведени от дървесина 
    от сертифицирана гора

• шестоъгълен графитен молив
• твърдост НВ

НОВО
пластмасови острилки

• асорти цветове

алуминиева острилка

• стабилни метални острилки

коригиращ ролер

• подобрена ергономична формула
• гладко нанасяне благодaрение на самокоригиращия  
   се механизъм на ролката
• в удобни размери от 4.2 и 8.4 mm, което позволява коригиране  
   на тънки или широки полета
• може да се пише веднага

универсален
коректор

• висококачествен коректор с уникална формула  
   за бързо съхнене и превъзходно покритие на текста
• веднага може да се пише върху коригирания слой
• удобна четчица за корекция на големи и малки пространства 
• без разтворители - не вреди на околната среда
• 20 ml 

коригиращ ролер

• за бързо и лесно коригиране
• може веднага да се надписва
• 5 mm х 8 m

• метален връх за по-точно нанасяне
• прозрачна капачка с клип
• бързосъхнеща непрозрачна бяла течност
• топче в контейнера за лесно разбиване
• 10 ml

коректор във 
формата на химикалка

• течен коректор
• бързосъхнеща формула
• съдържание 20 ml

коректор
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аксесоари за бюро Поставки, органайзери за бюро

НОВО

НОВО

НОВО

•	 прозрачни	цветове
•	 изработена	от	висококачествена	пластмаса
•	 подходяща	за	класиране	на	документи	формат	А4
•	 възможност	за	вертикално	или	стъпаловидно	надграждане
•	 размери:	254	x	60	x	346	mm

•	 изработена	от	здрав	полистирол
•	 подходяща	за	класиране	и	
			съхранение	на	документи,		
			папки,	списания	формат	А4
•	 капацитет	до	650	листа
•	 размери:	240	х	70	х	315	mm

•	 изработена	от	лакиран	картон	390	g/m2
•	 широчина	на	гърба	100	mm
•	 капацитет	до	1000	листа	80g	хартия
•	 размери:	257	x	100	x	320	mm

код описание цена

06098-А 80	mm	гръб,	капацитет	до	800	листа 1.09
06099-А 100	mm	гръб,	капацитет	до	1000	листа 1.19

Хоризонтална пластмасова 
поставка Standard

Хоризонтална пластмасова 
поставка Standard

Хоризонтална 
пластмасова поставка 

Вертикална пластмасова 
поставка

Вертикална картонена 
поставка

Органайзер за бюро

Вертикална пластмасова 
поставка

•	 прозрачни	цветове
•	 изработена	от	висококачествена	пластмаса
•	 подходяща	за	класиране	на	документи	формат	А4
•	 възможност	за	вертикално	или	стъпаловидно	надграждане
•	 размери:	255	x	65	x	348	mm	

Варианти Варианти

Варианти

код цена

00595-А 4.29

код цена

00596-А 4.39

код цена

16642-А 3.99

код цена

16643-А 5.99

код цена

24808-А 2.59

код цена

14576-А 9.99

код цена

16644-А 5.49

•	 изработена	от	висококачествена	пластмаса
•	 подходяща	за	класиране	на	документи	формат	А4
•	 възможност	за	вертикално	или	стъпаловидно	надграждане
•	 размери:	255	x	65	x	348	mm	

Варианти

•	 изработена	от	здрав	полистирол
•	 подходяща	за	класиране	и	съхранение		
			на	документи,	папки,	списания	формат	А4
•	 вместимост	650	листа
•	 размери:	240	х	70	х	315	mm

Варианти Варианти

Картонена вертикална 
поставка

•	 изработена	от	бял	картон
•	 възможност	за	надписване
•	 отвор	за	захващане
•	 размери:	255	x	320	mm

•	 изработен	от	здрава	пластмаса
•	 с	5	отделения	за	дребна	канцелария	и	1		
			отделение	за	визитки
•	 размери:	155	x	95	x	120	mm
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Поставки, визитници, органайзери за бюро

код описание цена

06085-А за	150	визитни	картички 8.99
18193-А за	210	визитни	картички,	регистър	A-Z 12.99
06088-А резервни	джобове,	оп.	25	броя	за	250	визитки 5.29

код цена

14578-А 6.99

код цена

16529-А 5.59

код цена

14957-А 11.99

код цена

17464-А 6.49

код цена

14955-А 3.59

код цена

14577-А 4.99

код цена

14954-А 2.39

Варианти Варианти

Кош за отпадъци Grip Кош за отпадъци 

•	 изработен	от	висококачествен	полистирол
•	 възможност	за	подреждане	един	в	друг
•	 с	околен	ръб	и	удобни	дръжки	за	лесно	изваждане
•	 вместимост	18	литра
•	 височина	350	mm

Варианти Варианти

•	 изработен	от	полипропилен
•	 възможност	за	подреждане	един	в	друг
•	 вместимост	12	литра
•	 диаметър	275	mm
•	 височина	295	mm

Кош за отпадъци

•	 изработен	от	метална	мрежа
•	 вместимост:	12	литра
•	 диаметър:	250	mm
•	 височина:	320	mm

Моливник 

•	 изработен	от	метална	мрежа
•	 диаметър:	90	mm
•	 височина:	98	mm

Органайзер за бюро 

•	 изработен	от	метална	мрежа
•	 размери:	205	х	103	х	98	mm

Поставка за хартиен куб

Визитник Овлажнител за 
пръсти

•	 изработена	от	метална	мрежа
•	 с	пълнеж	бели	листчета
•	 размери:	105	х	105	х	90	mm

Визитник с механизъм

•	 с	механизъм	и	4	ринга
•	 корици	от	здрав	картон	и	полипропиленово	покритие
•	 възможност	за	резервни	джобове
•	 размери:	171	х	319	mm

•	 с	глицерин
•	 нетоксичен
•	 диаметър	80mm
•	 вместимост	20	ml

код описание цена

00776-А за	120	бр,	110	х	192	mm 2.69
00778-А за	240	бр,	110	х	192	mm 3.99
14668-А за	480	бр,	110	х	252	mm 5.49

•	 корици	от	здрав	полипропилен
•	 в	кутия
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лепене, РЯЗАне и ОпАКОВАне Опаковъчни ленти, фолио, макетни ножовеЛепила, лепящи ленти

НОВО

НОВО

•	 с	тампон	за	лесно	и	точно	нанасяне		
			върху	хартия,	картон,	снимки
•	 без	разтворители	и	миризма
•	 лесно	се	почиства	с	вода
•	 лесно	за	употреба
•	 50	ml

код описание цена

24592-А лепило 0.82
24516-А опаковка	5	броя	на	блистер 4.10

Моментно лепило Maxer

Течно лепило 

Прозрачна лепяща лента

код цена

22298-А 1.95

код цена

13648-А 0.69

код цена

00438-А 0.99

•	 секундно	лепило	за	метал,	гума,	дърво,		
			стъкло,	керамика,	порцелан,	пластмаса
•	 лесно	за	употреба
•	 безцветно
•	 време	за	корекции	10	sec
•	 тубичка	3	g

код описание цена

01602-А 12	mm	х	10	m 0.22
11925-А 12	mm	х	33	m 0.53
04942-А 15	mm	х	33	m 0.69
19738-А 19	mm	х	10	m 0.34
01604-А 19	mm	х	33	m 0.84
03862-А 19	mm	х	66	m 1.49

код описание цена

17063-А 8	g 0.85
00436-А 15	g 1.19
00437-А 25	g	 1.79
00833-А 35	g 2.55

код описание цена

21200-А 10	g 0.99
21201-А 20	g 1.79
21202-А 40	g 2.59

код описание цена

24430-А 15	mm	х	10	m,	прозрачна 0.20
24427-А 15	mm	х	33	m,	прозрачна 0.39
24432-А 19	mm	х	33	m,	Magic,	невидима 1.49

Секундно лепило
Loctite Super Bond

•	 за	всички	домакински	или	ремонтни	дейности	-		
			незабавно	залепване	само	за	секунди
•	 идеално	за	лепене	на	малки	повърхности		
			благодарение	на	прецизния	дозатор
•	 за	всички	универсални	лепилни	работи		
			върху	почти	всички	материали
•	 подходящо	за	множество	материали	като	порцелан,	дърво,		
			кожа,	метал,	камък,	гума,	картон,	хартия	и	повечето	пластмаси
•	 не	се	препоръчва	за	лепене	на	полиетилен,	полипропилен,	тефлон,		
			текстил,	тънка	кожа,	стъклени	повърхности	и		
			огледала	за	задно	виждане	на	автомобили
•	 тубичка	3	g	течност

MADE IN
IRELAND

Сухо лепило Noris Club 

•	 лепи	бързо	и	трайно	хартия,	картон,	снимки,		
			етикети,	текстил	и	стиропор
•	 без	разтворители
•	 лесно	и	бързо	за	употреба
•	 изпира	се	лесно	от	почти	всички	текстилни	материи

Сухо лепило

•	 лесно	за	употреба
•	 бързосъхнещо
•	 подходящо	за	залепване	на	хартия	и	картон

Течно лепило 

•	 за	хартия	и	картон
•	 с	топче	на	върха	за	гладко	разнасяне
•	 50	ml

•	 полипропиленово	фолио•	 полипропиленово	фолио	25	μm
•	 устойчиво	на	стареене	и	слънчеви	лъчи
•	 безвредно	лепило

Прозрачна лепяща лента
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Опаковъчни ленти, фолио, макетни ножове

код описание цена

22726-А 38	mm	x	66	m 2.19
22727-А 48	mm	x	50	m 2.09

код описание цена

18441-А 	45	my 1.49
24139-А Ecosolvent	50	my 1.59

код описание цена

13649-А 9	mm	ширина 0.65
13650-А 18	mm	ширина 0.85

код описание цена

18223-А 18	mm	ширина 6.19
18224-А резервни	ножчета	10	броя 2.50

код цена

18229-А 1.38

код цена

06660-А 8.89

Опаковъчна лента 

•	 прозрачна	и	кафява
•	 акрилно	лепило
•	 48	mm	x	46	m
•	 дебелина	на	фолиото	23	mic

Опаковъчна лента 

Хартиени лепяща
лента

•	 прозрачна	
•	 48	mm	x	60	m

Опаковъчно фолио

код описание цена

08784-А 10	mm	x	10	m 0.39
12384-А 19	mm	x	10	m 0.59
09061-А 30	mm	x	10	m 0.99
02507-А 48	mm	x	10	m 1.59
08785-А 48	mm	x	25	m 3.69

код описание цена

06102-А 14	cm	гумирани	дръжки 1.89
13645-А 16	cm 2.25
06103-А 16	cm	гумирани	дръжки 2.59
06104-А 20	cm	гумирани	дръжки 3.79
13646-А 20.5	cm 3.55
13647-А 25	cm 4.09

код описание цена

02774-А 19	mm	x	50	m 1.39
04296-А 25	mm	x	50	m 1.76
03117-А 38	mm	x	50	m 2.69
02788-А 50	mm	x	50	m 3.59

Опаковъчна лента 

•	 прозрачна
•	 солвентно	лепило
•	 подходяща	за	използване	в	промишлеността	и		
			за	опаковане	на	среднотежки	кашони
•	 за	употреба	при	температура	от		-10°C	до	+60°C

•	 гладко
•	 500	mm	x	130	m
•	 дебелина	23	μm
•	 1.4	kg	стреч	и	200	g	шпула

Двойнолепяща лента

•	 за	стабилно	двустранно	залепване	на	хартия,	подови		
			настилки,	куки,	огледала,	пластмаса,	стъкло,	играчки,	
			табелки	и	др.

•	 за	защита	при	боядисване	на	коли,	прозорци,	стени	и	дограма
•	 надписваема
•	 при	краткотрайно	залепване	не	нарушава		
				повърхността	и	не	оставя	лепило
•	 устойчива	при	температура	до	60	°C

Макетен нож

•	 за	рязане	на	различни	материали
•	 с	механизъм	за	заключване
•	 пластмасово	тяло
•	 дължина	на	ножчето	100	mm

Професионален 
макетен нож

•	 професионален	нож	за	рязане	на	хартия,		
			картон	и	опаковъчни	материали
•	 заключване	и	блокиране	на	острието
•	 корпус	от	устойчива	пластмаса	с	удобна	гумена	дръжка
•	 стоманено	острие,	гарантиращо	стабилност	и		
			сигурност	при	работа
•	 дължина	на	ножчето	100	mm
•	 включени	3	ножчета	в	комплекта

•	 остриета	от	неръждаема	стомана
•	 лазерно	заточени
•	 удобна	ергономична	зона	за	захващане

ножица



16

Ц
ен

ит
е 

са
 в

 л
ев

а 
бе

з 
Д

Д
С

перфориране и захващане Перфоратори, телбодиПерфоратори

код цена

22339-А 12.29

код цена

00696-А 14.69

код цена

00695-А 10.99

код цена

06703-А 8.79

Варианти

Варианти Варианти

Варианти

Варианти

код описание цена

24520-А до 12 листа 4.99
24521-А до 25 листа 7.49
24522-А до 30 листа 9.99
24523-А до 40 листа 13.89

код описание цена

24517-А до 10 листа 4.69
24518-А до 20 листа 6.69
24519-А до 30 листа 9.49

• метален перфоратор с пластмасов корпус
• тегло около 210 g

Перфоратор Evolution E 216

• практичен и лесен за употреба
• полиран корпус и основа
• тегло около 145 g

Перфоратор Evolution E 210

• метален перфоратор с пластмасов корпус
• тегло около 350 g

Перфоратор City line C 225

• метален перфоратор с пластмасов корпус
• тегло около 190 g

Перфоратор City line C 216

• изцяло метална конструкция
• с ограничител

Перфоратор, метален

• пластмасов капак
• метална конструкция
• с ограничител

Перфоратор, пластмасовНОВО
НОВО
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Перфоратори, телбодиПерфоратори

код цена

00704-А 51.99

код цена

05443-А 25.29

код цена

00698-А 11.69

код цена

00692-А 10.19

код цена

06704-А 8.29

код цена

24524-А 44.99

Варианти

Варианти

Варианти

НОВО
Професионален 
перфоратор в260

• стабилна конструкция, издържаща  
   на голямо натоварване
• с механизъм за заключване
• ограничител за позициониране на хартията
• тегло около 970 g

Перфоратор, метален

•	 изцяло	метална	конструкция
•	 с	ограничител

Телбод Evolution E 30

• метален телбод с пластмасов корпус
• подходящ за ежедневна употреба  
• комбинация от блестящи и матирани повърхности
• съдържа 1 опаковка телчета DIN 24/6
• тегло около 240 g

Телбод Evolution E 15

• практичен и лек
• пластмасов корпус
• интегриран антителбод за удобство при употреба
• съдържа 1 опаковка телчета № 10
• тегло около 90 g

Телбод Stabil

• подходящ за продължителна експлоатация
• метални работни части
• тегло около 245 g Варианти

Телбод City line C 1

• практичен и ергономичен дизайн
• пластмасов корпус и метални работни части
• тегло около 140 g
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перфориране и захващане Кламери, кабари, тампон и
мастило за печат Телбоди, телчета

код описание цена

24527-А до 30 листа 4.99
24528-А до 40 листа 6.99

код описание цена

24529-А до 100 листа 30.99
24530-А до 240 листа 55.99

Телбод, метален

• метален корпус
• метални работни части
• работи с телчета 24/6

НОВО
НОВО

НОВО
НОВО

Телбод, пластмасов

• пластмасов корпус
• метални работни части
• работи с телчета № 10
• захваща до 16 листа

код цена

24525-А 2.59

код цена

24526-А 3.99

Телбод, пластмасов

• пластмасов корпус
• метални работни части
• работи с телчета 24/6
• захваща до 25 листа

Телбод, метален, голям

• метален корпус
• метални работни части

код цена

00706-А 55.99

Телбод клещи в 38

Телчета за телбод

• професионални метални клещи  
   за захващане
• двойно подаване на телчетата

код описание цена

00714-А 26/6, захващат до 25 листа 0.93
00719-А 24/8, захващат до 50 листа 3.89
00717-А 23/15, захващат до 120 листа 5.69
00718-А 23/20, захващат до 170 листа 7.89

код описание цена

00715-А 24/6,  захващат до 30 листа 0.75
00716-А No 10, захващат до 15 листа 0.62

код описание цена

15719-А №10, захващат до 15 листа 0.32
15718-А 24/6, захващат до 30 листа 0.42

Телчета за телбод

• изработени от висококачествена стомана 
• с повишена твърдост за достигане на максимален капацитет
• 1000 броя в опаковка   

Телчета за телбод

• изработени от висококачествена стомана 
• с повишена твърдост за достигане на максимален капацитет
• 1000 броя в опаковка

• изработени от висококачествена стомана
• създадени за прецизна и безпроблемна работа
• 1000 броя в опаковка
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Кламери, кабари, тампон и
мастило за печат Телбоди, телчета

код цена

15948-А 1.09

код цена

14544-А 0.73

код цена

13569-А 2.53

код цена

13570-А 1.19

код цена

20886-А 1.75

код описание цена

15702-А 28 mm 0.49
15703-А 33 mm 0.54
15967-А 50 mm 1.45

код описание цена

00210-А 20g 0.75
00230-А 250g 5.39
00224-А 1kg 18.29

• 100 броя в картонена кутия
• поцинковани
• със заоблен връх

антителбод Кламери

Метални кабари

Карфици за 
коркова дъска

• освобождава всички стандартни телчета
• с протектор за пръстите за по-голяма безопасност

• дължина 8 mm
• 100 броя в картонена кутия
• сребристи

• асорти цветове
• 100 броя в опаковка

• диаметър 65 mm
• каучукови ластици

Ластици

• универсален
• неомастилен
• за ръчен печат
• пластмасова кутийка
• размери: 105 х 66 mm

Тампон за печат

Мастило за тампон

• 30 ml
• универсално
• на водна основа
• лесно се нанася върху тампон

Варианти
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архивиране Разделители, джобовеКласьори

код описание цена

00337-А 5 cm гръб 3.29
00338-А 7.5 cm гръб 3.29

код описание цена

16271-А 5 cm гръб 3.19
00335-А 7.5 cm гръб 3.19

код описание цена

00332-А 2 ринга 3.59
00333-А 4 ринга 4.29

Класьор PP Master А4

Класьор ECO А4

• полипропиленово фолио с дебелина 100 μm
• дебелина на картона 2.1 mm
• висококачествен механизъм
• удобен отвор за захващане
• джоб с етикет за двустранно надписване
• размери: 285 x 320 mm

• екологичен продукт, изработен от картон с дебелина 2.1 mm
• защитен метален кант
• висококачествен механизъм
• удобен отвор за захващане
• етикет с възможност за надписване
• размери: 285 x 320 mm

Варианти
код описание цена

22084-А 5 cm гръб 2.49
22085-А 7.5 cm гръб 2.49
22086-А 7.5 cm гръб, метален кант 2.89

*на механизма

2
години

*на механизма

2
години

*на механизма

2
години

•  полипропиленово фолио 
•  дебелина на картона 1.7 mm
•  висококачествен механизъм
• удобен отвор за захващане
• джоб с етикет за двустранно надписване
•  размери: 285 x 320 mm

Класьор А4

MADE IN
EU

Класьор с рингове А4

• полипропиленово фолио 100 μm
• дебелина на картона 1.9 mm
• обем на захващане на ринговете 20 mm
• размери: 265 x 320 x 35 mm

Варианти

eco
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Разделители, джобове

код цена

00449-А 4.49

код цена

19707-А 0.14

код цена

00857-А 0.26

код описание цена

00352-А матиран А4 4.79
00353-А кристален А4 6.49
23227-А кристален А5 4.79

код описание цена

16379-А 5 цвята 1.19
16380-А 10 цвята 1.89
23222-А 12 цвята 2.09

код описание цена

16381-А 5 цвята 1.49
16137-А 10 цвята 2.29

код описание цена

17832-А матиран 3.39
24305-А кристален 4.79

код описание цена

14891-А матиран 3.29
24099-А кристален 3.49

Пластмасови разделители

• изработени от полипропилен 120 μm
• универсална перфорация
• заглавна страница с възможност за описване
• формат А4

• изработени от картон 170 g/m2
• универсална перфорация
• заглавна страница с възможност за описване
• формат А4

Картонени разделители

Джоб с перфорация Джоб с перфорация

Картонени разделители

Джоб с перфорация

Джоб L-образен

Джоб L-образен

• изработени от картон 190 g/m2
• формат 1/3 А4
• размери: 235 х 105 mm
• 100 броя в опаковка

• матиран, прозрачен
• полипропиленово фолио 90 μm
• двустранен прорез
• външен размер: 220 x 308 mm
• за листа формат А4

• полипропиленово фолио 40 μm
• универсална перфорация
• 100 броя в опаковка 
• за листа формат А4

• полипропиленово фолио 30 μm
• универсална перфорация
• 100 броя в опаковка 
• за листа формат А4

• цветен
• полипропиленово фолио 120 μm
• двустранен прорез
• външен размер: 217 x 307 mm
• за листа формат А4

• полипропиленово фолио 50 μm
• универсална перфорация
• 100 броя в опаковка 

Варианти Варианти
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архивиране Папки, клипбордиПапки

Папка с прозрачни 
джобове

Папка с прозрачно лице 

Картонена папка с машинка

Папка с прозрачно лице и 
европерфорация

код описание цена

00432-А 10 джоба 3.39
00433-А 20 джоба 4.99
00434-А 30 джоба 5.99
00435-А 40 джоба 7.49

• изработена от полипропилен
• асорти цветове
• за листа формат А4

• изработена от полипропилен - лице 100 μm/гръб 170μm
• универсална перфорация и машинка
• капацитет на пълнене 2 cm, до 200 листа
• външен размер: 237 x 310 mm
• за листа формат А4

• изработена от полипропилен -  
   лице 120 μm/гръб 180μm        
• с машинка
• капацитет на пълнене 2 cm, до 200 листа
• външен размер: 222 x 307 mm
• за листа формат А4

• формат А4
• изработена от картон 
• с метална машинка

Варианти код цена

06083-А 0.46

код цена

19303-А 0.24

код цена

06081-А 0.36

Варианти

• изработена от полипропилен -  
   лице 120 μm/гръб 180 μm        
• с машинка
• за листа формат А4

Папка с прозрачно 
лице и перфорация

Варианти

код описание цена

02713-А бяла 0.16
16121-А цветна 0.30

код описание цена

18176-А формат А5, размери: 240 х 180 mm 0.75
18175-А формат А4, размери: 330 х 240 mm 1.05

код описание цена

02710-А картонен гръб 0.75
04287-А гръб изкуствена кожа 0.99

код описание цена

23873-А формат C5, размери: 240 x 186 mm 0.58
13651-А формат А4, размери: 330 x 235 mm 0.79

• изработена от полипропилен 180 μm
• прозрачни цветове

Папка с копче

Варианти

• прозрачна с цветен цип
• изработена от полипропилен 170 μm
• с етикет за надписване

Папка с цип Архивна папка Дело

• за архивиране на документи
• изработена от картон
• с връзки

Варианти
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Папки, клипбордиПапки

НОВО
Папка Clip 

Папка с външен клип
Euroclip 

• изработена от полипропилен
• метален клип
• без необходимост от перфориране на дупки
• лесно и удобно съхранение на документи
• за листа формат А4
• асорти цветове

код цена

24424-А 2.99

код цена

23231-А 1.49

код цена

16362-А 2.09

код цена

11969-А 3.49

код цена

17615-А 4.59

код цена

11970-А 5.59

код цена

00441-А 1.15

код описание цена

17192-А до 30 листа 0.63
00493-А до 60 листа 0.39

Варианти

Варианти

• изработена от полипропилен
• метален клип
• без необходимост от перфориране на дупки
• лесно и удобно съхранение на документи
• захваща до 30 листа формат А4

Шина за захващане на листа

Клема за архивиране, червена

• изработенa от пластмаса
• универсално средство   
   за захващане на листа  
   без перфориране
• уникално проектираните  
   краища позволяват  
   лесно поставяне на листата
• дължина 297 mm 
• дълбочина 3 mm 
   за листа формат А4

Варианти

Клема за захващане на листа

• метални щифтове и пластмасова притискаща шина
• перфорация за подреждане в класьор
• 25 броя в опаковка

• метална тел с полипропиленово покритие
• евтин вариант за архивиране на  документи
• капацитет на пълнене 8 cm

Клипборд без капак

• изработен от PVC
• метален клип за захващане
• капацитет до 60 листа 80g/m2
• асорти цветове
• формат А4

Клипборд с капак

• изработен от PVC
• метален клип за захващане
• капацитет до 60 листа 80g/m2
• асорти цветове
• формат А4

Клипборд с капак

• изработен от полипропилен
• метален клип за захващане
• капацитет до 80 листа 80g/m2
• възможност за окачване
• формат А4

Варианти
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архивиране Чанти за документи, папки

Чанта за документи Чанта за документи

• изработена от полипропилен
• полупрозрачни цветове
• с две отделения
• с дръжка и капак
• размери: 340 х 260 х 35 mm

• изработена от картон 2 mm
• покритие екологично полипропиленово фолио
• капацитет: около 400 листа, 80 g
• с дръжка и клип-бутон
• размери: 50 x 240 x 319 mm

Варианти
код цена

14947-А 6.69

код цена

23232-А 2.59

код цена

18180-А 20.39

код цена

24332-А 6.69

код цена

05261-А 1.39

Варианти

НОВО

Папка с ластик 

Папка с ластик 

• изработена от твърд  
    екологичен полипропилен 480 μm
• полупрозрачни цветове
• с джоб и етикет на лицевата корица
• 3 капака
• размери: 245 х 315 mm 
• за листа формат А4

• без капак
• изработен от здрава и лека пластмаса
• с място за поставяне на химикалки и маркери и  
   удобни дръжки за захващане
• подходящ за съхранение на 20 папки
• размери: 390 x 150 x 260 mm

Варианти

• изработена от картон 300 g/m2
• с 3 капака
• затваряне с ластик по дължина на папката
• външни размери: 232 х 320 mm 
• за листа формат А4

Варианти

Архивен бокс за 
висящи папки Swing

Варианти

код описание цена

18822-А Л- образни с машинка 1.89
16159-А V - образни без ограничител 1.49
16158-А V - образни с ограничител 1.89

висящи папки

• изработени от картон 230 g/m2
• с метална шина за окачване
• подвижен пластмасов индекс и етикет за надписване
• формат А4

Варианти

код 24811-А

код 24812-А

код 24813-А



код 24811-А

код 24812-А

код 24813-А
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архивиране Кашони, боксове

код цена

06101-А 5.69

код цена

00431-А 5.09

код цена

02702-А 2.95

код цена

02701-А 0.85

код цена

06084-А 1.89

Архивен кашон

• изработен от трислоен бял картон
• за съхранение на 6 бокса х 80 mm,  
   5 бокса х 95 mm или 6 класьора х 75 mm
• размери: 522 х 351 х 305 mm

Архивен бокс

• изработен от трислоен бял картон
• два отвора за захващане
• капацитет 800 листа
• размери: 297 x 339 mm, гръб 80 mm

Варианти

Архивен кашон

• изработен от трислойно велпапе
• за съхранение на 6 бокса х 80 mm, 5 бокса х 95 mm  
   или 6 класьора х 75 mm
• размери: 522 х 351 х 305 mm код описание цена

00429-А гръб 80 mm, за 700 листа 1.49
14742-А гръб 100 mm, за 900 листа 1.79
21461-А гръб 120 mm, за 1200 листа 1.99

Архивен бокс

• изработен от трислойно велпапе
• два отвора за захващане
• размери: 297 x 339 mm

• изработен от велпапе
• за съхранение на 6 бокса х 80 mm,  
   5 бокса х 95 mm или 6 класьора х 75 mm
• размери: 522 х 351 х 305 mm

Архивен кашон 

• изработен от велпапе
• два отвора за захващане
• размери: 290 x 325 mm, гръб 80 mm

Архивен бокс 
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Копирна хартия

код описание цена

17176-А формат А4 7.49
20535-А формат А3 14.98

код описание цена

02360-А формат А4 6.99
02340-А формат А3 13.98

код описание цена

20940-А А4 6.29
22879-А А3 12.58

Копирна хартия Universal 

• висококачествена копирна хартия за  
   двустранно копиране и принтиране.  
   произведена от евкалиптова целулоза
• изключителна белота и гладкост
• подходяща за бизнес кореспонденция и 
   големи печатни серии 
   на всички лазерни, мастилено-струйни принтери и  
   фотокопирни машини

белота

%
169 500

ЛИСТАдебелина
110 80

гр./м2
A
КЛАС

белота

%
145 500

ЛИСТАдебелина
106 80

гр./м2
C
КЛАС

+
белота

%
160

дебелина
103 - 110 80

гр./м2
B
КЛАС

+

белота

%
170 A4

формaт
500
ЛИСТАдебелина

110 80
гр./м2

A
КЛАС

+код цена

11974-А 7.49

код цена

16779-А 7.39

Копирна хартия

• висококачествена хартия за модерния офис,  
   произведена от евкалиптова целулоза
• със своята ултра белота и висока непрозрачност 
   гарантира перфектен контраст на цветовете

Копирна хартия Business

Копирна хартия Double A

• универсална копирна хартия, подходяща за  
   двустранно копиране
• за копирни машини, лазерни и  
   мастилено-струйни принтери

рециклирана 
копирна хартия Recycled

• висококачествена рециклирана  
   копирна хартия, произведена от 
   100% отпадъчни хартиени влакна
• екологичен продукт произведен  
   без употреба на белина и    
   химически разтворители
• подходяща за всички съвременни лазерни,  
   мултифункционaлни  устройства  
   и копирни машини

белота

%
70 500

ЛИСТАдебелина
102 80

гр./м2
A4
формaт

код описание цена

24217-А А5, оп. 500 листа 3.49
21245-А А4, оп. 100 листа 2.29
21037-А А4, оп. 500 листа 6.99
24628-А А3, оп. 500 листа 13.98

• висококачествена универсална копирна хартия 
• изключителна белота и контраст при копиране
• за ежедневна употреба 

Копирна хартия Quality green

• многофункционална офис хартия, съчетаваща  
   високо качество и добра цена
• подходяща за черно-бели приложения

белота

%
160 500

ЛИСТАдебелина
106 80

гр./м2
B
КЛАС

+
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хартиени изделия Копирна хартия, самозалепващи етикети

НОВО

код цена

24164-А 6.09

код цена

22619-А 6.09

код цена

24154-А 3.69

Копирна 
хартия ОК 

• подходяща за двустранно и цветно копиране при всички  
   марки и модели копирни машини, лазерни и мастилено-струйни   
   принтери, за факс апарати и офсетни машини
• има архивна трайност от минимум 150 години

A4
формaт

100
ЛИСТА

80
гр./м2

Копирна хартия
Svetocopy 

Цветна копирна 
хартия

• универсална копирна хартия за всяко  
   печатащо устройство или копирна машина
• перфектно качество и цена в своя клас

• микс пастелни цветове -  
   5 цвята х 20 листа

белота

%
146 500

ЛИСТАдебелина
104 80

гр./м2
C
КЛАС

+

Универсални самозалепящи
се етикети

• подходящи за лазерни, цветни лазерни, мастиленоструйни 
   принтери, копирни и цветни копирни машини

код размери в mm описание
брой листа
 в опаковка

брой етикети 
на лист

брой етикети
 в опаковка

продуктов
 номер

цена

06880-А 38.1 х 21.2 бели 100 65 6 500 8697 13.79
24814-А 48.3 х 16.9 бели 100 64 6 400 8730 13.79
24815-А 48.3 х 25.4 бели 100 44 4 400 8731 13.79
24816-А 52.5 х 21.2 бели 100 56 5 600 8700 13.79
06882-А 52.5 х 29.7 бели 100 40 4 000 8698 13.79
24817-А 63.5 х 38.1 бели 100 21 2 100 8699 13.79
24818-А 63.5 х 46.6 бели 100 18 1 800 8735 13.79
24819-А 64.6 х 33.8 бели 100 24 2 400 8736 13.79
16192-А 66 x 33.8 бели 100 24 2 400 8701 13.79
24820-А 70 х 25.4 бели 100 33 3 300 8702 13.79
24821-А 70 х 29.7 бели 100 30 3 000 8703 13.79
24822-А 70 х 32 бели 100 27 2 700 8704 13.79
24823-А 70 х 35 бели 100 24 2 400 8737 13.79
24824-А 70 х 36 бели 100 24 2 400 8705 13.79
06883-А 70 х 37 бели 100 24 2 400 8706 13.79
24825-А 70 х 41 бели 100 21 2 100 8707 13.79
21593-А 70 x 42.3 бели 100 21 2 100 8708 13.79
24826-А 70 x 50.8 бели 100 15 1 500 8738 13.79
24827-А 70 x 67.7 бели 100 12 1 200 8709 13.79
24828-А 96.5 x 33.9 бели 100 16 1 600 8710 13.79
24829-А 96.5 x 42.3 бели 100 12 1 200 8711 13.79
24830-А 96.5 x 67.7 бели 100 8 800 8739 13.79
24831-А 99.1 x 33.9 бели 100 16 1 600 8756 13.79
24832-А 99.1 x 38.1 бели 100 14 1 400 8757 13.79
24833-А 99.1 x 67.7 бели 100 8 800 8758 13.79
24834-А 105 x 33.8 бели 100 16 1 600 8732 13.79
24836-А 105 x 35 бели 100 16 1 600 8759 13.79
16193-А 105 x 37 бели 100 16 1 600 8712 13.79
24837-А 105 x 41 бели 100 14 1 400 8733 13.79
16189-А 105 x 42.3 бели 100 14 1 400 8714 13.79
23297-А 105 х 48 бели 100 12 1 200 8715 13.79
24838-А 105 х 57 бели 100 10 1 000 8734 13.79
24839-А 105 х 70 бели 100 8 800 8770 13.79
21615-А 105 х 74 бели 100 8 800 8716 13.79
16194-А 105 x 148 бели 100 4 400 8717 13.79
24840-А 192 x 38 бели 100 7 700 8721 13.79
24841-А 192 x 61 бели 100 4 400 8722 13.79
24842-А 200 x 297 бели 100 1 100 8719 13.79
24843-А 210 x 99 бели 100 3 300 8771 13.79
16195-А 210 x 148 бели 100 2 200 8718 13.79
06881-А 297 x 210 бели 100 1 100 8720 13.79
16190-А Ø 117 бели 100 2 160 8696 13.79

A4
формaт

белота

%
146 A4

формaт
500
ЛИСТАдебелина

107 80
гр./м2

C
КЛАС

+

 Изтегли своя безплатен 
 софтуер от  www.topstick-labels.com

НОВасОртимеНт
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Самозалепващи листчета

код описание цена

19638-А жълти, 400 листчета в опаковка 3.29
02160-А 4 цвята пастелни, 400 листчета в опаковка 3.69
20120-А 4 цвята наситени, 320 листчета в опаковка 3.69

код описание цена

21231-А хартиени, брилянт 1.79
00920-А хартиени, неон 2.09
05992-А прозрачни, цветни 3.99

код описание цена

08832-А 75 х 75 mm 0.59
20121-А 100 х 75 mm 0.69
08833-А 125 x 75 mm 0.89
00938-А 3 х 50 х 40 mm 0.85

код описание цена

22494-А пастелни цветове 0.75
22493-А неонови цветове 0.89

код описание цена

18245-А лента 1.69
18245-А стрелка 1.69

код описание цена

21228-А Spring - 2 зелен, 2 ярко жълт, 1 златист, 1 лилав 0.85
21228-А Harmony - 2 лилав, 1 розов, 1 бежов, 1 свзелен, 1 свсин 0.85

• размери: 75 х 75 mm
• стабилно залепени
• не оставят следи от лепило

Куб самозалепващи листчета Самозалепващи листчета Rainbow

• 4 цвята х 25 листчета
• 75 х 75 mm
• стабилно залепване
• не оставят следи от лепило
• 100 броя листчета в опаковка

• стабилно залепване
• не оставят следи от лепило
• 75 х 75 mm

Самозалепващи листчета

код описание цвят цена

00900-А пастелни цветове, 100 л. в опаковка асорти 0.79
00900-А неонови цветове, 80 л. в опаковка 0.79

• стабилно залепване
• не оставят следи от лепило
• 100 броя листчета в опаковка
• асорти цветове в опаковка
• 75 х 75 mm

Самозалепващи
листчета Inspiration

• стабилно залепване
• не оставят следи от лепило
• 100 броя листчета в опаковка

Жълти самозалепващи листчета

код цена

15745-А 2.39

Сигнални лентички

Варианти

• неонови цветове
• размери: 12 х 50 mm
• 5 цвята x 25 броя листчета

Самозалепващи листчета
Page Marker

• размери: 20 х 50 mm
• 4 цвята x 50 броя листчета
• улеснява намирането на информация

Самозалепващи листчета
Page Marker

• размери: 25 х 43 мм
• опаковка от 50  
   сигнални ленти
• залепват върху  
   всякакви повърхности
• възможност за многократно  
   отлепване и залепване 
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хартиени изделия листчета, тетрадки, касови ролки

код описание цена

11971-А пластмасов бокс с бели листчета 4.99
11973-А бели листчета 3.49

код описание цена

02839-А 250 листа 0.85
02840-А 4 x 250  листа 3.40

код описание цена

14558-А бели листчета 2.19
14559-А цветни листчета 2.59

код описание цена

08042-А карирани листа 7.99
08043-А бели листа 7.99

хартиен куб

хартиен куб

хартиен куб

тетрадки с 
твърди корици

азбучник 

• бели листчета
• размери: 83 х 83 mm
• височина на куба 75 mm

• подлепен
• размери: 85 х 85 х 40 mm

• офсетова хартия
• бели листа
• размери: 80 х 80 mm
• подлепен, с картонена подложка

Блок с листа за флипчарт

на стр. 34 
ще откриете 
флипчарти

• подходящ за стандартен флипчарт
• размери: 60 х 90 сm
• 20 листа 

Откри
й!

• 96 листа
• офсет
• твърди, ламинирани корици

• азбучник A - Z
• малки квадратчета
• твърди корици

код описание цена

16516-А формат А5, широки редове 1.79
16515-А формат А4, широки редове 3.59
22350-А формат А5, квадратчета 1.79
21999-А формат А4, квадратчета 3.59

код описание цена

14569-А формат А5, 100 листа 2.79
14570-А формат А5, 150 листа 3.99
14567-А формат А4, 100 листа 5.69
14568-А формат А4, 150 листа 7.99

код описание цена

02827-А 57/1, Ø 48 mm, 26 m, оп.12 7.69
02838-А 57/1, Ø 40 mm, 17 m, оп.12 5.29
02850-А 57/1, Ø 30 mm, 10 m, оп.12 3.29
11902-А 57/1, Ø 55 mm, 34 m, оп.12 9.99
21826-А 79/1, Ø 80 mm, 75 m, оп.6 10.99

тетрадки със спирала

• офсетова хартия
• твърди корици
• широки редове
• асорти цветове

код цена

24155-А 6.69
96
ЛИСТА

70
гр./м2

Касови ролки 
термохартия

• високочувствителна термохартия

НОВи
мОтиВи

НОВО
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Пликове за писма

код описание цена

08609-А 50 броя в опаковка 1.79
04850-А 100 броя в опаковка 3.39
07601-А 1000 броя в опаковка 32.99
04844-А ляв прозорец, 100 броя в опаковка 4.29
04848-А десен прозорец, 100 броя в опаковка 4.29

код описание цена

07711-А 90 g, бял, 10 броя 1.59
04864-А 90 g, бял, 50 броя 7.49
07609-А 90 g, бял, 250 броя 29.99
07619-А 90 g, кафяв, 250 броя 26.99
04868-А 130g, кафяв с разширение, 10 броя 3.29

код описание цена

23676-А DL, 110 x 240 mm, 100 броя в опаковка 6.30
18233-А DL, 110 x 240 mm,  1000 броя в опаковка 53.90
23677-А C6, 110 x 175 mm, 100 броя в опаковка 5.30
18232-А C6, 110 x 175 mm, 1 000 броя в опаковка 49.90
23678-А C5, 160 x 240 mm, 100 броя в опаковка 7.80
16270-А C5, 160 x 240 mm, 1 000 броя в опаковка 73.90
21484-А C4, 230 x 325 mm, оп. 500 84.90

код описание цена

04838-А 90 g, бял, 10 броя 1.39
04840-А 90 g, бял, 50 броя 5.59
07614-А 90 g, бял, 250 броя 22.99
04863-А 90 g, кафяв, 50 броя 5.89
04866-А 130g, кафяв с разширение, 10 броя 3.59

код описание цена

01496-А 120 х 175 mm 0.19
01502-А 200 х 275 mm 0.35
01495-А 250 х 350 mm 0.59
01591-А 290 х 370 mm 0.59
15741-А 370 х 480 mm 0.99

код описание цена

09398-А с прозорец, 124 х 124, бял, оп. 50 броя 1.99
16973-А с мехурчета, 200 x 175, кафяв, оп. 10 броя 2.49
16974-А с мехурчета, 200 x 175, бял, оп. 10 броя 2.59

код описание цена

04847-А 10 броя в опаковка 0.39
04846-А 100 броя в опаковка 2.89
07625-А 1000 броя в опаковка 24.99

код описание цена

04841-А 50 броя в опаковка 2.69
07617-А 500 броя в опаковка 22.99

код описание цена

04865-А бял с лента, 10 броя 2.29
04861-А кафяв с лепило, 10 броя 2.19

Плик за CD Плик С6

• размери: 114 х 162 mm
• за лист А4, сгънат на 4
• 80 g/m2
• самозалепващ се с лента

Плик DL

• размери: 110 х 220 mm
• за лист А4, сгънат на 3
• 80 g/m2
• самозалепващ се с лента

Плик С5 Плик С4 Плик В4

• размери: 162 х 229 mm
• за лист А4, сгънат на 2
• 80 g/m2. с фон
• самозалепващ се с лента

• размери: 229 x 324 mm
• за лист А4
• самозалепващ се с лента

• размери: 250 х 353 mm
• за голямо количество 
   листа А4, каталози и др.
• самозалепващ се с лента

Плик-джоб е4

• размери: 280 х 400 mm
• за голямо количество листа А4
• 120 g/m2

Плик с въздушни
мехурчета 

• за безопасност на пратките и кореспонденцията
• кафяв

Прозрачни полиетиленови пликове
Dokufix 

• самозалепяща се лента
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ Бели дъски

•	 двустранна	висококачествена	повърхност,		
			устойчива	на	надраскване	и	размазване
•	 въртяща	се	работна	площ	за	бърза	смяна	на		
			презентациите	от	двете	страни
•	 4	колела	със	застопоряване
•	 лека	и	здрава	алуминиева	конструкция
•	 поставка	за	маркери,	гъба	и		
			почистващи	средства

•	 предназначена	за	писане	с	маркери	за	бяла	дъска	по	време	на		
			обучения,	срещи,	конференции
•	 висококачествена	керамична	повърхност
•	 конструкция	от	адонизиран	алуминий	с	усилени	ъгли
•	 алуминиева	поставка	за	маркери	
•	 включен	комплект	за	стенно	закрепване

•	 предназначена	за	писане	с	маркери	за	бяла	дъска	по	време		
			на	обучения,	срещи,	конференции
•	 дървена	рамка	от	иглолистна	дървесина
•	 лека,	оптимален	вариант	за	нормална	употреба
•	 включва	маркер	за	бяла	дъска	и	комплект	за		
			стенно	закрепване

Двустранна бяла дъска на колелца Бяла дъска с алуминиева рамка

код описание цена

22482-А 90	x	120	cm,	немагнитна 349.00
22483-А 90	x	120	cm,	магнитна 399.00
23557-А 120	x	180	cm,	немагнитна 489.00
24545-А 120	x	150	cm,	магнитна 599.00

код описание цена

16460-А 45	х	60	cm 29.90
18940-А 60х	90	cm 58.90
18942-А 90	х	120	cm 98.90
18944-А 120	х	180	cm 178.90
18946-А 120	х	240	cm 218.90

код описание цена

18960-А 45	х	60	cm 39.90
18941-А 60	х	90	cm 68.90
18943-А 90	х	120	cm 118.90
18945-А 120	х	180	cm 228.90
18947-А 120	х	240	cm 289.90

код описание цена

05556-А 30	х	40	cm 7.90
20232-А 45	х	60	cm 11.90
20233-А 60	х	90	cm 19.80

код описание цена

06254-А 40	x	60	cm 19.80
16459-А 60	x	90	cm 38.90

MADE IN
EU

MADE IN
EU

MADE IN
EU

MADE IN
EU

MADE IN
EU

Откри
й!

на стр. 9
ще откриете 
маркери за бяла дъска

Бяла дъска с алуминиева рамка

Бяла дъска с дървена рамка

Бяла дъска с дървена рамка

•	 магнитна
•	 предназначена	за	интензивна	ежедневна		
			употреба	и	писане	с	маркери	за	бяла	дъска		
			по	време	на	обучения,	срещи,	конференции
•	 висококачествена	лакирана	повърхност
•	 гладка,	с	висок	контраст	на	цветовете	при	писане
•	 конструкция	от	адонизиран	алуминий	с	усилени	ъгли
•	 алуминиева	поставка	за	маркери	и	магнити
•	 включен	комплект	за	стенно	закрепване

•	 магнитна
•	 предназначена	за	писане	с	маркери	за	бяла	дъска	по		
			време	на	обучения,	срещи,	конференции
•	 висококачествена	лакирана	повърхност
•	 дървена	рамка	от	иглолистна	дървесина
•	 лека,	оптимален	вариант	за	нормална	употреба
•	 включва	маркер	за	бяла	дъска	и	комплект	за		
			стенно	закрепване

код цена

22201-А 6.79

Почистващ спрей за бяла дъска

•	 250	ml
•	 за	бързо	почистване	на	бели	дъски	без	усилие
•	 пръска	се	върху	немъхеста	кърпа	и	се	забърсва
•	 антистатичен	и	биоразградим
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Коркови и комбинирани дъски, магнити, гъби за бели дъски 

•	 1/2	част	от	естествен	португалски	корк	с		
				отлично	качество
•	 1/2	част	бяла	дъска,	предназначена	за	писане	с	маркери
•	 дървена	рамка	от	иглолистна	дървесина
•	 лека,	оптимален	вариант	за	нормална	употреба
•	 включва	маркер	за	бяла	дъска	и	комплект	за		
			стенно	закрепване

Комплект за бяла дъска

код описание цена

20226-А 30	x	40	cm 5.89
20227-А 45	x	60	cm 7.99
20228-А 60	x	90	cm 14.99
20229-А 90	x	120	cm 38.99

код описание цена

22337-А диамeтър	24	mm 3.70
22338-А диамeтър	32	mm 5.10

код описание цена

20230-А 45	х	60	cm 14.89
20231-А 60	х	90	cm 25.89

MADE IN
EU

MADE IN
EU

код цена

24100-А 6.59

код цена

06251-А 69.99

код цена

14324-А 2.69

•	 комплект	4	цвята	маркери	за	бяла	дъска	+			
			магнитна	гъба
•	 дължина	на	писане	200	m
•	 дебелина	на	писане	2-4	mm

•	 естествен	португалски	корк	с	отлично	качество
•	 здрава,	еластична	повърхност
•	 конструкция	от	адонизиран	алуминий	с	усилени	ъгли
•	 включен	комплект	за	стенно	закрепване

•	 магнитна
•	 размери:	110	х	57	х	25	mm

Гъба за бяла дъска

Магнити за бяла дъска

Коркова дъска с алуминиева рамка Комбинирана дъска

•	 10	броя	в	опаковка
•	 височина	7.0	mm

Коркова дъска  с дървена рамка

•	 естествен	португалски	корк	с	отлично	качество
•	 здрава,	еластична	повърхност
•	 дървена	рамка	от	иглолистна	дървесина
•	 включен	комплект	за	стенно	закрепване

MADE IN
EU
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ Карфици за коркови дъски, черни дъски, флипчартове

•	 предназначена	за	писане	с	тебешир
•	 дървена	рамка	от	иглолистна	дървесина
•	 лека,	оптимален	вариант	за	нормална	употреба
•	 включва	комплект	за	стенно	закрепване

•	 размери	на	работната	повърхност	70	х	100	cm
•	 възможност	за	писане	с	маркери	за	бяла	дъска	и		
			поставяне	на	блок	с	листа
•	 лека	пластмасова	конструкция
•	 лесно	се	сглобява	и	регулира	висичината
•	 поставка	за	маркери	

•	 размери	на	работната	повърхност	70	х	100	cm
•	 бяла	магнитна	повърхност	с	лаково	покритие
•	 възможност	за	писане	с	маркери	за	бяла	дъска	и	
			поставяне	на	блок	с	листа
•	 две	допълнителни	рамена,	даващи	възможност		
			за	едновременно	презентиране	на	3	листа
•	 лека	пластмасова	конструкция
•	 лесно	се	сглобява	и	регулира	височината
•	 поставка	за	маркери	

•	 размери	на	работната	повърхност	70	х	100	cm
•	 5	колелца	със	застопоряване
•	 бяла	магнитна	повърхност	с	лаково	покритие
•	 възможност	за	писане	с	маркери	за	бяла	дъска	и	поставяне		
			на	блок	с	листа
•	 две	допълнителни	рамена,	даващи	възможност	за		
			едновременно	презентиране	на	3	листа
•	 лека	пластмасова	конструкция
•	 лесно	се	сглобява,	регулира	височината	и	ъгъла	на	наклона
•	 поставка	за	маркери	

Карфици за коркова дъска 

Флипчарт с две 
допълнителни рамена

Флипчарт Mobile 
на колела 

Черна дъска с дървена рамка

Флипчарт

•	 асорти	цветове
•	 100	броя	в	опаковка

код цена

20886-А 1.75

код цена

24844-А 124.90

код цена

24845-А 275.90

код описание цена

17978-А 40	х	60	cm 16.99
17979-А 60	х	90	cm 27.99

код описание цена

24294-А бяла	меламинова	повърхност 99.90
16462-А бяла	магнитна	повърхност	с	

лаково	покритие
128.90

MADE IN
EU

MADE IN
EU

MADE IN
EU

MADE IN
EU

НОВО

НОВО
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а
гн
и
те
н
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Подвързващи машини, корици и спирали за подвързване 

код цена

23309-А 227.90

код описание цена

22237-А А	12	-	перфорира	до	12	листа 102.90
23352-А А	12	-	перфорира	до	15	листа 135.90

•	 формат	-	А4
•	 капацитет	на	подвързване	-	до	500	листа
•	 дълбочина	на	перфорация	-	регулируема	(2-5	mm)
•	 перфориращи	ножове	-	21
•	 регулируем	страничен	ограничител
•	 цяла	дръжка	за	равномерен	натиск	при	перфорация

Подвързваща машина Attractive А 

Корици за подвързване

код описание цена

19463-А PVC,	прозрачна,	А4,	150	mic,	оп.100 12.90
22159-А PVC,	прозрачна,	А4,	200	mic,	оп.100 16.90
22257-А PVC,	прозрачна,	А3,	150	mic,	оп.100 25.90
22183-А картон	тип	кожа,	А4,	230	g,	оп.100 10.50
22515-А картон	тип	кожа,	А3,	230	g,	оп.100 19.90

1
година

1
година

код описание капацитет на подвързване 
в брой листа (хартия 80 g) цена

11325-А 6	mm,	оп.100 25 4.59

11326-А 8	mm,	оп.100 40 5.49

11327-А 10	mm,	оп.100 60 6.49

11328-А 12	mm,	оп.100 90 8.99

11329-А 14	mm,	оп.100 120 10.99

11330-А 16	mm,	оп.100 145 12.99

11331-А 18	mm,	оп.100 170 14.99

23356-А 20	mm,	оп.100 190 15.99

11332-А 22	mm,	оп.50 210 9.99

22404-А 25	mm,	оп.50 240 13.99

22405-А 28	mm,	оп.50 270 15.99

22406-А 32	mm,	овал,	оп.50 310 15.59

23324-А 38	mm,	овал,	оп.50 370 17.99

23354-А 45	mm,	овал,	оп.50 440 18.99

23355-А 51	mm,	овал,	оп.50 500 19.99

Пластмасови спирали 
за подвързване

Варианти

•	 формат	-	А4	+
•	 капацитет	на	перфориране	-	до	15	листа
•	 капацитет	на	подвързване	-	до	500	листа
•	 дълбочина	на	перфорация	-	регулируема	(2-5	mm)
•	 перфориращи	ножовове	-	21
•	 изключващи	ножове	-	21
•	 регулируем	страничен	ограничител
•	 изцяло	метален	корпус	и	конструкция
•	 цяла	дръжка	за	равномерен	натиск	при	перфорация

Подвързваща машина Attractive U-15
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ Гилотини, ламинатори, фолио за ламиниране

•	 100	броя	в	опаковкакод описание цена

22314-А 80	μm,	А5,	154	x	216	mm 12.90
22315-А 80	μm,	А4,	216	x	303	mm 21.90
22316-А 80	μm,	А3,	303	x	426	mm 42.90
00314-А 100	μm,	А4,	216	x	303	mm 26.90
22317-А 125	μm,	54	x	86	mm 3.29
22318-А 125	μm,	65	x	95	mm 4.19
22319-А 125	μm,	А4,	216	x	303	mm 36.90
00313-А 125	μm,	А3,	303	x	426	mm 80.90

код описание цена

22311-А A4,	ширина	240	mm,	размери:	400	х	100	х	190	mm 161.90
22310-А A3,	ширина	340	mm,	размери:	490	х	100	х	190	mm 205.90

код описание цена

13216-А А4,	модел	533 154.00
22323-А А3,	модел	534 219.00

код описание цена

22312-А A4,	ширина	238	mm,	размери:	380	х	95	х	165	mm 87.90
22313-А A3,	ширина	340	mm,	размери:	480	х	105	х	165	mm 108.90

Ламинатор Ламинатор

•	 подходящ	за	професионална	и	честа		
			употреба	в	офиса
•	 4	силиконови	ролки,	2	от	които	се		
			нагряват
•	 регулиране	на	температурата
•	 време	за	загряване:	4	-	6	min
•	 температура:	80-135°C
•	 възможност	за	студено	ламиниране
•	 скорост	на	ламиниране:	300	mm/min
•	 максимална	дебелина	на	фолиото:	2	х	175	μm
•	 максимална	дебелина	на	продукта	за	ламиниране	-	0.6	mm
•	 бутон	за	освобождаване	на	фолиото	по	време	на	ламиниране
•	 включен	стартов	пакет

2
години

2
години 2

години

2
години

•	 подходящ	за	умерена	употреба	в	офиса
•	 2	силиконови	ролки
•	 регулиране	на	температурата
•	 време	за	загряване:	5	-	8	min
•	 температура:	80-135°C
•	 възможност	за	студено	ламиниране
•	 скорост	на	ламиниране:	240	mm/min
•	 максимална	дебелина	на	фолиото:	2	х	125	μm
•	 максимална	дебелина	на	продукта	за	ламиниране	-	0.6	mm
•	 бутон	за	освобождаване	на	фолиото	по	време	на	ламиниране
•	 включен	стартов	пакет

Фолио за ламиниране
Информационно табло MAGAFRAME™

•	 самозалепващо	се,	със	сгъваем	магнитен		
				преден	панел
•	 идеален	за	показване	на	информация	във		
			формат	A5,	A4	и	A3
•	 знаци,	надписи,	както	и	друга	информация,	се		
			сменят	лесно	и	могат		
			да	бъдат	прочетени	от	двете	страни	на		
			стъклени	врати	или	витрини
•	 лесно	се	залепва	към	всички	гладки	и	твърди		
			повърхности	(прозорци,	шкафове,	врати)
•	 отстранява	се	и	се	позиционира	отново	с	лекота	от	стъклени		
			и	гладки	повърхности

код описание цена

02801-А A5,	2	броя	в	опаковка 23.50
22669-А A4,	1	брой	в	опаковка 17.50
05278-А A4,	2	броя	в	опаковка 30.90
22205-А A4,	10	броя	в	опаковка 152.90
22121-А A3,	2	броя	в	опаковка 49.90

Гилотина

•	 подходяща	за	офис	употреба	при	умерен	режим	на	работа
•	 висококачествени	остриета,	произведени	в	Solingen
•	 ръчно	регулируем	ограничител	на	хартията,	който		
			предотвратява	разместването	й	при	рязане
•	 здрава	метална	основа	с	нехлъзгащи	се	крачета
•	 указател	с	различните	размери	за	прецизно	рязане
•	 дължина	на	рязане:	340	mm	(A4),	460	mm	(A3)	
•	 капацитет	на	рязане:	15	листа	(70	g)	или	1.5	mm
•	 размери:	450	х	285	mm	(A4),	585	х	285	mm	(A3)

код цена

00300-А 71.90

Гилотина 502

•	 подходяща	за	стандартна	употреба	у	дома	и	в	офиса
•	 висококачествени	остриета
•	 здрава	метална	основа	с	нехлъзгащи	се	крачета
•	 указател	с	различните	размери	за	прецизно	рязане
•	 дължина	на	рязане:	320	mm,	формат	A4	
•	 капацитет	на	рязане:	8	листа	(70	g)	или	0.8	mm
•	 размери:	420	х	175	mm	
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Ролкови ножове, легитимационни табелки

код описание цена

00297-А А4,	модел	507 57.90
06183-А А3,	модел	508 74.90

2
години

2
години

2
години

код цена

00295-А 20.90

код цена

22320-А 98.90

код цена

18230-А 0.59

код цена

14946-А 0.35

код цена

18231-А 0.75

код цена

00555-А 3.09

Ролков нож 505

•	 подходящ	за	умерена	употреба	в	офиса	или	у	дома
•	 за	рязане	на	хартия,	снимки	и	фолиа
•	 указател	с	различните	размери	за	рязане
•	 специален	креативен	комплект	(за	А4)	с	4	сменяеми	режещи		
			ножа	за	вълнообразно,	назъбено,	перфорирано	и	нагънато	рязане
•	 специална	зона	за	съхранение	на	ножовете	и	удобство	при	смяна
•	 2	индикатора	за	посока	и	линия	на	рязане
•	 дължина	на	рязане:	320	mm	
•	 капацитет	на	рязане:	до	0.8	mm,	формат	А4
•	 капацитет	на	рязане:	8	листа	(70g)
•	 външни	размери:	477	x	213	mm	

Ролков нож

•	 подходящ	за	умерена	употреба	в	офиса	или	у	дома
•	 за	рязане	на	хартия,	снимки	и	фолиа
•	 указател	с	различните	размери	за	рязане
•	 сменяем	капсулован	нож	
•	 специален	креативен	комплект	(за	А4)	с	3	сменяеми	режещи		
			ножа	за	линейно,	вълнообразно	и	перфорирано	рязане
•	 дължина	на	рязане:	320	mm	(A4),	460	mm	(A3)
•	 капацитет	на	рязане:	до	0.8	mm	(А4),	до	0.6	mm	(А3)
•	 капацитет	на	рязане:	8	листа	(А4	70g),	6	листа	(А3	70	g)
•	 външни	размери:	440	x	211	mm	(A4),	580	x	211	mm	(A3)

Ролков нож 350

•	 подходящ	за	стандартна	употреба	в		
			офиса	или	у	дома
•	 пластмасова	основа
•	 ръчно	затягане
•	 2	скали	с	размери	в	cm
•	 включени	2	допълнителни	ножа	за	перфорирано	и	зиг-заг	рязане
•	 дължина	на	рязане:	310	mm	
•	 формат	А4
•	 капацитет	на	рязане:	до	0.3	mm
•	 капацитет	на	рязане:	3	листа	(70g)
•	 външни	размери:	380	х	100	mm

Легитимационна
табелка с клип

•	 размери:	85	x	50	mm
•	 с	въртящ	се	клип
•	 изработена	от	прозрачна	пластмаса
•	 сменяема	табелка	от	бял	картон

Легитимационна табелка с 
комбинирано захващане

•	 захващане	с	щипка	и	игла
•	 изработена	от	прозрачна	пластмаса
•	 сменяема	табелка	от	бял	картон
•	 размери:	57	х	90	mm

Легитимационна 
табелка с текстилна лента

•	 изработена	от	прозрачна	пластмаса
•	 с	метален	клип	
•	 сменяема	табелка	от	бял	картон
•	 дължина	на	лентата	51	cm
•	 размери:	50	х	85	mm

Варианти

•	 	подходяща	за	всички	модели	табелки	Durable
•	 дължина:	85	cm

Ролетка за бадж
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Всички материали 
са безопасни за 
околната среда и не 
съдържат никакви 
токсини
Стиропорните части 
са изцяло заменени 
с картонени 
заместители

•	за	употреба	с	всички	етикетиращи	машини	LabelManager
•	приложение	в	дома,	офиса,	складове,	логистични	центрове
•	за	бърз	печат	на	отчетливи	етикети	с	всякаква	дължина
•	с	технология	за	бързо	и	лесно	отделяне	на	етикета	от	основата
•	2	ленти	в	1	касета	с	дължина	7	m
•	широчина	на	лентата	-	6,	9,	12,	19	или	24	mm
•	устойчиви	на	температурни	амплитуди	от	-	18	до	90°С
•	UV	устойчиви
•	водоустойчиви
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етикетни принтери

НОВО
НОВО

НОВО
НОВО

етикетен принтер 
LabelManager 160

етикетен принтер 
LabelManager 280

етикетен принтер 
LabelManager 360D

етикетен принтер 
LabelManager 210D

организирайте офиса си бързо и със стил

ефективен и гъвкав -  
съвместим с всичко, което ви е нужно.  
този принтер осигурява бърз и 
непрекъснат печат на етикети с 
QWERTY клавиатура и 
висококапацитетна презареждаема 
батерия. 

Презареждаемият  
LabelManager 360D Desktop 
етикетен принтер е създаден 
да отговори на изискванията 
на нашите дългогодишни 
потребители, елиминирайки 
неудобството, разходите и 
токсичните отпадъци от 
използваните аа батерии.

Удобно разположената QWERTY 
клавиатура и големия дисплей 
правят печата на етикети бърз и 
лесен
със  своят голям дисплей, опростена 
навигация и бутони за бърз достъп  
DYMO LabelManager 210D ускорява 
неимоверно скоростта на създаване и 
печат на етикети в офиса.

код описание цена

23388-А латиница 86.90
23388-А кирилица	-	с	кирилизирана	клавиатура	и	шрифтове

+	латиница
120.90код цена

24026-А 61.90

код цена

24027-А 123.90

код цена

24016-А 204.90

•	набирайте	текста	бързо	с	вградената	QWERTY	клавиатура
•	редактирайте	с	едно	докосване,	благодарение	на		
		бутоните	за	бърз	формат
•	прегледайте	етикета	си	на	големия	LCD	дисплей,	преди	печат
•	изберете	между	6	големини	и	8	стила	на	шрифта
•	придайте	професионален	вид	на	вашите	етикети	с	помощта	на		
		288	клип	арт	изображения
•	функция	за	автоматично	изключване
•	работи	с	6	ААА	батерии	(	не	са	включени	в	комплекта)		
		или	с	опционален	АС	адаптер	
•	използвайте	големият	избор	на	размери	и	цветове	на		
		етикетите	D1	с	широчина	6,	9,	12	или	19	mm

•	PC	и	Mac	съвместимост	за	печат	на	всички	налични	в		
		компютъра	шрифтове
•	набирайте	текста	бързо	с	вградената	QWERTY	клавиатура
•	елиминирайте	неудобството,	разходите	и	токсичните		
		отпадъци	от	използваните	АА	батерии.
•	редактирайте	с	едно	докосване,	благодарение	на	бутоните	за		
		бърз	формат
•	използвайте	големият	избор	на	размери	и	цветове	на		
		етикетите	D1	с	широчина	6,	9,	12	или	19	mm

•	голям	40	х	70	mm	графичен	двуредов	дисплей	с	3	шрифта,		
		7	големини	на	шрифта,	3	текстови	стила
•	вътрешна	памет	за	9	етикета
•	печатайте	до	10	копия	от	един	и	същ	принтер	само	с		
		натискане	на	един	бутон
•	печата	едно	или	двуредови	етикети	с	широчина	6,	9,	12	или	19	мм
•	бърз	достъп	до	специални	символи,	включително		
		пунктуационни	знаци
•	използвайте	големия	избор	на	размери	и	цветове	на	етикетите		
		D1	с	широчина	6,	9,	12	или	19	mm

•	набирайте	текста	бързо	с	вградената		
		QWERTY	клавиатура
•	голям	дисплей	за	по	-ясна	картина	на	създавания	етикет
•	вътрешна	памет	за	9	етикета
•	бърз	достъп	до	специални	символи,	включително	пунктуационни	знаци
•	7	шрифта	и	6	големини	на	шрифта
•	печатайте	до	10	копия	от	един	и	същ	принтер	само	с	натискане	на	един	бутон
•	използвайте	големият	избор	на	размери	и	цветове	на	етикетите	D1	с		
		широчина	6,	9,	12	или	19	mm
•	работи	с	6	батерии	АА	(не	са	включени)	или	с	АС	адаптер2

години

2
години

2
години

2
години

LABELS

LABELS LABELS

LABELS

•	за	употреба	с	всички	етикетиращи	машини	LabelManager
•	приложение	в	дома,	офиса,	складове,	логистични	центрове
•	за	бърз	печат	на	отчетливи	етикети	с	всякаква	дължина
•	с	технология	за	бързо	и	лесно	отделяне	на	етикета	от	основата
•	2	ленти	в	1	касета	с	дължина	7	m
•	широчина	на	лентата	-	6,	9,	12,	19	или	24	mm
•	устойчиви	на	температурни	амплитуди	от	-	18	до	90°С
•	UV	устойчиви
•	водоустойчиви
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Офис техника етикетни принтери

НОВО

НОВО

НОВО

НОВО

етикетен принтер 
LabelManager 500 TS

етикетен принтер 
LabelManager Wireless PnP

етикетен принтер 
LabelManager PnP

етикетен принтер 
Rhino 4200

Първият самостоятелен  
офис Touch Screen 
етикетен принтер от DYMO

LabelManager Wireless PnP Plug and 
Play етикетен принтер за PC и Mac е 
първият безжичен етикетен принтер 
от DYMO, създаден да улеснява 
работата в офиса

В края на краищата, печата на 
етикети трябва да бъде  
бърз и лесен!  
с новия DYMO LabelManager PnP 
принтер няма нужда да  
инсталирате софтуер на  
вашия компютър -  
просто включете и готово!   

с позната на всеки QWERTY 
клавиатура и множество 
програмируеми Hot Keys бутони и 
функции RHINO 4200 ви позволява 
да създавате етикети, бързо и без 
ограничения - навсякъде където, са ви 
нужни

код цена

24017-А 408.90

код цена

24019-А 246.90

код цена

24018-А 107.90

код цена

24028-А 164.90

•	голям,	пълноцветен	тъч	скрийн	-	само	няколко	докосвания	за	да		
		създадете,	редактирате	и	форматирате	екитетите	си
•	QWERTY	клавиатура	за	скоростен	набор	на	текста
•	автоматична	резачка	за	етикетите	-	за	още	по-голяма	скорост
•	10	шрифта,	25	размера	на	шрифта,	32	текстови	стила,	325	вградени	символа	и		
		clip-art	изображения
•	печата	кристално	ясно	изображения,	баркодове	и	лога	с	резолюция	от	300dpi
•	лесна	връзка	с	PC	и	Mac.	Използвайте	и	специалния	DYMO	Label	софтуеър	за		
		работа	в	графична	среда
•	споделяне	до	пет	различни	потребителя	без	загуба	на		
		настройки	и	информация	
•	памет	за	500	етикета	в	самото	устройство
•	бързина	-	печата	до	два	пъти	по	бързо	от	останалите		
		DYMO	принтери
•	спестявайте	пари	и	щадете	околната	среда	със	специалните		
		презареждаеми	акумулаторни	блокове
•	използвайте	големият	избор	на	размери	и	цветове	на		
		етикетите	D1	с	широчина	6,	9,	12	,	19	или	24	mm

С	технология	-	включи,	напиши,	печатай	ПЛЮС	вградена	Wi-Fi	
технология	за	безжична	свързаност,	този	принтер	може	да	
бъде	ползван	от	всеки	в	мрежата
•	споделен	между	всички	в	работната	мрежа	-	лесен	за		
		инсталация
•	печатайте	етикети	с	всякакви	шрифтове,	благодарение	на		
		PC	и	Mac	съвместимостта
•	съвместим	с	Windows	Vista®,	Windows®	7,	Windows®	8,		
		Windows®	XP,	Mac	OS®	X	10.5	или	по-нови	-	Intel®	
•	печатайте	кристалноясни	графични	елементи,		
		баркодове	и	лога	с	резолюция	от	300	dpi
•	печатайте	множество	етикети	с	лекота,	като	използвате		
		автоматичната	резачка	за	етикети	на	машината
•	използвайте	големият	избор	на	размери	и	цветове	на		
		етикетите	D1	с	широчина	6,	9,	12	,	19	или	24	mm

•	свържете	посредством	USB	кабел	към	вашия	PC	или	Mac
•	без	нужда	от	инсталация	-	вградения	софтуер	ще	се	появи	на		
		екрана	ви	след	секунди
•	изполвайте	всички	налични	във	вашия	компютър	шрифтове	за		
		печат	в	графичен	режим
•	акумулаторния	блок	се	зарежда	чрез	USB	кабела,		
		без	нужда	от	адаптор	
•	използвайте	големият	избор	на	размери	и	цветове	на		
		етикетите	D1	с	широчина	6,	9,	12	или	19	мм

•	QWERTY	клавиатура
•	патентованите	Hot	Keys	бутони	ви	позволяват	да	форматирате		
		светкавично	етикети	за	различни	приложения	и	повърхности	-	за	кабели,		
		етикети	за	прекъсвачи	и	панели	за	управление,	модулни	панели,	Code	39	и		
		Code	128	баркодове	и	всички	други	видове	и	размери,	от	които		
		бихте	имали	нужда
•	използва	6,	9,	12	и	19	mm	етикети	от	индустриален	клас,	с	широк		
		диапазон	от	цветове,	материали	и	устойчивост	на	външни	въздействия		
		на	всякаква	агресивна	среда	плюс	възможност	да	печатате	директно	върху		
		термосвиваем	шлаух
•	бутонът	FAVOURITES	предоставя	достъп	до	най-ползваните	от	вас		
		размери	и	формати	за	етикети	само	с	едно	натискане
•	бутонът	CUSTOM	ви	позволява	да	използвате	веднага	индивидуално		
		програмирани	и	запаметени	от	вас	размери	и	формати	за	етикети
•	библиотека	от	80	символа	и	често	използвани	текстове	за		
		сигурност	за	електрически	инсталации,	А/V	професионално		
		оборудване	и	управление	на	съоръжения	/facilities	management/
•	специални	гумени	предпазители,	които	намаляват	риска	от		
		повреда	на	устройството	при	изпускане	или	случаен	удар

2
години

2
години

2
години

1
година

LABELS

LABELS

LABELS

LABELS
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етикетни принтери

НОВО
НОВО

НОВО
НОВО

етикетен принтер 
Rhino 5200 с куфар

етикетен принтер 
Label Writer 450

етикетен принтер 
LetraTag LT-100H

етикетен принтер 
LetraTag LT-100T

етикетният принтер за 
професионалиста от областите 
на инфраструктурата, 
телекомуникациите, изграждането 
и поддръжката на електропреносни 
и информационни системи, системи 
за сигурност, строителството, 
поддръжката и операциите в 
производството

ефективен и скоростен 
печат за всеки бюджет
Професионално решение за 
печат на етикети и мейлинг

Подреди и организирай у дома. Малък, 
елегантен и портативен, този принтер 
ви позволява да организирате дома си 
с лекота. Чрез лесната за използване 
система създавате етикети точно 
така, както искате. той отпечатва върху 
различни бели и цветни етикети, добавя 
популярни функции като множество 
стилове на шрифта, подчертаване, 
удебеляване на текст и др. Графичният 
дисплей показва точно как ще се 
отпечата етикета. 

организация за вашия 
дом и офис с помощта и 
функциите на 
бизнес етикетен принтер. 

код цена

24029-А 430.90

код цена

24030-А 232.90

код цена

24025-А 55.90

код цена

24022-А 55.90

•	съвместим	със	стандартите	на	етикети	ANSI,	TIA/EIA-606
•	патентованите	Hot	Keys	бутони	ви	позволяват	да	форматирате		
		светкавично	етикети	за	различни	приложения	и	повърхности	-	флаг		
		етикети	за	кабели,	етикети	за	прекъсвачи	и	панели	за	управление,		
		модулни	панели,	Code	39	и	Code	128	баркодове	и	всички	други	видове	и		
		размери,	от	които		бихте	имали	нужда
•	използва	6,	9,	12	и	19	mm	етикети	от	индустриален	клас,	с	широк		
		диапазон	от	цветове,	материали	и	устойчивост	на	външни			
		въздействия	на	всякаква	агресивна	среда	и	възможност	да	печатате		
		директно	върху	термосвиваем	шлаух
•	библиотека	от	150	символа	и	често	използвани	текстове	за		
		сигурност	за	електричски	инсталации,	
•	работи	с	6	АА	батерии	(не	са	включени)	или	опционален		
		литиево-йонен	акумулаторен	блок
•	в	комплекта	ще	намерите	индустриален	принтер	RHINO	5200,		
		19	mm	найлонова	лента,	12	mm	бяла	винилна	лента,	литиево-йонен		
		акумулаторен	блок,	ръководство	за	работа,	удароустойчив	куфар	за		
		транспортиране,	адаптер	за	зареждане	

•	предлага	изключително	качество	на	печата	и	гъвкавост		
		при	изпълнение	на	задачите
•	скорост	на	печата	-	51	етикета	в	минута	(4	редов	адресен	етикет)
•	позволява	да	създадете	и	отпечатвате	етикети	за	пощенски	и		
		товарни	пратки,	за	папки	и	табелки,	баркод	етикети	и	всичко	това		
		директно	от	вашия	PC	или	Mac	чрез	USB	кабел
•	съвместим	с	Windows	Vista®,	Windows®	7,	Windows®	8,	Windows®	XP,		
		Mac	OS®	X	10.5	или	по-нови	-	Intel®	
•	използва	технология	на	директен	термо	печат	-	без	необходимост		
		от	допълнителен	тонер	или	мастило
•	по-лесен	и	икономичен	печат	на	един	или	стотици	етикети	спрямо		
		печата	на	етикети	на	лист	А4	на	стандартен	принтер
•	комплектът	включва	специализираният	DYMO	Label	v.8	софтуер,
•	включващ	множество	нови	графични	възможности,	включително	
•	100	нови	стила	и	подредба	на	етикетите	
		компактни	размери	и	модерен	дизайн																																																																																												

•	 голям	13-разреден	графичен	дисплей,	който	ви	позволява	да		
			разглеждате	и	редактирате	етикетите	преди	печат
•	 печата	в	5	размера	и	7	стила	на	шрифта
•	 памет	за	9	етикета
•	 печат	на	актуална	дата
•	 195	специални	символа
•	 автоматично	изключване	след	работа
•	 удобна	навигация	и	бърз	достъп	до	специалните	функции
•	 използва	хартиени,	пластмасови,	метализирани	LT	етикети
•	 работи	с	4	АА	батерии	(не	са	включени)	или	опционален	АС	адаптер

•	 удобна	QWERTY	клавиатура	за	бързо	набиране	на	текста
•	 голям	13-разреден	графичен	дисплей,	който	ви	позволява	да		
			разглеждате	и	редактирате	етикетите	преди	печат
•	 печата	в	5	размера	и	7	стила	на	шрифта
•	 памет	за	9	етикета
•	 печат	на	актуална	дата
•	 195	специални	символа
•	 автоматично	изключване	след	работа
•	 удобна	навигация	и	бърз	достъп	до	специалните	функции
•	 използва	хартиени,	пластмасови,	метализирани	LT	етикети
•	 използва	4	АА	батерии	(не	са	включени)	или	опционален	АС	адаптер

2
години

2
години

2
години

1
година

LABELS LABELS
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Офис техника етикетни принтери, етикети за принтери

                       Модел    
Спецификации LabelManager 160 LabelManager 210D LabelManager 280 LabelManager 360D LabelManager 500 TS LabelManager PnP

LabelManager  
Wireless PnP

Rhino 4200 Rhino 5200 
                       Модел 
Спецификации LabelWriter 450

изображение

ширина	на	етикета 6	/	9	/	12	mm 6	/	9	/	12	mm 6	/	9	/	12	mm 6	/	9	/	12	/	19	mm 6	/	9	/	12	/	19	/	24	mm 6	/	9	/	12	mm 6	/	9	/	12	/	19	/	24	mm 6	/	9	/	12	/	19	mm 6	/	9	/	12	/	19	mm ширина	на	етикета min	56	mm
модел	етикети D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 IND IND модел	етикети LW
система	на	пeчат термотрансферен термотрансферен термотрансферен термотрансферен термотрансферен термотрансферен термотрансферен термотрансферен термотрансферен система	на	пeчат директен	термо
резолюция	за	печат 180	dpi 180	dpi 180	dpi 180	dpi 300	dpi 180	dpi 300	dpi 180	dpi 180	dpi резолюция	за	печат 600	x	300

скорост	на	печат 12	mm	/	sec 12	mm	/	sec 12	mm	/	sec 12	mm	/	sec 20	mm	/	sec 12	mm	/	sec 15	mm	/	sec 15	mm	/	sec 10	mm	/	sec
скорост	на	печат	
(етикети	в	минута)

51

брой	на	редовете 2 2 безкраен	или	2* 2 безкраен безкраен безкраен 5 5 брой	шаблони 100+
брой	на	стиловете	на	
печат

8 7 Win/Mac	или	6* 7 Win/Mac	или	32* Win/Mac Win/Mac 5 5
софтуер	за	дизайн	на	
етикети

да

брой	шрифтове 1 1 Win/Mac	или	3* 3 Win/Mac	или	10* Win/Mac Win/Mac 1 1 графичен	интерфейс да

брой	символи 228 132 Win/Mac	или	220* 221 Win/Mac	или	325* Win/Mac Win/Mac библиотека	80 библиотека	150
видове	и	големини	
етикети

18

брой	на	размерите	
шрифтове

6 6 Win/Mac	или	6* 7 Win/Mac	или	25* Win/Mac Win/Mac 7 6
подравняване	на	етикети	
и	текст

да

клавиатура QWERTY QWERTY QWERTY QWERTY QWERTY - - QWERTY ABC
режим	на	спестяване	на	
енергия

да

памет	етикети - 9 9 9 500 - - 25 100
връзка	с	локална	мрежа	
чрез	ОС

да

max	брой	многократни	
копия

- 10 10 10 49 49 49 10 99
включени	етикети	в	
стартов	пакет

100	етикета	
89	х	39	mm

PC/Mac	съвместимост - - да - да да да - - размери	(WxDxH	mm) 127	x	187	x	134
начин	на	рязане ръчно ръчно ръчно ръчно автоматично ръчно автоматично ръчно ръчно тегло 654	g

батерия ААА	(6х) АА	(6х) презареждаеми презареждаеми презареждаеми презареждаеми презареждаеми презареждаеми	(опция) презареждаеми	(опция)

печат	на	баркод - - да - да да да Code	39	+	Code	128 Code	39	+	Code	128

код	за	поръчка 24026-А 23388-А 24027-А 24016-А 24017-А 24018-А 24019-А 24028-А 24029-А код	за	поръчка 24030-А
цена 61.90 лат.	86.90	/кир.	120.90 123.90 204.90 408.90 107.90 246.90 164.90 430.90 цена 232.90

*	ако	не	е	свързан	към	PC

Широчина 6 mm 9 mm 12 mm 19 mm 24 mm

черен	текст/бял	фон 24031-А 09638-А 02797-А 24032-А 24033-А
черен	текст/прозрачен	фон 24031-А 09638-А 02797-А 24032-А 24033-А
черен	текст/жълт	фон 24031-А 09638-А 02797-А 24032-А 24033-А
черен	текст/син	фон 09638-А 02797-А 24032-А 24033-А
черен	текст/зелен	фон 09638-А 02797-А 24032-А 24033-А
черен	текст/червен	фон 09638-А 02797-А 24032-А 24033-А
бял	текст/прозрачен	фон 02797-А 24032-А 24033-А
бял	текст/черен	фон 02797-А 24032-А 24033-А
син	текст/бял	фон 09638-А 02797-А 24032-А 24033-А
син	текст/прозрачен	фон 02797-А
червен	текст/бял	фон 09638-А 02797-А 24032-А 24033-А
червен	текст/прозрачен	фон 02797-А
цена 30.50 32.50 35.20 44.60 51.70

НОВО
етикети D1 Standart за етикетен принтер

•	за	употреба	с	всички	етикетиращи	машини	LabelManager
•	приложение	в	дома,	офиса,	складове,	логистични	центрове
•	за	бърз	печат	на	отчетливи	етикети	с	всякаква	дължина
•	с	технология	за	бързо	и	лесно	отделяне	на	етикета	от	основата
•	2	ленти	в	1	касета	с	дължина	7	m
•	широчина	на	лентата	-	6,	9,	12,	19	или	24	mm
•	устойчиви	на	температурни	амплитуди	от	-	18	до	90°С
•	UV	устойчиви
•	водоустойчиви

LABELS

код:
24031-а

код:
09638-а
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етикетни принтери, етикети за принтери

                       Модел    
Спецификации LabelManager 160 LabelManager 210D LabelManager 280 LabelManager 360D LabelManager 500 TS LabelManager PnP

LabelManager  
Wireless PnP

Rhino 4200 Rhino 5200 
                       Модел 
Спецификации LabelWriter 450

изображение

ширина	на	етикета 6	/	9	/	12	mm 6	/	9	/	12	mm 6	/	9	/	12	mm 6	/	9	/	12	/	19	mm 6	/	9	/	12	/	19	/	24	mm 6	/	9	/	12	mm 6	/	9	/	12	/	19	/	24	mm 6	/	9	/	12	/	19	mm 6	/	9	/	12	/	19	mm ширина	на	етикета min	56	mm
модел	етикети D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 IND IND модел	етикети LW
система	на	пeчат термотрансферен термотрансферен термотрансферен термотрансферен термотрансферен термотрансферен термотрансферен термотрансферен термотрансферен система	на	пeчат директен	термо
резолюция	за	печат 180	dpi 180	dpi 180	dpi 180	dpi 300	dpi 180	dpi 300	dpi 180	dpi 180	dpi резолюция	за	печат 600	x	300

скорост	на	печат 12	mm	/	sec 12	mm	/	sec 12	mm	/	sec 12	mm	/	sec 20	mm	/	sec 12	mm	/	sec 15	mm	/	sec 15	mm	/	sec 10	mm	/	sec
скорост	на	печат	
(етикети	в	минута)

51

брой	на	редовете 2 2 безкраен	или	2* 2 безкраен безкраен безкраен 5 5 брой	шаблони 100+
брой	на	стиловете	на	
печат

8 7 Win/Mac	или	6* 7 Win/Mac	или	32* Win/Mac Win/Mac 5 5
софтуер	за	дизайн	на	
етикети

да

брой	шрифтове 1 1 Win/Mac	или	3* 3 Win/Mac	или	10* Win/Mac Win/Mac 1 1 графичен	интерфейс да

брой	символи 228 132 Win/Mac	или	220* 221 Win/Mac	или	325* Win/Mac Win/Mac библиотека	80 библиотека	150
видове	и	големини	
етикети

18

брой	на	размерите	
шрифтове

6 6 Win/Mac	или	6* 7 Win/Mac	или	25* Win/Mac Win/Mac 7 6
подравняване	на	етикети	
и	текст

да

клавиатура QWERTY QWERTY QWERTY QWERTY QWERTY - - QWERTY ABC
режим	на	спестяване	на	
енергия

да

памет	етикети - 9 9 9 500 - - 25 100
връзка	с	локална	мрежа	
чрез	ОС

да

max	брой	многократни	
копия

- 10 10 10 49 49 49 10 99
включени	етикети	в	
стартов	пакет

100	етикета	
89	х	39	mm

PC/Mac	съвместимост - - да - да да да - - размери	(WxDxH	mm) 127	x	187	x	134
начин	на	рязане ръчно ръчно ръчно ръчно автоматично ръчно автоматично ръчно ръчно тегло 654	g

батерия ААА	(6х) АА	(6х) презареждаеми презареждаеми презареждаеми презареждаеми презареждаеми презареждаеми	(опция) презареждаеми	(опция)

печат	на	баркод - - да - да да да Code	39	+	Code	128 Code	39	+	Code	128

код	за	поръчка 24026-А 23388-А 24027-А 24016-А 24017-А 24018-А 24019-А 24028-А 24029-А код	за	поръчка 24030-А
цена 61.90 лат.	86.90	/кир.	120.90 123.90 204.90 408.90 107.90 246.90 164.90 430.90 цена 232.90

*	ако	не	е	свързан	към	PC

Описание Широчина 9 mm 12 mm 19 mm

Винил

за	външни	и	вътрешни	приложения	
за	извити	повърхности	
най-широка	цветова	гама	
температурна	устойчивост:	от	-	40	до	
80°С	
дължина	5.5	m

черен	текст/бял	фон 24035-А 24034-А 24036-А
черен	текст/жълт	фон 24034-А 24036-А

черен	текст/оранжев	фон 24034-А 24036-А
черен	текст/сив	фон 24034-А 24036-А
бял	текст/червен	фон 24034-А 24036-А
бял	текст/черен	фон 24035-А 24034-А 24036-А
бял	текст/зелен	фон 24034-А 24036-А
бял	текст/син	фон 24034-А 24036-А

бял	текст/лилав	фон 24034-А 24036-А
бял	текст/кафяв	фон 24034-А 24036-А

цена 33.70 35.20 39.60

Найлон

само	за	вътрешни	приложения	
за	проводници	и	кабели,	устойчиви	на	
опън	
температурна	устойчивост:	от	-	10	до	
80°С	дължина	3.5	m

черен	текст/бял	фон 24037-А

черен	текст/жълт	фон 24037-А

цена 39.60

Термо-	
свиваем		
шлаух

свиваемост	3:	
температурна	устойчивост:	от	-	55	до	
135°С	
дължина	1.5	m

черен	текст/бял	фон 24038-А 24039-А
черен	текст/жълт	фон 24038-А 24039-А

цена 59.30 63.70

wireless

етикети IND за 
етикетен принтер

•	за	употреба	с	всички	етикетиращи		
			машини	Rhino
•	създадени	с	лепила,	подходящи	за		
			индустриално	приложение
•	с	печат,	който	не	избледнява,	не	се	размазва
•	отговарят	на	стардарти	ISO	и	OSHA
•	с	технология	за	бързо	и	лесно	отделяне	на		
			етикета	от	основата
•	устойчиви	на	температурни	амплитуди
•	UV	устойчиви
•	водоустойчиви
•	устойчиви	на	масла	и	химическо	въздействие

24035-а 24037-а 24038-а

LABELS

НОВО
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Офис техника етикети за принтери, дигитални везни, калкулатори

тип
размер в 

mm
етикети на ролка 

/ ролки в кашон
материал

начин на 
залепване

код за 
поръчка

цена

mailing стандартни 28	x	89	mm 130	броя	/	2	ролки хартия перманентно 24041-А 24.30

големи 36	x	89	mm 260	броя	/	2	ролки хартия перманентно 24040-А 48.80

shipping 54	x	101	mm 220	броя	/	1	ролка хартия перманентно 24042-А 41.70

milti-	
purpose

13	x	25	mm 1000	броя	/	1	ролка хартия неперманентно 24043-А 19.50

19	x	51	mm 500	броя	/	1	ролка хартия неперманентно 24044-А 23.70

57	x	32	mm 1000	броя	/	1	ролка хартия неперманентно 24045-А 51.50

                        модел
спецификации M1 M2

max	капацитет	 1	kg 2	kg

min	капацитет	 2	g 2	g

индикация	на	дисплея 0	kg	000	g 0	kg	000	g

точност	на	отчитане	 1	g 1	g

автоматично	изключване да да

HOLD	бутон да да

TARA	бутон да да

USB	връзка - -

захранване ААА	(3х) захранване

размери	на	платформата 15	х	15	cm 15	х	15	cm

размери 185	x	161	x	44	mm 185	x	161	x	44	mm

тегло 450	g 450	g

код	за	поръчка 24020-А 24021-А

цена 59.40 71.90

етикети LW за етикетен 
принтер Дигитална пощенска везна 

Eтикети за LetraTag адаптор за 
етикетни принтери

•	за	употреба	с	LabelWriter	принтери
•	използват	технология	на	директен	термо	печат
•	възможност	за	печат	на	1	или	100	етикета	с	едно	и	също	минимално	усилие,		
		без	наместване	на	листа	на	принтера	и	проблеми	по	форматирането
•	разнообразие	от	видове	и	формати
•	подходящи	за	етикетиране	на	писма,	пратки,	папки,	класьори,	легитимационни		
		табелки,	дискове,	дискети	и	други	за	универсална	употреба

•	компактни	размери	и	модерен	дизайн
•	определете	точното	тегло	на	вашите	пратки,	без	да	се	налага	да	ходите	до	пощата.
•	LCD	дигитален	дисплей	за	ясна	и	лесночетима	индикация	
•	HOLD	функция,	запазваща	показанието	до	10	секунди	след	сваляне	на	предмета	от	везната
•	Тара	функция	-	теглене	предмети	в	контейнер,	минус	теглото	на	контейнера
•	автоматично	изключване,	за	по	дълъг	живот	на	батериите
•	използва	3	ААА	батерии	(	не	са	включени	в	комплекта)

•	за	употреба	с	LetraTag	принтери
•	използвайте	за	организиране	на	вашето	мазе,		
		гараж,	кухня,	офис
•	разнообразие	от	видове	и	цветове
•	размери:	12	mm	x	4	m

•	 	подходящ	за	етикетни	принтери		
			LabelManager,	които	ползват	етикети	D1
•	240	V

LABELS

24041-A 24042-A 24044-а

код описание цена

24023-А хартиени 13.20
06591-А пластмасови 15.50

НОВО

НОВО
НОВО

НОВО
спестете време и пари 
- не разчитайте на друг, 
а просто претеглете 
пратките си на 
спокойствие в офиса.

2
години

код цена

11735-А 62.70

код описание цена

16795-А SDC-805,	8-разрезен,	размери:	131	х	103	х	20	mm 9.50
16796-А SDC-810,	10-разреден,	размери:	125	х	100	х	32	mm 11.90
16797-А SDC-812,	12-разреден,	размери:	125	х	100	х	32	mm 12.90

настолен калкулатор

•	захранване:	соларно	и	батерия
•	пластмасови	бутони
•	функция	корен	квадратен	(SDC	805)
•	бутон	за	изтриване	на	последната	цифра	(SDC-810,	SDC-812)
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Шредери

2
години

2
години

2
години

2
години

код цена

00294-А 529.00

код цена

00308-А 135.00

код цена

00310-А 52.90

код цена

00306-А 209.00

Шредер PaperSAFE 22312

•	стандартен	продукт	за	употреба	в	офис	или	дома
•	изработен	от	стабилна	нечуплива	пластмаса
•	ширина	на	отвора:	220	mm
•	капацитет	на	рязане:	14	листа	(80	g)
•	ниво	на	сигурност:	3,	начин	на	рязане:	кръстосано
•	размер	на	отпадъка:	4.3	х	37	mm	
•	средна	скорост	на	рязане:	2.5	m/min
•	обем	на	коша:	26	литра
•	размери:	534	x	376	x	286	mm,	тегло:	11	kg
•	автоматичен	старт/стоп,	движение	в	обратна	посока	(при	задръстване	с	хартия)
•	автоматичен	стоп	със	светлинен	индикатор	при	напълване	коша	за	отпадъка
•	кламери	и	телбод	телчета	не	нараняват	режещия	механизъм
•	възможност	за	унищожаване	на	кредитни	карти	и	CD/DVD
•	енергоспестяващ	режим
•	два	ножа	и	коша	-	за	отпадъци	от	хартия	и	за	отпадаци	от		
		кредитни	карти,	CD/DVD
•	лесна	мобилност	-	на	колелца

Шредер PaperSAFE 22092

•	стандартен	продукт	за	употреба	в		
		малък	офис	или	дома
•	изработен	от	стабилна	нечуплива	пластмаса
•	ширина	на	отвора:	218	mm
•	капацитет	на	рязане:	10	листа	(80	g)
•	ниво	на	сигурност:	3,	начин	на	рязане:	кръстосано
•	размер	на	отпадъка:	4.5	х	35	mm	
•	средна	скорост	на	рязане:	4	m/min
•	обем	на	коша:	12	литра
•	размери:	429	x	320	x	195	mm,	тегло:	6.6	kg
•	автоматичен	старт/стоп,	движение	в	обратна	посока	(при	задръстване	с	хартия)
•	кламери	и	телбод	не	нараняват	режещия	механизъм
•	възможност	за	унищожаване	на	кредитни	карти	и	CD/DVD
•	енергоспестяващ	режим	
•	два	ножа	и	коша	-	за	отпадъци	от	хартия	и	кредитни	карти,	CD/DVD
•	колелца	за	лесна	мобилност

Шредер PaperSAFE 22022

•	стандартен	продукт	за	употреба	в		
		малък	офис	или	дома
•	изработен	от	стабилна	нечуплива	пластмаса
•	ширина	на	отвора:	220	mm
•	капацитет	на	рязане:	7	листа	(80	g)
•	ниво	на	сигурност:	3
•	начин	на	рязане:	кръстосано
•	размер	на	отпадъка:	4	х	30	mm	
•	средна	скорост	на	рязане:	3	m/min
•	обем	на	коша:	14	литра
•	размери:	400	x	320	x	180	mm
•	тегло:	3.9	kg
•	автоматичен	старт/стоп,	ръчно	движение	в	обратна	посока		
		(при	задръстване	с	хартия)
•	практичен	прозорец	на	коша	за	визуален	контрол	на	нивото	на	отпадъка
•	енергоспестяващ	режим	на	работа
•	подвижна	горна	част	за	по-лесно	почистване

Шредер PaperSAFE 22016

•	стандартен	продукт	за	употреба	в	
		малък	офис	или	дома
•	изработен	от	стабилна	нечуплива	пластмаса
•	ширина	на	отвора:	220	mm
•	капацитет	на	рязане:	4	листа	(80	g)
•	ниво	на	сигурност:	1
•	начин	на	рязане:	на	ленти
•	размер	на	отпадъка:	7	mm	
•	средна	скорост	на	рязане:	6	m/min
•	обем	на	коша:	9	литра
•	размери:	310	x	283	x	140	mm
•	тегло:	1.7	kg
•	автоматичен	старт/стоп,	ръчно	движение	в	обратна	посока		
		(при	задръстване	с	хартия)
•	подвижна	горна	част	за	по-лесно	почистване
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консумативи за офис техника съвместими консумативи за 
мастилоструйни и лазерни устройства

Артикул No. код оригинален 
консуматив

Съвместим 
консуматив Цвят Капацитет Описание Модел устройство Цена

24069-А
TN-2010 
TN-2210 
TN-2220

ECOTN2220
2 600 Тонер касета EcoImage за Brother TN2010/2210/2220 DCP 7055/7057, HL 2130/2135/DCP 

7060/7065/7070/7460, FAX 2845, HL 2240/2250, 
MFC 7360

24.00

24626-А

LC-980B ECOLC980B 28 ml Мастилница EcoI за Brother DCP 145/6690CW/6490,черен

DCP 145C/165C/195C/375CW; MFC 250C/290C

3.20

LC-980C ECOLC980C 19 ml Мастилница EcoI за Brother DCP 145/6690CW/6490,син 3.20

LC-980M ECOLC980M 19 ml Мастилница EcoI за Brother DCP 145/6690CW/6490,червен 3.20

LC-980Y ECOLC980Y 19 ml Мастилница EcoI за Brother DCP 145/6690CW/6490,жълт 3.20

LC-1100B ECOLC980B 28 ml Мастилница EcoI за Brother DCP 145/6690CW/6490,черен

DCP 385C/585C/6690CW; MFC 
490CW/790CW/5490CN/6490CW

3.20

LC-1100C ECOLC980C 19 ml Мастилница EcoI за Brother DCP 145/6690CW/6490,син 3.20

LC-1100M ECOLC980M 19 ml Мастилница EcoI за Brother DCP 145/6690CW/6490,червен 3.20

LC-1100Y ECOLC980Y 19 ml Мастилница EcoI за Brother DCP 145/6690CW/6490,жълт 3.20

24625-А

LC-1000B ECOLC970B 30 ml Мастилница EcoI за Brother MFC 240C/5860, черен
DCP 130C/330C/357C/540CN/560C-
N/750CW/770CW;FAX 1360/1460/1560/2480C;                                                                                                              
MFC 240C/440CN/660C-
N/665CW/845CW/3360C/5460CN/5860CN

3.20

LC-1000C ECOLC970C 22 ml Мастилница EcoI за Brother MFC 240C/5860, син 3.20

LC-1000M ECOLC970M 22 ml Мастилница EcoI за Brother MFC 240C/5860, червен 3.20

LC-1000Y ECOLC970Y 22 ml Мастилница EcoI за Brother MFC 240C/5860, жълт 3.20

LC-970B ECOLC970B 30 ml Мастилница EcoI за Brother MFC 240C/5860, черен

DCP 135C/150C; MFC 235C/260C/465CN

3.20

LC-970C ECOLC970C 22 ml Мастилница EcoI за Brother MFC 240C/5860, син 3.20

LC-970M ECOLC970M 22 ml Мастилница EcoI за Brother MFC 240C/5860, червен 3.20

LC-970Y ECOLC970Y 22 ml Мастилница EcoI за Brother MFC 240C/5860, жълт 3.20

24624-А

LC-985B ECOLC985B 28 ml Мастилница EcoI за Brother DCP J125/315/515, черен

DCP J125/140W/315W/515W/715W; MFC J220

3.20

LC-985C ECOLC985C 19 ml Мастилница EcoI за Brother DCP J125/315/515, син 3.20

LC-985M ECOLC985M 19 ml Мастилница EcoI за Brother DCP J125/315/515, червен 3.20

LC-985Y ECOLC985Y 19 ml Мастилница EcoI за Brother DCP J125/315/515, жълт 3.20

24623-А

LC-1240B 
LC-1280B

ECOLC1280B 28,5 ml
Мастилница EcoI за Brother MFC J6510/6710, черен

 MFC J5910DW/6510DW/6710DW/6910DW

3.20

LC-1240C 
LC-1280C

ECOLC1280C 18,5 ml Мастилница EcoI за Brother MFC J6510/6710, син
3.20

LC-1240Y 
LC-1280Y

ECOLC1280Y 18,5 ml Мастилница EcoI за Brother MFC J6510/6710, жълт
3.20

LC-1240М 
LC-1280М

ECOLC1280M 18,5 ml Мастилница EcoI за Brother MFC J6510/6710, червен
3.20

Артикул No. код оригинален 
консуматив

Съвместим 
консуматив Цвят Капацитет Описание Модел устройство Цена

23837-А MLT-D1052L   
MLT-D1052S ECO1052 2 500 Тонер касета EcoI за Samsung ML1910/2540/SCX4600 ML 1910/2540/2580, SCX 4600/4623F, SF-650 44.67

23937-А
ML-1610D2 
ML-2010D3 
SCX-4521D3

ECO4521 3 000 Тонер EcoI за Samsung SCX4521/4321/Phaser3117 ML 1610/2010/SCX 4321/4521 38.60

24590-А MLT-D116L  
MLT-D116S ECO116L 3 000 Тонер касета EcoI за Samsung M2625/2825/2875,3000к SL-M2625/2675FN/2675FN/2825ND/2875FN 83.33

24326-А MLT-D111S ECO111S 1 000 Тонер касета EcoI за Samsung M2020/2070 SL-M2020/2022/2070 61.27

23834-А MLT-D101S ECO101S 1 500 Тонер кас EcoI за SamsungML2160/2165/SCX3400/SF760 ML 2160/2165, SCX 3400/3405, SF 760P 53.27

Артикул No. код оригинален 
консуматив

Съвместим 
консуматив Цвят Капацитет Описание Модел устройство Цена

24609-А

100XLB ECO100XLB 21,5 ml Мастилница EcoImage за Lexmark Pro205/S301, черен

S605, Pro 205/705/805/905, S301/305/400/405/505

7.93

100XLC ECO100XLC 11,5 ml Мастилница EcoImage за Lexmark Pro205/S301, син 7.93

100XLM ECO100XLM 11,5 ml Мастилница EcoImage за Lexmark Pro205/S301, червен 7.93

100XLY ECO100XLY 11,5 ml Мастилница EcoImage за Lexmark Pro205/S301, жълт 7.93
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Артикул No. код оригинален 
консуматив

Съвместим 
консуматив Цвят Капацитет Описание Модел устройство Цена

24074-А C-EXV18 ECOEXV18 8 400 Тонер касета EcoI за Canon IR 1018/1020/1022/1024 IR 1018/1020/1022/1024 33.47

23776-А EP-27 ECOEP27 2 500 Тонер касета EcoImage за Canon LBP 3200/MF3100 LBP 3200, MF 3110/3220/5630 34.13

24063-А FX-10 ECOFX10 2 000 Тонер касета EcoI за Canon L100/120/MF4120
i-SENSYS Fax L 100/120/140, PC-D450, 
MF4120/4140/4150/4320/ 4340/4350/4660/4690

19.93

23771-А Cartridge 703 ECO2612A 2 000 Тонер касета EcoImagе за CANON LBP 2900/3000 LBP 2900/3000 19.93

23770-А Cartridge 725 ECO285A 1 600 Тонер касета EcoI за CANON LBP6000, Cartridge 725 i-SENSYS LBP 6000, i-SENSYS MF3010 21.27

24621-А PGI-520B ECOPGI520B 21,5 ml Мастилница EcoI за Canon IP3600/4600, черен

Pixma IP3600/4600/4700; 
MP540/550/560/620/630/640/980; MX860

3.20

24620-А

CLI-521B ECOCLI521B 11,5 ml Мастилница EcoI за Canon IP3600/4600/MP540, черен 3.20

CLI-521C ECOCLI521C 11,5 ml Мастилница EcoI за Canon IP3600/4600/MP540, син 3.20

CLI-521M ECOCLI521M 11,5 ml Мастилница EcoI за Canon IP3600/4600/MP540, червен 3.20

CLI-521Y ECOCLI521Y 11,5 ml Мастилница EcoI за Canon IP3600/4600/MP540, жълт 3.20

24542-А

CLI-8B ECOCLI8B 14 ml Мастилница EcoI за Canon Pixma IP5200/4200, черен

Pixma I3300/3500/4200/4300/4500/5200/5300/6
600D/6700D;MP500/510/520/600/610/830/970; 
MX700/850; Pro9000; iX4000/5000

3.20

CLI-8C ECOCLI8C 14 ml Мастилница EcoI за Canon Pixma IP5200/4200, син 3.20

CLI-8M ECOCLI8M 14 ml Мастилница EcoI за Canon Pixma IP5200/4200, червен 3.20

CLI-8Y ECOCLI8Y 14 ml Мастилница EcoI за Canon Pixma IP5200/4200, жълт 3.20

24885-А PGI-5B ECOPGI5 28,5 ml Мастилница EcoI за Canon IP5300/6600, черен 3.20

24618-А

CLI-526B ECOCLI526B 11,5 ml Мастилница EcoI за Canon IP4850/MG5150, черен 3.20

CLI-526C ECOCLI526C 11,5 ml Мастилница EcoI за Canon IP4850/MG5150, син 3.20

CLI-526M ECOCLI526M 11,5 ml Мастилница EcoI за Canon IP4850/MG5150, червен Pixma MG5150/5250/5350/6150/8150; iP4850/4950 3.20

CLI-526Y ECOCLI526Y 11,5 ml Мастилница EcoI за Canon IP4850/MG5150, жълт 3.20

24619-А PGI-525B ECOPGI525B 21,5 ml Мастилница EcoI за Canon IP4850/MG5150, черен 3.20

Артикул No. код оригинален 
консуматив

Съвместим 
консуматив Цвят Капацитет Описание Модел устройство Цена

24170-А KX-P1150 ECOKXP1150 Лента EcoImage за Panasonic KX-P145/1124/1150 KX-P 115/145/1124/1125/1150 2.40

24220-А KX-FA85 ECOPAN85 5 000 Тонер касета EcoI за Panasonic KX-FLB 801/803/853 KX-FLB 801/803/813/853 25.27

Артикул No. код оригинален 
консуматив

Съвместим 
консуматив Цвят Капацитет Описание Модел устройство Цена

24068-А 013R00625 ECO3119 3 000 Тонер касета EcoImage за Xerox 3119 Work Centre 3119 30.13

24144-А 106R02180  
106R02182 ECO3010 2 300 Тонер касета EcoI за Xerox Phaser 3010/3040/3045 Phaser 3010/3040, WorkCentre 3045 25.27

23833-А 108R00908  
108R00909 ECO3140 2 500 Тонер касета EcoI за Xerox Phaser3140/3155/3160 Phaser 3140/3155/3160 47.47

23773-А

109R00725 
109R00748  
113R00667  
013R00607

ECO1710 3 000 Тонер касета EcoImagе за XEROX Phaser 3116 Phaser 3115/3120/3121/3130/3132/Phaser 3116/
Work Centre PE16/Work Centre PE114 37.20

23911-А 106R01378  
106R01379  ECO3100 4 000 Тонер касета EcoI за Xerox P3100, 4000к, черна Phaser 3100 с чип карта 91.33
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Артикул No. код оригинален 
консуматив

Съвместим 
консуматив Цвят Капацитет Описание Модел устройство Цена

23718-А CE285A ECO285A 1 600 Тонер касета EcoImagе за HP LJPro P1102/1102w, №85 LaserJet Pro M1130/1132/1212/1217, Pro P1102 21.27

23771-А Q2612A ECO2612A 2 000 Тонер касета EcoImagе за HP 1010/1022, черен LaserJet 1010/1012/1015/1018/1020/1022/3010/301
5/3030/3050/3055/M1005 19.93

23827-А CB435A ECO435A 1 500 Тонер кас. EcoI за HP LJ1005/1006,Canon LBP3010 LaserJet P1005/1006; Canon i-SENSYS 
LBP3010/3100 21.27

24130-А Q7553X 
Q5949X ECO7553X 7 000 Тонер кас. EcoI за HP LJ 1320/3390,Canon LBP3300 LaserJet 1320/1320N/3390/3392; LaserJet P2014/

P2015, M2727; Canon LBP 3300/3360/3310/3370 35.33

23832-А CE278A ECO278A 2 100 Тонер касета EcoI за HP LJ M1536/P1606 LaserJet M1536 MFP, Pro P1566/1606 21.27

23932-А
C7115A 
Q2613A 
Q2624A

ECO7115A 2 500 Toнер касета EcoImage за HP LJ1200/1200A/1000W,чер LaserJet 1000/1005/1200/3300/3330/1300/1150; 
Canon LBP 1210 31.07

23931-А
C7115X 
Q2613X 
Q2624X

ECO7115X 4 000 Тонер касета EcoImage за HP LJ 1200/1220, черна LaserJet 1000/1005/1200/3300/3330/1300/1150 32.67

24276-А Q6511A ECO6511A 6 000 Тонер касета EcoI за HP LJ 2410/2420/2430 LaserJet 2410/2420/2430; Canon LBP 3460 52.67

23935-А Q6511X ECO6511X 12 000 Тонер касета EcoI за HP LJ 2410/20/30 LaserJet 2410/2420/2430; Canon LBP 3460 70.60

23772-А

Q6000A ECO6000A 2 500 Касета EcoImagе за HP 1600/2600/2605, черен

Color LaserJet 1600/2600/2605/CM1015/CM1017; 
Canon LBP 5000/5100

60.00

Q6001A ECO6001A 2 000 Касета EcoImagе за HP 1600/2600/2605, син 60.00

Q6002A ECO6002A 2 000 Касета EcoImagе за HP 1600/2600/2605, жълт 60.00

Q6003A ECO6003A 2 000 Касета EcoImagе за HP 1600/2600/2605, червен 60.00

23930-А C4092A ECO4092A 2 500 Тонер касета EcoImage за HP LJ 1100/1100A LaserJet 1100/3200; Canon LBP 800/810 30.40

24617-А

C4836A ECOC4836 28 ml Мастилница EcoI за HP 2000/2500, (№10), син Color InkJet Series CP1700/ Designjet Series 
10ps/20ps/50ps/70/100/ 110plus/120; Business 
Series 1000/1100d/1200d/2200/2230/2250/2280/ 
2300/2600/2800 Series Officejet Series 9100 Series 
9110/9120/9130 
K850

7.33

C4837A ECOC4837 28 ml Мастилница EcoI за HP 2000/2500, (№10), червен 7.33

C4838A ECOC4838 28 ml Мастилница EcoI за HP 2000/2500, (№10), жълт 7.33

24616-А C4844A ECO4844 69 ml Мастилница EcoI за HP 2000/2500, (№10) черен

Color InkJet cp 1700/2000/2500 Designjet 
100/110plus/500/70/800 
Business Series 1000/1100d/1200/2200/2230/2250/
2280/2300/2600/2800 
3000; Officejet Series k850/9100 Series 
-9110/9120/9130

7.33

24614-А

C4911A ECOC4911 69 ml Мастилница EcoI за HP DJ 500/800, (№82), син

DesigJet 500/800/815mfp; Designjet 
10ps/20ps/50ps

7.33

C4912A ECOC4912 69 ml Мастилница EcoI за HP DJ 500/800, (№82), червен 7.33

C4913A ECOC4913 69 ml Мастилница EcoI за HP DJ 500/800, (№82), жълт 7.33

24615-А CH565A ECOCH565 69 ml Мастилница EcoI за HP DJ 500/800, (№82), черен Designjet 510 7.33

24613-А

C9391AE ECOC9391 28 ml Мастилница EcoI за HP OJ Pro 5400/7580,(88XL), син

HP officeJet pro K550/K5300/K5400/L7000/L7400/
L7500/L7750/7580/ L7588/L7600/L7650/L7680/
L7681/L7700/L7710/L7750/L7780/L7880

7.33

C9392AE ECOC9392 28 ml Мастилница EcoI за HP OJ Pro 5400/7580,(88XL), червен 7.33

C9393AE ECOC9393 28 ml Мастилница EcoI за HP OJ Pro 5400/7580,(88XL), жълт 7.33

C9396AE ECOC9396 69 ml Мастилница EcoI за HP OJ Pro 5400/7580,(88XL), черен 7.33

24611-А

CB323EE ECOCB323 14,5 ml Мастилница EcoI за HP C5380/C6380 (N364XL), син

HP Photo smart B8550/C6380/D5463/B8553/C6383/
D5468/B8558/C6480/C5380/D5460

11.07

CB324EE ECOCB324 14,5 ml Мастилница EcoI за HP C5380/C6380 (N364XL), червен 11.07

CB325EE ECOCB325 14,5 ml Мастилница EcoI за HP C5380/C6380 (N364XL), жълт 11.07

24612-А CB684EE ECOCB684 22 ml Мастилница EcoI за HP C5380/C6380 (N364XL), черен 11.07

24610-А

CN045A ECOCN045 58 ml Мастилница EcoI за HP OfficeJet Pro 8100/8600, черен

HP Officejet Pro 8100/8600

20.67

CN046AE ECOCN046 19 ml Мастилница EcoI за HP OfficeJet Pro 8100/8600, жълт 20.67

CN047AE ECOCN047 19 ml Мастилница EcoI за HP OfficeJet Pro 8100/8600, червен 20.67

CN048AE ECOCN048 19 ml Мастилница EcoI за HP OfficeJet Pro 8100/8600, син 20.67
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CD/DVD,  преносими памети

код описание цена

12141-А 10 броя 5.29
23411-А 10 броя (пакет) 4.89
10243-А 25 броя 11.29
11592-А 50 броя 20.99
03570-А 100 броя 40.99

код описание цена

09607-А DVD+R 10 броя 7.29
11351-А DVD-R 10 броя 7.29
23414-А DVD-R 10 броя (пакет) 5.29
12102-А DVD+R 25 броя 14.99
12103-А DVD-R 25 броя 14.99
16705-А DVD+R 50 броя 28.99
16706-А DVD-R 50 броя 28.99
23415-А DVD+R 100 броя 56.99
23416-А DVD-R 100 броя 56.99

код описание цена

16695-А DVD+R 10 броя 5.29
16696-А DVD-R 10 броя 5.29
16697-А DVD+R 25 броя 10.59
16698-А DVD-R 25 броя 10.59
16699-А DVD+R 50 броя 20.99
16700-А DVD-R 50 броя 20.99
23857-А DVD+R 50 броя (пакет) 16.99
23858-А DVD-R 50 броя (пакет) 16.99

код описание цена

16687-А 10 броя 3.69
16688-А 25 броя 8.49
16689-А 50 броя 15.99
23690-А 50 броя (пакет) 15.59

код описание цена

23427-А 16 GB 28.99
23428-А 32 GB 48.99
23429-А 64 GB 79.99
23430-А 128 GB 139.99

CD-R на шпиндел CD-R на шпиндел

• 700 MB
• скорост на записване: 52x
• 80 min
• extra protection

• 700 MB
• скорост на записване: 52x
• 80 min

DVD на шпиндел

• 4.7 GB
• скорост на записване: 16x 
• 120 min
• Matt Silver

DVD на шпиндел

• 4.7 GB
• скорост на записване: 16x

Преносима памет X-Depo

• за съхраняване и пренос на данни, музика, снимки и видео
• алуминиев корпус за по-голяма устойчивост 
   и по-добра защита на данните
• USB 3.0

2
години

2
години

• за съхраняване и пренос на данни, музика, снимки и видео
• алуминиевата конструкция на корпуса осигурява висока  
  издръжливост и безопасност на данните
• USB 2.0

Преносима памет X-Depo

код описание цена

22180-А 8 GB 12.99
22181-А 16 GB 23.99
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аксесоари за офис техника Безжични и оптични мишки

НОВО
НОВО

код цена

21838-А 13.99

код цена

24323-А 10.99

код цена

24357-А 18.99

код цена

24358-А 11.99

код цена

22236-А 5.29

код цена

23453-А 4.99

код цена

24324-А 5.49

код цена

23450-А 12.39

Безжична мишка 
OM0418

• USB
• резолюция: 1000 dpi
• енергоспестяваща функция
• ергономична форма с големи бутони
• mini размер, подходящ за преносими компютри и деца
• обхват: 6 до 10 m
• захранване: 1 батерия АА (не е включена в комплекта)

Варианти

Безжична мишка OM0419

• USB
• резолюция: 1000 dpi
• енергоспестяваща функция
• ергономична форма с големи бутони
• стандартен размер, подходящ за  
   настолни и преносими компютри
• обхват: 6 до 10 m
• захранване: 2 батерии ААА (не е включена в комплекта)

Варианти

Безжична мишка 
OM-414W
• подходяща за настолни  
  или преносими компютри
• USB
• Wireless 
• резолюция: 1 000 DPI
• обхват: 6 - 10 m
• 3 стандартни бутона
• енергоспестяваща 
• захранване: 2 батерии ААА  
  (не са включени в комплекта)

НОВО

НОВО

ВариантиВарианти

Варианти

оптична мишка OM05

• USB
• резолюция: 1000 dpi
• ергономична форма, еднакво удобна за  
  работа с лява и дясна ръка
• дължина на кабела: 1.25 m

• USB
• резолюция: 800 dpi
• ергономична форма, еднакво удобна за  
  работа с лява и дясна ръка
• дължина на кабела: 1.25 m

• USB
• резолюция: 1000 dpi
• стандартен размер, подходящ за   
  настолни и преносими компютри
• обхват: 6 до 10 m
• захранване: 2 батерии ААА  
  (не са включени в комплекта)
• гел подложка за удобство при  
  продължителна употреба

• USB
• резолюция: 1000 dpi
• ергономична форма, еднакво удобна  
  за работа с лява и дясна ръка
• дължина на кабела: 1.25 m
• гел подложка за удобство при  
  продължителна употреба

оптична мишка OM06

комплект безжична мишка  
OM-419 и гел подложка

комплект оптична мишка 
OM-05 и гел подложка

Варианти

оптична мишка 
OM-414C

• USB
• резолюция: 1 000 DPI
• дължина на кабела: 1.4 m
• 3 стандартни бутона
• ергономичен дизайн

Варианти Варианти
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клавиатури, тонколони, уеб камери

НОВО
НОВО

код цена

23818-А 9.99

код цена

22166-А 12.99

код цена

24851-А 10.99

код цена

24852-А 11.99

код цена

23487-А 9.79

клавиатура Centauri OK-06

Web камера OUW10SB с 
микрофон

Web камера  OUW14SB

• USB
• черна
• тихи бутони
• ергономичен дизайн и компактни размери
• кирилизирана

клавиатура OK05 с micro USB 
адаптор

• USB
• подходяща за таблети и смартфони с OTG micro USB port  
   и операционни системи Android или Windows 8
• клавиши с вградени мембрани за по-голям комфорт при писане

• PS/2
• черна
• нисък профил
• тихи бутони
• кирилизирана

• 10х Digital Zoom
• 1.2 Мpx
• USB 1.1/2.0
• видео формат: 24 bit True Color
• лещи:  2P glass wide angle 

• 1.3 Мpx
• USB 1.1/2.0
• автоматичен баланс на белия цвят
• лещи:  3P glass wide angle 

клавиатура к202

код цена

23957-А 16.99

тонколони OG115

• атрактивен и модерен дизайн
• високо качество на звука
• компактен размер
• мощност: 1.5W х 2 RMS 
• честота: 120Hz-20KHz 

Варианти
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аксесоари за офис техника слушалки, чанти за лаптоп, калъф за таблет

НОВО

НОВО
НОВО

код цена

23496-А 7.49

код цена

23497-А 7.69

код цена

24853-А 4.79

код цена

23506-А 28.99

код цена

23962-А 7.99

код цена

24390-А 9.99

код цена

23499-А 3.69

код цена

24359-А 4.99

• чувствителност: 105dB ± 3dB 
• дължина на кабела: 1.5 m

• висококачествени слушалки с  
  микрофон на кабела
• чувствителност: 105 db ± 3 db
• дължина на кабела: 2,2 m

• висококачествени слушалки 
• перфектни за използване при  
  спортни дейности и движение
• микрофона е съвместим с iPhone, Samsung,  
  HTC, LG и други смартфони
• чувствителност: 108 db / MW
• честота: 20 - 20000Hz

стерео слушалки с
микрофон FH-1000

слушалки с микрофон 
FH7500

• удобни меки уплътнения на слушалките
• чувствителност: 105dB ± 3dB 
• дължина на кабела: 1.5 m

• висококачествени слушалки за  
  преносими устройства  
  като: MP3 / MP4 плейъри,  
  смартфони, таблети и други
• чувствителност: 100 db / MW
• честота: 20 - 23000Hz

стерео слушалки с
микрофон FH-0300

стерео слушалки с 
микрофон FH1020

стерео слушалки 
Earphones

• чувствителност: 113dB ± 3dB 
• дължина на кабела: 1.5 m

стерео слушалки с микрофон FIS1010

• за лаптоп до 15.6” 
• от полиестер
• размери: 37 x 28 x 5.5 cm
• тегло: 900 g
• преден джоб с цип и отделение за  
  документи формат А4
• лента за окачване на тролей
• регулируема дръжка за носене на рамо

Чанта за лаптоп York

Варианти

калъф за таблет Georgia

• за 7” дисплей
• удобен за пренасяне или поставяне на таблет
• произведен от еко кожа, с магнитен клип за затварряне

Варианти

Варианти

Варианти
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Батерии, преносими батерии, преносими дискове, 
записващо устройство

НОВО

НОВО

код цена

24372-А 64.99

код цена

01812-А 12.99
Варианти

код описание цена

21346-А LR06/AA 4.49
21345-А LR03/AAA 4.49

код описание цена

24630-А 500 GB 129.90
24548-А 1 TB 168.90

код описание цена

21019-А R06/AA, 2700 mAh 14.99
21383-А R03/AAA, 850 mAh 7.99

• алкални
• 1.5 V
• basic
• 4 броя на блистер

• 2.5” HDD 
• размери :124.8 x 75.8 x 13.6 mm
• тегло: 155g
• интерфейс: USB 3.0 / 2.0
• трансфер на данни: Max 5 Gb/s (USB 3.0 Mode);  
   Max 480 Mb/s (USB 2.0 Mode)
• захранване: DC 5V (Power supplied through USB)
• цвят: Черен 

• външно
• DVD/CD формат
• интерфейс - USB 2.0
• slim дизайн
• гаранция - 24 месеца 

• метална
• за лесно презареждане на мобилни телефони и таблети
• захранване: USB
• мощност: 2200 Mah
• размери: 9 х 2.4 х 2.4 cm

• алкални

Батерии Преносим твърд 
диск Diamond D06

Външна преносима 
батерия

Батерии

код описание цена

23569-А LR03/AAA, 1.5 V, 4 броя, блистер 2.49
23570-А LR03/AAA, 1.5 V, 4 броя, shrink 1.99
23571-А LR03/AAA, 1.5 V, 2 броя, shrink 0.99
23572-А LR06/AA, 1.5 V, 4 броя, блистер 2.49
23573-А LR06/AA, 1.5 V, 4 броя, shrink 1.99
23574-А LR06/AA, 1.5 V, 2 броя, shrink 0.99
23575-А LR14, 2 броя, блистер 3.59
23576-А LR20, 2 броя, блистер 5.39

акумулаторни батерии
записващо 
устройство GP57EB40

• технология: никел-метал хидридна (NiMH)
• 2 броя на блистер

3
години

2
години
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аксесоари за офис техника Почистващи средства за офис техника

код описание цена

18141-А 100 броя в пластмасов тубус 8.99
22642-А резервен пълнител 7.79

код описание цена

00523-А 100 броя в пластмасов тубус 7.59
00524-А резервен пълнител 7.29

Почистващи кърпички
за екрани

• за TFT и CRT монитори, екрани на 
  лаптопи, филтри, телевизори,  
  стъклени повърхности и др.
• не съдържат алкохол
• антистатични

код цена

22235-А 6.39

код цена

22185-А 5.69

код цена

22187-А 5.99

Почистващи кърпички
за екрани

Почистващи кърпички 
за екрани

флакон със сгъстен 
въздух 

• мокри почистващи кърпички  
  за екрани и LCD/TFT монитори
• със съдържание на алкохол
• 100 броя в тубус

• мокри почистващи кърпички за LCD/TFT екрани
• антистатично и антибактериално действие
• без съдържание на алкохол
• размери: 12 х 7.5 х 3 см
• 100 броя в опаковка

• сгъстен въздух за почистване на недостъпните места от офис оборудването
• препоръчва се за почистване: касови апарати, компютри (почистване на клавиатури,  
  компютърни кутии), офис оборудване, копирни машини, принтери,  
  фотографска техника, телекомуникационно оборудване
• 400 ml

Почистващи кърпички 
за офис техника

• подходящи за почистване на пластмасови  повърхности на офис оборудване 
• идеални за компютърни бюра, клавиатури, работни станции и други  
   офис периферни устройства
• съдържат Bact-О-Clean - анти-микробни добавки, ефективни срещу 99.9% от  
   микробите и вирусите
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Мениджърски столове

Мениджърски стол Relax

код описание цена

23477-А Мениджърски стол Kotis висока облегалка 209.90
23478-А Мениджърски стол Kotis LB ниска облегалка 194.90
23479-А Посетителско кресло Kotis 177.90

серия Kotis

• ергономични седалка и облегалка,
  тапицирани във висококачествена еко кожа
• плавно регулиране височината на
  седящия посредством хромиран газов амортисьор
• свободно люлеене на седалката и
  облегалката с възможност за заключване в изходна позиция
• регулиране силата на люлеене според теглото на седящия
• фиксирани метални подлакътници с  
  меки тапицирани падове
• хром кръстачка

Варианти

1
година

1
година 120 

kg

120 
kg

безплатна 
доставка

безплатна 
доставка

• ергономични седалка и облегалка, тапицирани  
   във висококачествена еко кожа
• плавно регулиране височината на седящия  
   посредством хромиран газов амортисьор
• свободно люлеене на седалката и облегалката с възможност  
   за заключване в изходна позиция
• регулиране силата на люлеене според теглото на седящия
• фиксирани метални подлакътници с меки тапицирани падове
• хромирана кръстачка

Варианти

код цена

21983-А 189.90

код цена

21226-А 189.00

Мениджърски стол Cretos

• седалка и облегалка, тапицирани във 
   висококачествена черна естествена кожа 
• плавно регулиране височината на седящия
• свободно люлеене на седалката и облегалката с 
   възможност за заключване в изходна позиция
• регулиране силата на люлеене според теглото на седящия
• фиксирани подлакътници
• стабилна пластмасова кръстачка

120 
kg

безплатна 
доставка3

години
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код описание цена

20837-А черна кръстачка 115.90
21233-А хром кръстачка 129.90

1
година

1
година

120 
kg

120 
kg

 80 
kg

код цена

20783-А 119.00

код цена

13208-А 84.99

Мениджърски стол Largo

20837-A 21233-A

• ергономични  седалка и облегалка
• лицевата част на стола е тапицирана в черна еко кожа 
   в комбинация с дамаска  тип „меш”
• гръб еко кожа
• релакс подвижна ситема - Tilt механизъм с възможност 
   за заключване в изходна позиция
• регулиране силата на люлеене според теглото на седящия
• плавно регулиране на височината на седене
• фиксирани пластмасови подлакътници
• стабилна хромирана или пластмасова кръстачка 
   с колела за меки повърхности

1
година

Мениджърски стол Monti HB

• ергономични  седалка и облегалка, изработени  
   от дамаска  тип „меш” в комбинация с еко кожа
• релакс подвижна ситема -  Tilt механизъм с възможност  
   за заключване в изходна позиция
• регулиране силата на люлеене според теглото на седящия
• плавно регулиране на височината на седене
• фиксирани пластмасови подлакътници с хромирани елементи
• стабилна хромирана кръстачка с колела за меки повърхности

работен стол Concord

• седалка и облегалка, изработени от висококачествена еко кожа
• плавно регулиране на височината на седене
• фиксирани пластмасови подлакътници
• стабилна пластмасова кръстачка с колела за меки повърхности

* 
Та

кс
а 

м
он

т
аж

 5
%
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работни столове

код описание цена

17503-А дамаска 71.90
20746-А еко кожа 76.90

1
година 100 

kg

код цена

22136-А 119.00

код цена

20745-А 92.00

код цена

21648-А 79.90

работен стол 
Prestige steel

• ергономична седалка и облегалка, тапицирани с висококачествена дамаска
• плавно регулиране височината на седящия
• регулиране височината и наклона на облегалката с възможност за  
  фиксиране в желана позиция
• регулиране дълбочината на седене
• фиксирани подлакътници
• хромирана кръстачка

Дамаски
C-29 C-38 C-14 C-11

3
години 120 

kg

безплатна 
доставка3

години 120 
kg

безплатна 
доставка

3
години 120 

kg

работен стол Prestige
с подлакътници

• висока облегалка
• CPT механизъм (перманент контакт) за промяна наклона  
   и височината на облегалката
• плавно регулиране височината на седене
• седалка и облегалка тапицирани с дамаска клас С
• статични пластмасови подлакътници Topaz
• подсилена кръстачка с метална сърцевина, обвита  
   с пластмасов кожух и колела за меки повърхности

Дамаски
C-29 C-38 C-14 C-11

работен стол 
Prestige 

• висока облегалка
• CPT механизъм (перманент контакт)  за промяна наклона и височината на облегалката
• плавно регулиране височината на седене
• седалка и облегалка тапицирани  с еко кожа клас V или дамаска клас С
• възможност за монтиране на подлакътници
• подсилена кръстачка с метална сърцевина обвита с пластмасов кожух и  
  колела за меки повърхности

Кожи

Дамаски
C-29 C-38 C-14 C-11

V-14 V-18

работен стол Tema

• висока профилирана облегалка 
• перманент контакт за регулиране наклона на облегалката
• плавно регулиране на височината на седене
• седалка и облегалка, тапицирани в текстилна дамаска
• статични пластмасови подлакътници
• пластмасова кръстачка с колела за меки повърхности

Дамаски
C-11

* 
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а 
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Бизнес интериор Посетителски столове, метални картотеки

код описание цена

13016-А дамаска 29.89
13018-А еко кожа 32.89

код цена

23526-А 35.89

Посетителски стол Era

• здрава метална конструкция с черно прахово покритие
• тапицерия от антистатична дамаска
• протектори на краката за защита  на подовите настилки
• стифиране до 6 броя
• възможност за подлакътници и конферентна масичка

C-38 C-14 C-11

дамаски:

безплатна 
доставка

безплатна 
доставка

Посетителски стол ISO

• здрава метална рамка, прахово боядисана в черен цвят
• седалка и облегалка от многослойна дървесина, тапицирани 
   с еко кожа клас V или дамаска клас С
• пластмасови капаци на седалката и облегалката
• възможност за монтиране на подлакътници и конферентна масичка
• стифиране до 15 броя

C-29 C-38 C-14 C-11

V-14 V-18

кожи:

дамаски:3
години

3
години

13018-А13016-А

код брой чекмеджета размери вместимост цена

08735-А 2 чекмеджета 47 х 62 х 75 cm 110 бр 285.00
08736-А 3 чекмеджета 47 х 62 х 105 cm 165 бр 329.00
08737-А 4 чекмеджета 47 х 62 х 135 cm 220 бр 399.00

код брой чекмеджета размери цена

08744-А 2 рафта 92 х 44 х 100 cm 259.00
08750-А 4 рафта 92 х 44 х 198 cm 329.00

• материал: 0.80 mm ламарина
• сиво прахово полимерно покритие
• неразглобяема конструкция
• централно заключване
• максимално натоварване на чекмедже - 30 kg
• подходящи за използване с висящи папки формат А4 и А4+(Foolscap)

Метални картотеки 

безплатна 
доставка

безплатна 
доставка

Метални архивни шкафове

• материал: 0.80 mm ламарина
• подвижни рафтове
• секретно заключване
• сиво прахово полимерно покритие
• неразглобяема конструкция 

08750-А

08744-А

08737-А

08736-А

08735-А
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Мебели

код описание размери цена

70011-М Бюро основно Stable 80x68x74cm 108.00
70012-М Бюро основно Stable 100x68x74cm 119.00
70013-М Бюро основно Stable 118x68x74cm 126.00
70014-М Бюро основно Stable 138x68x74cm 144.00
70015-М Бюро основно Stable 158x68x74cm 158.00
70016-М Бюро основно Stable 178x68x74cm 162.00

• материал ПДЧ с PVC кантове
• плотове с дебелина 25 mm
• дебелина на останалите елементи 18 mm
• възможност за разнообразни конфигурации

Кабинет Stable 70015-М

70014-М 70038-М

70038-М

70015-М 70035-М

70014-М

70014-М

70014-М
70011-М

70011-М

70038-М

70016-М 70016-М

титан сивчеренграфит бук череша венгебежово

70082-М

70073-М70073-М

70073-М

70073-М

70014-М

70037-М

70092-М

70082-М 70082-М

безплатна 
доставка 10-15

 дни
безплатен
проект

3D 1
година

* 
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а 

м
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2%
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код описание размери цена

70001-М Бюро основно Traditional 90x68x74cm 102.00
70002-М Бюро основно Traditional 118x68x74cm 114.00
70003-М Бюро основно Traditional 138x68x74cm 126.00
70004-М Бюро основно Traditional 158x68x74cm 150.00
70005-М Бюро основно Traditional 178x68x74cm 159.00

70082-М

70070-М

70073-М

70082-М

70091-М

70039-М

70003-М

70003-М
70035-М

70001-М

Кабинет Traditional grey

70001-М
70038-М

70001-М

70001-М70003-М 70003-М

70038-М

70103-М 70103-М 70102-М 70103-М 70103-М

70005-М 70005-М70005-М 70005-М

сив бук череша

•  материал ПДЧ с PVC кантове
• плотове с дебелина 25 mm
• дебелина на останалите елементи 18 mm
• избор между три основни цвята

безплатна 
доставка 10-15

 дни
безплатен
проект

3D 1
година* 

Та
кс

а 
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т

аж
 1

2%
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61

Мебели

безплатна 
доставка 10-15

 днибезплатен
проект

3D 1
година

код описание размери цена

70011-М Бюро основно Stable 80x68x74cm 108.00
70012-М Бюро основно Stable 100x68x74cm 119.00
70013-М Бюро основно Stable 118x68x74cm 126.00
70014-М Бюро основно Stable 138x68x74cm 144.00
70015-М Бюро основно Stable 158x68x74cm 158.00
70016-М Бюро основно Stable 178x68x74cm 162.00

70016-М
70037-М

70037-М

70016-М

Модулни заседателни маси Stable

титан сивчеренграфит бук череша венгебежово

• материал ПДЧ с PVC кантове
• плотове с дебелина 25 mm
• дебелина на останалите елементи 18 mm

* 
Та

кс
а 
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аж
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2%



62

Ц
ен

ит
е 

са
 в

 л
ев

а 
бе

з 
Д

Д
С

Бизнес интериор Мебели

код описание размери цена

70001-М Бюро основно Traditional 90x68x74cm 102.00
70002-М Бюро основно Traditional 118x68x74cm 114.00
70003-М Бюро основно Traditional 138x68x74cm 126.00
70004-М Бюро основно Traditional 158x68x74cm 150.00
70005-М Бюро основно Traditional 178x68x74cm 159.00

70038-М
70001-М 70038-М

70003-М

70003-М

70038-М

70001-М
70038-М

70003-М

70003-М

Модулни заседателни маси Traditional

70001-М 70001-М
70002-М

70002-М

70002-М

70002-М

70002-М
70001-М

70001-М

70038-М

70038-М

70038-М
70038-М

70038-М
70001-М

70004-М 70004-М

70001-М
70038-М

70038-М
70038-М

• материал ПДЧ с PVC кантове
• плотове с дебелина 25 mm
• дебелина на останалите елементи 18 mm
• възможност за разнообразни конфигурации

сив бук череша

безплатна 
доставка 10-15

 дни
безплатен
проект

3D 1
година

* 
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Мебели

код описание размери цена

70075-М Етажерка Business без врати 40 x 34 x 75 cm 65.00
70076-М Етажерка Business без врати 80 x 34 x 75 cm 94.00
70047-М Ъглова етажерка Basic без врати 34 x 34 x 75 cm 64.00
70077-М Етажерка Business без врати 40 x 34 x 110 cm 72.00
70078-М Етажерка Business без врати 80 x 34 x 110 cm 129.00
70054-М Ъглова етажерка Basic без врати 34 x 34 x 110 cm 99.00
70079-М Етажерка Business без врати 40 x 34 x 145 cm 119.00
70080-М Етажерка Business без врати 80 x 34 x 145 cm 154.00
70061-М Ъглова етажерка Basic без врати 34 x 34 x 145 cm 128.00
70081-М Етажерка Business без врати 40 x 34 x 180 cm 145.00
70082-М Етажерка Business без врати 80 x 34 x 180 cm 178.00
70065-М Ъглова етажерка Basic без врати 34 x 34 x 180 cm 129.00
70069-М Гардероб Basic с 1 врата 40 х 60 x 180 cm 205.00
70083-М Гардероб Business с 2 врати 60 х 36 х 180 cm 245.00
70071-М Витрина, 2/5 71 х 40 cm 68.00
70072-М Витрина, 3/5 106 х 40 cm 75.00
70073-М Врата, 2/5 71 х 40 cm 30.00
70074-М Врата, 3/5 106 х 40 cm 42.00
70158-М Врата, 4/5 141 х 40 cm 46.00
70159-М Врата, 5/5 176 х 40 cm 53.00
70085-М Заключване на единична врата - 15.00
70086-М Заключване на двойна врата - 15.00

безплатна 
доставка 10-15

 дни
безплатен
проект

3D 1
годинаетажерки

70075-М

70080-М

70071-М

70072-М

70061-М
70081-М 70082-М

70065-М 70069-М
70083-М

70076-М 70047-М

70077-М 70078-М
70054-М

70079-М

титан сивчеренграфит бук череша венгебежово

• материал ПДЧ с дебелина 18 mm и PVC кантове

70073-М

70158-М

70074-М

70159-М

* 
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код описание размери цена

70091-М Контейнер на колела с 3 чекмеджета 40 х 50 х 55 cm 126.00
70092-М Контейнер на колела с 4 чекмеджета 40 х 50 х 58 cm 158.00

Контейнери

титан сивчеренграфит бук череша венгебежово

титан сивчеренграфит бук череша венгебежово

• материал ПДЧ с дебелина 18 mm и PVC кантове
безплатна 
доставка 10-15

 днибезплатен
проект

3D

безплатна 
доставка 10-15

 днибезплатен
проект

3D

70091-М

70092-М

код описание размери цена

70034-М Приставка за бюро 180гр. 68 x 34 x 74 cm  50.00  
70035-М Приставка за бюро с 1 крак триъгълна 68 x 68 x 74 cm  50.00  
70037-М Приставка за бюро с 1 крак 136 x 50 x 74 cm  95.00  
70038-М Приставка за бюро с 1 крак 90гр. 68 x 68 x 74 cm  55.00  
70039-М Приставка за бюро с 1 крак 120гр. 68 x 68 x 74 cm  62.00  
70163-М Приставка за бюро с 1 крак 135гр. 68 x 68 x 74 cm  65.00  
70040-М Приставка за бюро 3/4 с 1 крак Ф 100 х 74 cm  70.00  
70105-М Крак метален - 16.00

• материал ПДЧ с PVC кантове и метални крака
• дебелина на плотовете 25 mm

Приставки

70034-М 70035-М

70039-М

70037-М

70163-М

70038-M

70040-M

* 
Та

кс
а 

м
он

т
аж

 1
2%

1
година

1
година
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