
Ц
ен

ит
е 

са
 в

 л
ев

а 
бе

з 
Д

Д
С.

 

код описание цена

16460-А 45 х 60 cm 28.99
18940-А 60 х 90 cm 49.99
18942-А 90 х 120 cm 79.99
18944-А 120 х 180 cm 119.99
18946-А 120 х 240 cm 199.99

код описание цена

21264-А 125 х 125 mm 99.99
21266-А 155 х 155 mm 121.99
21268-А 180 х 180 mm 152.99

код описание цена

14324-А гъба - магнитна, 110х57х25 mm 2.69

24100-А комплект 4 цвята маркери за
бяла дъска +  магнитна гъба 6.59

код описание цена

24927-А 30 x 40 cm, 102 cm височина, до 10 кг 95.00
24007-А 40 x 60 cm, 112 cm височина, до 30 кг 129.00

код описание цена

18960-А 45 х 60 cm 29.99
18941-А 60 х 90 cm 59.99
18943-А 90 х 120 cm 89.99
18945-А 120 х 180 cm 159.99
18947-А 120 х 240 cm 239.99

ЕЕВВррооппЕЕйсйскики п пррооддууккттии  ннАА  
ссВВЕЕттооВВнноо н нииВВоо  ззАА  уучичиттЕЕлилиттЕЕ  ии  ддЕЕццААттАА  ннАА Б БъълглгААририяя!!

Специализирано издание за 
училища и детСки градини

код описание цена
21126-А маркер 1.49
21124-А комплект 4 цвята 8.49
21125-А комплект 6 цвята 11.49
21165-А мастило 488 51, 20 ml 10.79

•	 бързосъхнещо мастило
•	 устойчив на натиск връх
•	 дължина на писане 1300 m

•	 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 анодизиран алуминий с усилени 

ъгли
•	 алуминиева поставка за маркери и магнити
•	 включен комплект за стенно закрепване

Маркер за бяла дъска 
Lumocolor 351

    код цена

22201-А 6.79

    код цена
24925-А 445.00

Бяла дъска с
алуминиева рамка

Бяла дъска с
алуминиева рамка

•	 предназначена за писане с маркери за бяла 
дъска по време на обучения, срещи, конференции

•	 висококачествена керамична повърхност
•	 конструкция от анодизиран алуминий с усилени ъгли
•	 алуминиева поставка за маркери 
•	 включен комплект за стенно закрепване

2 mm

гъба и комплект за 
бяла дъска

•	 за бързо почистване на 
бели дъски без усилие

•	 пръска се върху 
немъхеста кърпа и се 
забърсва

•	 антистатичен и 
биоразградим

•	 250 ml

•	 две платформи

•	 не съдържат алкохол

почистващи 
средства за 
бяла дъска

код описание цена

17676-А кърпички 100 броя в тубус 8.99

22645-А комплект спрей 250 ml и
микрофибърна кърпа 25 х 25 cm 18.99

преносим екран на 
стойка

•	 подходящ за презентации, семинари, обучение
•	 бяла повърхност за висококачествено изображение
•	 подходящ за напълно затъмнено помещение
•	 въртене на екрана на 360˚
•	 стабилна стойка с 3 крачета
•	 черна тръба с диаметър 7 см
•	 механично управление
•	 материал: PVC фолио

стойка за 
мултимедия

1
година

•	 яркост: 2800 ANSI lumens
•	 контраст: 13000:1
•	 разделителна способност: 800 x 600
•	 разстояние на прожектиране: 1.95-2.15 :1
•	 входове: Analog RGB/Component video (D-Sub), 

Composite video (RCA), S-video (Mini DIN), USB (type B)
•	 живот на лампата: 5000 часа (standard); 6000 часа 

(ECO); 7000 часа (ExtremeEco)
•	 3D ready

Мултимедиен 
проектор X113 3D

2
години
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код цена

80274-PC 432.90

код цена

24933-А 137.50

код цена

24966-А 17.99

код цена

80273-PC 382.80

•	 процесор:  
Intel Celeron N2840 2.16 GHz, 1 MB cache

•	 памет: 2048MB (1x2GB) 1333MHz DDR3L до 8GB
•	 твърд диск: 500GB 5.4krpm SATA
•	 дисплей: 15.6” (39.62 cm)  1366x768 Toshiba TruBrite  

HD TFT High Brightness display 
•	 видео карта: Intel HD Graphics
•	 мрежа: Wireless LAN 802.11b/g/n (up to 150Mbps)
•	 камера: integrated HD Web Camera with built-in  

microphone
•	 клавиатура: Full-sized Keyboard. БДС кирилизация
•	 Операционна система: Windows 8.1

лаптоп Satellite 
C50-B-158

2
години

2
години

2
години

чанта за лаптоп 
Generosity 

компютърни мишки 
OM-414

•	 за лаптоп до 16’’
•	 материал: 600D Polyester+ PU
•	 размери: 44.5 x 34 x 6.5 cm
•	 тегло: 870 g
•	 преден джоб с Velcro залепяне
•	 вътрешен джоб за аксесоари и документи
•	 регулируема дръжка за рамо
•	 гумирани крачета

•	 USB
•	 резолюция: 1 000 DPI
•	 ергономичен дизайн

код описание цена

24324-А оптична - дължина на кабела 1.4 m 5.49
24323-А безжична - обхват 6-10 m 10.99

код описание код  оригинален
консуматив цена

24348-А
Лазерен принтер Phaser 
3020B

- 88.60

24947-А Тонер касета Xerox за phaser 
3020/WC3025, 1500к 106R02773 93.99

•	 екран: 19,5” Wide 16:9 TN LED
•	 резолюция:  1366x768
•	 време за реакция: 5 ms
•	 яркост: 200cd/m2
•	 ъгъл на видимост: 90 / 65

Монитор K202HQLAb

•	 дъно: ASROCK  
H81M-DG4 /LGA1150

•	 процесор: Intel Celeron  
G1820 2.7GHZ/2MB

•	 памет: 4G DDR3 1600 ADATA
•	 твърд диск: 500G SG SATA 6G/7200/16M
•	 оптично устройство: LG GH24NSC0 DVD RW BLACK
•	 кутия: OMEGA ATX-5823BK /350W /BLACK

настолен компютър 

код цена

23818-А 9.99

клавиатура 
Centauri OK-06

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

    код описание код  оригинален
консуматив цена

23338-А
Принтер Deskjet Ink Advan-
tage 1015

- 64.98

22530-A
Мастилница HP за DJ 
2515/3515/1015, черна CZ101AE 19.99

22997-А
Мастилница HP за DJ 
2515/3515/1015, цветна CZ102AE 16.99

цветен мастило струен принтер 
Deskjet Ink  Advantage 1015

•	 скорост: черно - 7 стр./мин., 
цветно - 4.5 стр./мин.

•	 резолюция: черно - 600 x 600 
dpi, цветно - 600 x 600 dpi

•	 формат: A4, A5, А6, B5, DL
•	 медия: от 60 до 90 g/m2, фото 

хартия до 300 g/m2
•	 капацитет: входяща тава - 60 листа,  

изходяща тава - 25 листа

цветен мастилоструен 
принтер PIXMA IP-7250

    код описание код  оригинален
консуматив цена

21972-А Принтер  PIXMA IP-7250 - 134.00

23636-А
Мастилница Canon за IP7250/ 
MG5450/6350

PGI-550 PGBK 25.99

24944-А Мастилница Canon за IP7250/ 
MG5450/6350

CLI-551 BK/C/M/Y/GY 20.99

24943-А Мастилница Canon за IP7250/ 
MG5450/6350, голям капацитет

PGI-550XL PGBK 34.99

23637-А
Мастилница Canon за IP7250/ 
MG5450/6350 голям капацитет

CLI-551XL BK/C/M/Y/
GY 28.99

    код описание код  оригинален
консуматив цена

24945-А
Цветен мастилоструен 
МФУ PIXMA MG2450

- 67.90

24946-А Мастилница Canon за 
MG2450/2550, черна, 180к

PG-545 26.99

24333-А Мастилница Canon за 
MG2450/2550, цветна 180к

CL-546 31.99

24152-А Мастилница Canon за 
MG2450/2550, черна, 400к

PG-545XL 35.99

24533-А Мастилница Canon за 
MG2450/2550, цветна, 300к

CL-546XL 38.99

цветен мастилоструен 
МФу PIXMA MG2450

•	 скорост: черно ~34 ppm,  
цветно ~24 ppm

•	 резолюция черно/цветно:  
9600 x 2400 dpi

•	 медия, размер: A4, A5, B5, 
DL , 20x25cm; Upper cassette: 
10x15cm, 13x18cm

1
година

1
година

1
година

•	 функции: принтер,  
скенер и копир

•	 принтер скорост: черно ~  
18 ppm, цветно ~ 9 ppm

•	 принтер резолюция: до  
4800 x 600 dpi

лазерен принтер 
Phaser 3020B

•	 скорост:  20 ppm A4
•	 резолюция:  600 x 600 dpi
•	 медия, размер:  A4; Custom sizes:7 

6 x 127 mm до 216 x 356 mm
•	 медия, g/m2: 60 до 163 g/m2
•	 памет: 128 MB
•	 интерфейс: High-Speed USB 2.0
•	 мрежа:  Wi-Fi b/g/n; Mobile Printing: Apple AirPrint, 

Xerox PrintBack
код описание цена

22180-А 8 GB 10.99
22181-А 16 GB 19.99
22182-А 32 GB 36.99
23953-А 64 GB 55.99

•	 за съхраняване и пренос на данни, музика,  
снимки и видео

•	 алуминиевата конструкция на корпуса осигурява 
висока издръжливост и безопастност на данните

•	 USB 2.0 

преносима  
памет  
X-Depo

код описание цена

20940-А А4 6.29
22879-А А3 12.58

копирна хартия 
Q Green

•	 многофункционална офис хартия, съчетаваща  
високо качество и добра цена

•	 подходяща за черно-бели приложения

80
гр./м2

500
ЛИСТАбелота

%
145

дебелина
106 C

КЛАС
+
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код цена

20886-А 1.75

код цена

24948-А 77.80

код цена

22421-А 29.90

код цена

20461-А 1 299.00

код описание цена
24949-А стол 48.00
24950-А маса без челен панел 93.00
24951-А маса с челен панел 106.00

код описание цена

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

Бяла дъска с 
дървена рамка

•	 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

Бяла дъска с 
дървена рамка

код описание цена

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

•	 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 описание цена

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

код описание цена

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

Магнити за 
бяла дъска

•	 10 бр в опаковка
•	 височина 7.0 mm

коркова дъска с 
дървена рамка

код описание цена

20226-А 30 x 45 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

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

карфици за 
коркова дъска 

черна дъска с 
дървена рамка

•	 асорти цветове
•	 100 броя в опаковка

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

MADE IN
EU

MADE IN
EU

MADE IN
EU

MADE IN
EU

код описание цена

24294-А бяла меламинова повърхност 99.90

16462-А бяла магнитна повърхност с 
лаково покритие

128.90

•	 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 

Флипчарт

М
а
гн
и
те
н

код описание цена

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

Блок с листа за 
флипчарт

•	 подходящ за  
стандартен флипчарт

•	 размери: 60 х 90 сm
•	 20 листа 

интерактивна 
дъска 78”  
RESISTIVE
•	 позволява нa  
   потребителите да пишат,  
   рисуват и местят предмети  
   с пръст, стилус или дори с  
   показалка
•	 позволява да се използва и   
   като традиционна бяла дъска, със  
   стандартни, изтриващи се маркери за бяла дъска 
•	 антибактериална  
•	 размер: 78” (1981 mm) диагонал
•	 съотношение на картината: 4:3
•	 резолюция: 9600 x 9600 
•	 интерфейс: USB 2.0 /дължина на кабела: 10 m
•	 захранване: USB DC 5Va от PC 

2
години

•	 механизъм пераманентен контакт
•	 ергономични седалка и облегалка,  

тапицирани с висококачествена дамаска клас С
•	 плавно регулиране височината на седящия
•	 регулиране височината и наклона на облегалката с  

възможност за фиксиране в желана позиция
•	 регулиране дълбочината на седене
•	 фиксирани подлакътници
•	 стабилна петлъчева основа с метална сърцевина
•	 самозаключващи колелца за мека повърхност

работен стол 
Forex GTP

G-16 C-38 C-14 C-11

дамаски:
120 

kg
3

години

ученически стол TINA

•	 черна метална конструкция
•	 седалка и облегалка от букова слоеста дървесина

ученически мебели Tina Up 

•	 стабилна метална рамка,  
прахово боядисана в светло сив цвят

•	 регулиране на височината за 3 възрастови групи
•	 протектори на краката за защита на  

подовите настилки
•	 седалка и облегалка на стола от многослойна 

дървесина в цвят натурален бук
•	 плотове на масите с дебелина 25мм, 2мм PVC кант и 

меламиново покритие в цвят натурален бук
•	 закачалки за багаж от двете страни на масите

MADE IN
EU
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релефна карта на България 

•	 PVC фолио
•	 59 х 45,5cm

код цена

22426-А 15.00

код цена

20090-А 0.33

код цена

20091-А 0.66

код цена

20092-А 0.99

код цена

15405-А 3.90

ученическа стенна карта 
на България 

•	 размери: 60 х 46 cm
•	 мащаб 1:1 000 000
•	 двустранна
•	 физикогеографска карта на България с отбелязани 

находища на полезни изкопаеми
•	 административна карта на България

•	 на България, Европа и света
•	 административна, физикогеографска  

или политическа

стенни карти

код описание цена

06010-А България административна 70 х 
100 4.50

21017-А България административна 140 х 
100 ламинат 28.50

06010-А България физикогеографска 70 
х 100 4.50

16152-А България физикогеографска 140 
х 100 ламинат 28.50

06010-А Политическа карта на Европа 70 
х 100 4.50

22133-А Политическа карта на Европа 140 
х 100 ламинат 28.50

06010-А Физикогеографска карта на 
Европа 70 х 100 4.50

06010-А Политическа карта на света 70 х 
100 4.50

20322-А Политическа карта на света 140 х 
100 ламинат 28.50

06010-А Физикогеографска карта на 
света 70 х 100 4.50

•	 картон 300 g
•	 двустранен ламинат
•	 двустранни

учебни помагала учебни помагала

A4
формaт

код описание цена
21409-А Азбука 1.67
21409-А Таблица за умножение 1.67
21409-А Неправилни глаголи в английския език 1.67
16522-А Периодична таблица на хим. елементи 1.67

21408-А Административна карта на Б-я/
политическа карта на Европа 1.67

21408-А Природног.карта на Б-я/природног.
карта на света 1.67

21408-А Природног.карта на Европа/политич.
карта на света 1.67

21408-А Природног./политич.карта на 
Балкански полуостров 1.67

код описание цена
22424-А Английски език за началния курс А3 2.92
22424-А Български език 1-4 клас, А3 2.92
22424-А Български език 5-7 клас, А3 2.92
22425-А Български език 8-12 клас, 49.5 х 23.5 сm 3.33
22424-А Математика 1-4 клас, А3 2.92
22424-А Математика 5-7 клас, А3 2.92
22425-А Математика 8-12 клас, 49.5 х 23.5 сm 3.33

25032-А Учебно помагало по история на 
България, 12стр, А4 4.16

•	 картон 300 g
•	 двустранни
•	 двустранен ламинат

креп хартия 

•	 подходяща за изработване 
на обемни декорации, 
апликиране, опаковане, 
ефектни украси за детски 
партита, сватби, за направата на 
картички, покани и др.

•	 на ролка
•	 опаковка 10 цвята

код описание цена
24531-А 25 x 200 cm, оп. 10 броя 3.86
24532-А 50 x 200 cm 0.65

код описание цена

18507-А 78 различни видове и 
цветове 13.48

18609-А 62 различни видове и 
цветове 16.49

листа за декорации комплект листа за декорации

•	 10 цвята асорти
•	 за стимулиране на  

творческото  
мислене у децата

•	 размери 315 х 240 mm

•	 за стимулиране на творческото 
мислене у децата

•	 размери 315 х 240 mm

код описание цена

18506-А от микропореста EVA гума 7.56

18608-А от филц 180 g 7.13

гланцов блок

•	 10 листа
•	 размери: 148 х 210 mm
•	 цветни хартии - златен бронз, сребърен бронз, 

червен, оранжев, жълт, зелен, син, кафяв, черен, 
розов

•	 офсет
•	 9 листа
•	 размери: 230 х 330 mm

•	 офсет
•	 20 листа
•	 размери: 227 х 330 mm

90
гр./м2

Блок за рисуване № 4 скицник със 
спирала В4

120
гр./м2 100

гр./м2
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цветни моливи 
Noris Colour 185

код описание цена
24890-А 6 цвята 2.36
24891-А 12 цвята 4.27
24564-А 12 цвята + подарък Noris eco и гума 4.27
24892-А 24 цвята 8.54

•	 първите цветни моливи, произведени  
от иновативния WOPEX материал

•	 картонена кутия
•	 шестоъгълна форма
•	 атрактивен дизайн на тялото с цветни   

линии в цвета на писане
•	 повишена устойчивост на върха
•	 брилянтни цветове
•	 ергономична мека повърхност
•	 дървесина, произведена от PEFC- 

сертифицирани немски гори

•	 цветни моливи с шестоъгълна форма
•	 подсилен срещу чупене графит
•	 особено мек и с наситен цвят графит
•	 произведени от дървесина от сертифицирана гора

цветни моливи 
Noris Club 144

код описание цена

21062-А 12 цвята къси 2.74
21069-А 12 цвята 3.91
21067-А 12 цвята + подарък молив Noris и гума 3.91
24556-А 12 цвята + подарък молив Noris Rainbow 3.91
21070-А 24 цвята 7.74
24300-А 36 цвята 11.53
22045-А 12 цвята, с гумичка 4.79
22046-А 24 цвята, с гумичка 9.57
21205-А 144 броя - 12 цвята х 12 броя 49.99

цветни моливи 
Glob’color

код описание цена

23890-А 12 цвята 2.85
23891-А 18 цвята 4.29

•	 шестоъгълна форма
•	 устойчив на натиск връх
•	 лесно се подострят
•	 опаковката е произведена от рециклиран материал

цветни моливи

код описание цена

24859-А шестоъгълна форма 3.13
24860-А триъгълна форма 3.27

•	 12 цвята
•	 картонена кутия
•	 гладко писане
•	 острилка код описание цена

21084-А 12 цвята 2.83
21085-А 16 цвята 3.74
21086-А 25 цвята 5.74

•	 чупливоустойчиви
•	 подходящи за всички гладки повърхности
•	 с хартиена обвивка на тялото

Маслени пастели  
Noris Club 241

код описание цена

21078-А 8 цвята 1.83
21079-А 12 цвята 2.66
21080-А 16 цвята 3.63
21081-А 24 цвята 5.41

•	 восъчни пастели
•	 чупливоустойчиви
•	 с хартиена обвивка на тялото

пастели 
Noris Club 220

код описание цена

13629-А 8 цвята 1.74
13630-А 16 цвята 2.41
13631-А 24 цвята 3.26

•	 восъчни

пастели  пастели  

код описание цена

24893-А 6 цвята, неонови 0.79
24894-А 12 цвята 1.27
24895-А 24 цвята 2.26

•	 восъчни пастели
•	 в картонена кутия
•	 ярки цветове

•	 вентилирана капачка
•	 изпира се лесно от повечето текстилни материи
•	 дебелина на писане 1.0 mm
•	 отговаря на стандарт на безопасност 

на детските играчки
код описание цена

21111-А 12 цвята 4.33
21112-А 24 цвята 8.58

Флумастри Noris 
Club 325  Флумастри Crealo

код описание цена

23892-А 12 цвята 2.50
23893-А 18 цвята 4.13

•	 ярки цветове
•	 вентилирана капачка
•	 измиващо се мастило
•	 тяло в цвета на писане
•	 опаковката е произведена от рециклиран материал

Флумастри Colorito

•	 в картонена кутия
•	 дълготраен устойчив връх  

с дебелина 2.6 mm 
•	 вентилирана капачка
•	 измиващо се мастило на водна основа

код описание цена

22369-А 12 цвята 2.56
22370-А 18 цвята 4.49
22371-А 24 цвята 5.16
22372-А 36 цвята 7.69
22373-А 84 цвятав  чашка 19.16
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код цена

21199-A 9.03

•	 12 цвята в кутия
•	 с отлична покривна способност
•	 1 тубичка с бяла боя и четка
•	 капак с палитра за смесване

•	 12 цвята
•	 в пластмасова кутия
•	 четка

Акварелни боички 
Noris Club 888

Боички

код описание цена

24906-А акварелни кръгли Ø 30 mm 4.07
24896-А акварелни кръгли Ø 25 mm 3.93
13635-А темперни кръгли Ø 28 mm 6.27

24906-А 24896-А 13635-А
•	 10 цвята
•	 10 ml
•	 алуминиеви тубички
•	 с четка
•	 в пластмасова кутия с капак, който  

може да се използва като палитра

код цена

18474-А 7.83

темперни боички  
в тубички 

темперни боички в 
тубички 

код описание цена

24897-А 7.5 ml 6.41
24898-А 12 ml 7.56

•	 10 цвята
•	 алуминиеви тубички
•	 в картонена кутия

код описание цена

22357-А 6 цвята 6.27
22358-А 12 цвята 11.66
22359-А 6 цвята брокатни 8.41
22360-А 6 цвята брокатен гел 8.41

темперни боички

•	 22 ml в бурканче с винт
•	 може да се разреждат с вода
•	 подходящи за различни техники на рисуване

код описание цена

22365-А темперна, 20 цвята 5.13
22366-А флуоресцентна 

темперна, 4 цвята
5.27

22364-А акрилна, 18 цвята 11.56

Бои в бутилка

•	 500 ml готова за употреба боя
•	 отлична покривност 
•	 идеална за употреба в училища и детски градини 
•	 голяма цветова гама

четки за рисуване

код описание цена

13700-А
кръгли камилски косъм - № 2 
- 0.66, 4 - 0.71, 6 - 0.83, 8 - 0.89, 10 - 
1.00, 12 - 1.11, 14 - 1.20 лв.

-

13701-А
кръгли камилски косъм - № 4 - 
0.91, 6 - 0.96, 8 - 1.09, 10 - 1.19, 12 
- 1.31, 14 - 1.50, 16 - 1.84 лв.

-

13642-А
камилски косъм 144 броя - 72 
броя кръгли (24 от № 4, 8, 12) и 
72 броя плоски (24 от № 6, 8, 10)

109.99

24867-А
синтетичен косъм 144 броя - 72 
броя кръгли (24 от № 4, 8, 12) и 
72 броя плоски (24 от № 6, 8, 10)

159.99

•	 пластмасова
•	 неразливаща се

код цена

13679-А 2.64

чашка за четки

сухо лепило 
Pritt Stick

код описание                   цена

22891-А       10 g                             1.19
22892-А       20 g                                     1.89
22893-А       40 g                                     2.59

•	 за лепене на хартия, картон, текстил, 
снимки, пликове и др.

•	 плавно и гладко залепване без бучки
•	 произведено от естествени материали, 

без разтворители

сухо лепило 
 Noris Club

код описание цена

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

•	 лепи бързо и трайно  
хартия, картон, снимки,  
етикети, текстил, стиропор

•	 без разтворители
•	 изпира се лесно от почти  

всички текстилни материи

течно лепило

код цена

13648-А 0.69

•	 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

течно лепило 
Pritt Pen

код цена

22894-А 1.75

•	 за перфектно залепване на  
 хартия и картон

•	 прозрачно и без разтворители
•	 безопасно за ползване от деца
•	 измива се при 40˚ С
•	 удобна за употреба бутилка за чисто  

и прецизно залепване
•	 специална глава, позволяваща тънко  

или широко нанасяне на лепилото
•	 с удобна за поставяне на бюрото капачка
•	 40 ml



7

Ц
ен

ит
е 

са
 в

 л
ев

а 
бе

з 
Д

Д
С.

 

код цена

23842-А 4.67

•	 за професионалисти и напреднали потребители
•	 размер на блокчетата: 85 g, 55 х 55 х 24 mm
•	 презапечатваща се опаковка, лесна за отваряне
•	 24 цвята

полимерна 
глина 8004

110°C
oven-bake

ofenhärtend

230°F
30 min.

полимерна глина 
8030

код цена

23848-А 2.75

•	 създадена специално за деца
•	 CE-сертифициран продукт
•	 неутрална миризма
•	 размер на блокчетата: 42 g, 55 х 55 х 10 mm
•	 презапечатваща се опаковка,  лесна за отваряне
•	 22 цвята

код цена

21895-А 3.29

•	 ярки цветове
•	 гладка и мека за моделиране
•	 лесно се смесва
•	 56 g, размери: 55 х 55 х 15 mm
•	 24 цвята

полимерна глина 
8020

110°C
oven-bake

ofenhärtend

230°F
30 min.

код цена

21896-А 3.29

•	 ярки цветове
•	 гладка и мека за моделиране
•	 лесно се смесва
•	 56 g, размери: 55 х 55 х 15 mm
•	 37 цвята

полимерна глина 
8020

110°C
oven-bake

ofenhärtend

230°F
30 min.

глина за 
моделиране

код описание цена

21922-А 500 g 3.79
21923-А 1 kg 7.36

•	 изсъхва на въздух, без 
необходимост от изпичане

•	 стабилност на формите
•	 неутрална миризма
•	 фолирана опаковка,  

предпазваща от изсъхване 0

бял

43

телесен

76

теракота

Варианти

код описание цена

24903-А 250 g 0.97
24902-А 500 g 1.56

глина за 
моделиране

•	 нетоксичен, натурален продукт

код описание опаковка цена

21196-А 6 цвята 10 3.24
21197-А 10 цвята 10 5.41

пластилин Noris Club

•	 остава гъвкав и запазва формата си
•	 цветовете могат да се смесват
•	 отговаря на стандарт за безопасност на  
   детските играчки

код описание цена

24899-А 10 цвята, 125 g 1.84
24901-А 5 цвята, 125 g 1.29
24900-А 10 цвята, 250 g 1.56

пластилин

•	 изключително мек и лесно се моделира
•	 безопасен за употреба
•	 идеален за развитие на детското творчество в  
   предучилищна и училищна възраст

код описание цена

15252-А с ножче 0.83

15253-А с ножче и пластилин 6 цвята 1.63

код описание цена

13644-А заоблени остриета 1.49

15234-А Zig zag 1.59

дъска за пластилин

•	 цветна гама от инструменти с форма и размер 
подходящи за детските ръце

•	 безопасни за децата инструменти за рязане без 
риск от нараняване

•	 идеални за работа и моделиране с глина FIMO® kids
•	 лесни за почистване и измиване
•	 подпомагат двигателните умения и креативността

комплект
инструменти

код описание цена

23852-А 2 инструмента за моделиране, 1 
инструмент за рязане, валяк

11.36

23853-А 3 различни инструмента за рязане 
в ярки цветове

6.47

23854-А 2 сменящи се колелца с мотиви и 
1 дръжка

10.17

детски ножици 

•	 13.5 cm
•	 лазерно заточени
•	 асорти цветове

•	 остриета от неръждаема стомана
•	 лазерно заточени
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

ножици

110°C
oven-bake

ofenhärtend

230°F
30 min.
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класьор А4

код описание цена

22084-А 5 cm гръб 2.49
22085-А 7.5 cm гръб 2.49

•	 изработен от висококачествено полипропиленово 
фолио и картон с дебелина 1.7 mm 

•	 размери: 285 х 320 mm
•	 джоб за етикети и удобен отвор за захващане
•	 произведен в ЕС

•	 полипропиленово фолио
•	 универсална перфорация
•	 100 броя в опаковка

джоб с перфорация

код описание цена

14891-А матиран, 30 my 3.29
24099-А кристален, 30 my 3.49
17832-А матиран, 40 my 3.39
24305-А кристален, 40 my 4.79

код описание цена

16510-А с четка, на ацетонова основа 1.19
20038-А с четка, на водна основа 1.19
15970-А лента, 5 mm x 8 m 1.69

код цена

19303-А 0.24

код цена

23693-А 0.20

папка с прозрачно 
лице и перфорация

•	 изработена от полипропилен
•	 с машинка
•	 за листа формат А4

•	 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

код цена

21152-А 0.46

Химикалка 
Stick 430 Химикалка InkJoy 

100 CAP

код описание цена
21392-А основни цветове 0.65
21392-А свежи цветове 0.65

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

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

код цена

10076-А 2.89

Химикалка 
Replay

•	 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

код цена

22464-А 0.79

•	 флуоресцентно мастило,  
устойчиво на UV лъчи

•	 за маркиране върху обикновена,  
копирна и факс хартия

текстмаркер 1000

1-5 mm

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

самозалепващи 
листчета

код описание цена

08832-А жълти, 100 листа 0.59
00900-А пастелни цв., 100 листа 0.79
00900-А неонови цв., 80 листа 0.89

Молив Norica

код описание цена

21059-А молив 130 HB 0.29
21060-А молив 132 HB с гума 0.33

•	 шестоъгълен графитен молив
•	 подсилен срещу чупене графит
•	 лесен за подостряне и триене

настолна острилка

код описание цена

22334-А ръчна 11.99
22335-А електрическа 19.49

•	 пластмасово тяло
•	 за моливи с диаметър до 8 mm

коректори


