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Корици  - твърда подвързия с 
термоактивна хартия Bamboa
Цветове - бежав, светлозелен, тъмносин

0813BM

0813NUV

Корица - твърда подвързия NUVOLA                          
Цветове - бордо, зелен, син, черен

4.00 лв.

4.39 лв.
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Корици  - твърда подвързия с 
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Цветове - бордо, зелен, син, черен

4.00 лв.

4.39 лв.
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0813SAT

0813LIGHT

Корица - твърда подвързия LIGHT,
с дунапрен на горната корица 
Цветове - сребро, злато

Корица - твърда подвързия SATIN,
с дунапрен на горната корица 

Цветове - зелен, бордо, син, графит

0813body

Формат тяло - 330 х 135 мм
Формат с корици - 340 х 170 мм
Обем - 60 страници
Хартия тяло - 70 г офсет, двуцветен печат
3 езика - BG/EN/D

2 страници с актуална телефонна информация• 
2 страници за телефонни номера• 
Рекламна площ - цялата горна корица • 
и ивицата с размер 340 х 30 мм, върху 
удължената долна корица
Спирала• 

5.05 лв.

5.05 лв.
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с дунапрен на горната корица 
Цветове - сребро, злато

Корица - твърда подвързия SATIN,
с дунапрен на горната корица 

Цветове - зелен, бордо, син, графит

0813body

Формат тяло - 330 х 135 мм
Формат с корици - 340 х 170 мм
Обем - 60 страници
Хартия тяло - 70 г офсет, двуцветен печат
3 езика - BG/EN/D

2 страници с актуална телефонна информация• 
2 страници за телефонни номера• 
Рекламна площ - цялата горна корица • 
и ивицата с размер 340 х 30 мм, върху 
удължената долна корица
Спирала• 

5.05 лв.

5.05 лв.

20

0813SAT

0813LIGHT
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Цветове - сребро, злато
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0813SAT

0813LIGHT

Корица - твърда подвързия LIGHT,
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0813JARD

0813VIV

Корица - твърда подвързия
с термоактивно платно JARDEN 

Цветове - сив, червен, светлосин, оранжев

Корица - твърда подвързия 
с термоактивно платно VIVELA
Цветове - бордо, син, зелен, черен

Опции: 
дунапрен на горната корица
преге по избор

Мин. количество: 
200 броя

Мин. количество: 
200 броя

Опции: 
дунапрен на горната корица
преге по избор

НАСТОЛEН БЕЛЕЖНИК С ДАТИ

ПО
ПОРЪЧКА

ПО
ПОРЪЧКА
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дунапрен на горната корица
преге по избор
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200 броя

Мин. количество: 
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00605body 

НАСТОЛEН БЕЛЕЖНИК БЕЗ ДАТИ

Формат тяло - 295 х 110 мм
Формат с корици - 300 х 150 мм
Обем - 62 страници
Хартия тяло - 70 г офсет, двуцветен печат
Рекламна площ - цялата горна корица и ивицата с 
размер 300 х 30 мм, върху удължената долна корица

00608 

00609

Корици цветен структурен картон

 КОРИЦИ:

Каталожен № 00609  - Цветен структурен картон 
Каталожен № 00608 - Едностранно хромов картон - бял

Опции: 
селективен UV лак
ламинат
твърда подвързия

23

00605body 

НАСТОЛEН БЕЛЕЖНИК БЕЗ ДАТИ

Формат тяло - 295 х 110 мм
Формат с корици - 300 х 150 мм
Обем - 62 страници
Хартия тяло - 70 г офсет, двуцветен печат
Рекламна площ - цялата горна корица и ивицата с 
размер 300 х 30 мм, върху удължената долна корица

00608 

00609

Корици цветен структурен картон

 КОРИЦИ:

Каталожен № 00609  - Цветен структурен картон 
Каталожен № 00608 - Едностранно хромов картон - бял

Опции: 
селективен UV лак
ламинат
твърда подвързия

23

00605body 

НАСТОЛEН БЕЛЕЖНИК БЕЗ ДАТИ

Формат тяло - 295 х 110 мм
Формат с корици - 300 х 150 мм
Обем - 62 страници
Хартия тяло - 70 г офсет, двуцветен печат
Рекламна площ - цялата горна корица и ивицата с 
размер 300 х 30 мм, върху удължената долна корица

00608 

00609

Корици цветен структурен картон

 КОРИЦИ:

Каталожен № 00609  - Цветен структурен картон 
Каталожен № 00608 - Едностранно хромов картон - бял

Опции: 
селективен UV лак
ламинат
твърда подвързия

23

00605body 

НАСТОЛEН БЕЛЕЖНИК БЕЗ ДАТИ

Формат тяло - 295 х 110 мм
Формат с корици - 300 х 150 мм
Обем - 62 страници
Хартия тяло - 70 г офсет, двуцветен печат
Рекламна площ - цялата горна корица и ивицата с 
размер 300 х 30 мм, върху удължената долна корица

00608 

00609

Корици цветен структурен картон

 КОРИЦИ:

Каталожен № 00609  - Цветен структурен картон 
Каталожен № 00608 - Едностранно хромов картон - бял

Опции: 
селективен UV лак
ламинат
твърда подвързия
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1014UST01 1014UST03

1014UST02 1014UST04

Корица - твърда подвързия с пълноцветен печат и ламинат
Тяло - 176 страници

Формат – 145 х 210 мм
Тяло - два езика BG/EN

Пълноцветна карта на Европа и България• 
Информационни страници• 

Бележник UNISTYLE без дати

3.95 лв.

24

1014UST01 1014UST03

1014UST02 1014UST04

Корица - твърда подвързия с пълноцветен печат и ламинат
Тяло - 176 страници

Формат – 145 х 210 мм
Тяло - два езика BG/EN

Пълноцветна карта на Европа и България• 
Информационни страници• 

Бележник UNISTYLE без дати

3.95 лв.

24

1014UST01 1014UST03

1014UST02 1014UST04

Корица - твърда подвързия с пълноцветен печат и ламинат
Тяло - 176 страници

Формат – 145 х 210 мм
Тяло - два езика BG/EN

Пълноцветна карта на Европа и България• 
Информационни страници• 

Бележник UNISTYLE без дати

3.95 лв.

24

1014UST01 1014UST03

1014UST02 1014UST04

Корица - твърда подвързия с пълноцветен печат и ламинат
Тяло - 176 страници

Формат – 145 х 210 мм
Тяло - два езика BG/EN

Пълноцветна карта на Европа и България• 
Информационни страници• 

Бележник UNISTYLE без дати

3.95 лв.
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1014FLAMA

Корица FLAMA
Тяло -176 страници
Цветове - червен, зелен, син, бордо, бял и черен

Бележник FLAMA без дати

3.05 лв.

25

1014FLAMA

Корица FLAMA
Тяло -176 страници
Цветове - червен, зелен, син, бордо, бял и черен

Бележник FLAMA без дати

3.05 лв.

25

1014FLAMA

Корица FLAMA
Тяло -176 страници
Цветове - червен, зелен, син, бордо, бял и черен

Бележник FLAMA без дати

3.05 лв.

25

1014FLAMA

Корица FLAMA
Тяло -176 страници
Цветове - червен, зелен, син, бордо, бял и черен

Бележник FLAMA без дати

3.05 лв.
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1014NUV

Бележник NUVOLA без дати

Формат – 145 х 210 мм
Тяло - два езика BG/EN

Пълноцветна карта на Европа и България• 
Информационни страници• 

Корица NUVOLA с дунапрен
Тяло - 208 страници
Цветове - бордо, зелен, син, черен

4.40 лв.

26

1014NUV

Бележник NUVOLA без дати

Формат – 145 х 210 мм
Тяло - два езика BG/EN

Пълноцветна карта на Европа и България• 
Информационни страници• 

Корица NUVOLA с дунапрен
Тяло - 208 страници
Цветове - бордо, зелен, син, черен

4.40 лв.

26

1014NUV

Бележник NUVOLA без дати

Формат – 145 х 210 мм
Тяло - два езика BG/EN

Пълноцветна карта на Европа и България• 
Информационни страници• 

Корица NUVOLA с дунапрен
Тяло - 208 страници
Цветове - бордо, зелен, син, черен

4.40 лв.

26

1014NUV

Бележник NUVOLA без дати

Формат – 145 х 210 мм
Тяло - два езика BG/EN

Пълноцветна карта на Европа и България• 
Информационни страници• 

Корица NUVOLA с дунапрен
Тяло - 208 страници
Цветове - бордо, зелен, син, черен

4.40 лв.
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1014SAT

Корица SATIN с дунапрен
Тяло - 208 страници
Цветове - графит, син, бордо 

Бележник SATIN без дати

4.40 лв.

27

1014SAT

Корица SATIN с дунапрен
Тяло - 208 страници
Цветове - графит, син, бордо 

Бележник SATIN без дати

4.40 лв.

27

1014SAT

Корица SATIN с дунапрен
Тяло - 208 страници
Цветове - графит, син, бордо 

Бележник SATIN без дати

4.40 лв.

27

1014SAT

Корица SATIN с дунапрен
Тяло - 208 страници
Цветове - графит, син, бордо 

Бележник SATIN без дати

4.40 лв.
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Формат – 145 х 210 мм
Тяло - два езика BG/EN

Пълноцветна карта на Европа и България
Информационни страници

Корица LIGHT с дунапрен
Тяло - 208 страници
Цветове - бяла перла, антрацит, сребро и злато

1014LIGHT

Бележник LIGHT без дати

28

Формат – 145 х 210 мм
Тяло - два езика BG/EN

Пълноцветна карта на Европа и България
Информационни страници

Корица LIGHT с дунапрен
Тяло - 208 страници
Цветове - бяла перла, антрацит, сребро и злато

1014LIGHT

Бележник LIGHT без дати

4.50 лв.

28

Формат – 145 х 210 мм
Тяло - два езика BG/EN

Пълноцветна карта на Европа и България
Информационни страници

Корица LIGHT с дунапрен
Тяло - 208 страници
Цветове - бяла перла, антрацит, сребро и злато

1014LIGHT

Бележник LIGHT без дати

28

Формат – 145 х 210 мм
Тяло - два езика BG/EN

Пълноцветна карта на Европа и България
Информационни страници

Корица LIGHT с дунапрен
Тяло - 208 страници
Цветове - бяла перла, антрацит, сребро и злато

1014LIGHT

Бележник LIGHT без дати

4.50 лв.4.50 лв.4.50 лв.
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Корица ELEGANCE с дунапрен
Тяло - 208 страници
Цветове - светлосин и крем

1014ELEG

Бележник ELEGANCE без дати

Бележник ALBERO без дати

Корица ALBERO с дунапрен
Тяло - 208 страници

Цветове - бордо и тъмнокафяво

1014ALB

29

Корица ELEGANCE с дунапрен
Тяло - 208 страници
Цветове - светлосин и крем

1014ELEG

Бележник ELEGANCE без дати

Бележник ALBERO без дати

Корица ALBERO с дунапрен
Тяло - 208 страници

Цветове - бордо и тъмнокафяво

1014ALB

4.40 лв.

4.40 лв.

29

Корица ELEGANCE с дунапрен
Тяло - 208 страници
Цветове - светлосин и крем

1014ELEG

Бележник ELEGANCE без дати

Бележник ALBERO без дати

Корица ALBERO с дунапрен
Тяло - 208 страници

Цветове - бордо и тъмнокафяво

1014ALB

29

Корица ELEGANCE с дунапрен
Тяло - 208 страници
Цветове - светлосин и крем

1014ELEG

Бележник ELEGANCE без дати

Бележник ALBERO без дати

Корица ALBERO с дунапрен
Тяло - 208 страници

Цветове - бордо и тъмнокафяво

1014ALB

4.40 лв.

4.40 лв.

4.40 лв.

4.40 лв.

4.40 лв.

4.40 лв.



30

Бележник MILANO без дати

Корица MILANO - термоактивно платно 
с дунапрен и декоративен шев
Цветове - син, бордо, син хамелеон,
сив и черен

1014MIL

30

Бележник MILANO без дати

Корица MILANO - термоактивно платно 
с дунапрен и декоративен шев
Цветове - син, бордо, син хамелеон,
сив и черен

1014MIL

8.65 лв.

30

Бележник MILANO без дати

Корица MILANO - термоактивно платно 
с дунапрен и декоративен шев
Цветове - син, бордо, син хамелеон,
сив и черен

1014MIL

30

Бележник MILANO без дати

Корица MILANO - термоактивно платно 
с дунапрен и декоративен шев
Цветове - син, бордо, син хамелеон,
сив и черен

1014MIL

8.65 лв.8.65 лв.8.65 лв.



31

Бележник FELIZ без дати

Корица FELIZ - термоактивно платно
 с дунапрен и декоративен шев

Цветове -  сив, оранжев, тюркоаз и син

1014FEL

Формат – 150 х 215 мм
Тяло – 250 страници, тониран офсет

Информационни страници,
два езика BG/EN

31

Бележник FELIZ без дати

Корица FELIZ - термоактивно платно
 с дунапрен и декоративен шев

Цветове -  сив, оранжев, тюркоаз и син

1014FEL

Формат – 150 х 215 мм
Тяло – 250 страници, тониран офсет

Информационни страници,
два езика BG/EN

8.65 лв.

31

Бележник FELIZ без дати

Корица FELIZ - термоактивно платно
 с дунапрен и декоративен шев

Цветове -  сив, оранжев, тюркоаз и син

1014FEL

Формат – 150 х 215 мм
Тяло – 250 страници, тониран офсет

Информационни страници,
два езика BG/EN

31

Бележник FELIZ без дати

Корица FELIZ - термоактивно платно
 с дунапрен и декоративен шев

Цветове -  сив, оранжев, тюркоаз и син

1014FEL

Формат – 150 х 215 мм
Тяло – 250 страници, тониран офсет

Информационни страници,
два езика BG/EN

8.65 лв.8.65 лв.8.65 лв.



32

Корица JARDEN - термоактивно платно
с дунапрен

Цветове - сив, червен, оранжев, син и зелен

Бележник JARDEN без дати

1014JARD

32

Корица JARDEN - термоактивно платно
с дунапрен

Цветове - сив, червен, оранжев, син и зелен

Бележник JARDEN без дати

1014JARD

5.60 лв.

32

Корица JARDEN - термоактивно платно
с дунапрен

Цветове - сив, червен, оранжев, син и зелен

Бележник JARDEN без дати

1014JARD

32

Корица JARDEN - термоактивно платно
с дунапрен

Цветове - сив, червен, оранжев, син и зелен

Бележник JARDEN без дати

1014JARD

5.60 лв.5.60 лв.5.60 лв.



33

Формат – 145 х 210 мм
Тяло - 208 страници, два езика BG/EN

Пълноцветна карта на Европа и 
България
Информационни страници

Корица VIVELA - термоактивно платно
 с дунапрен
Цветове - бордо, тъмнозелен, син и черен

Бележник VIVELA без дати

1014VIV

33

Формат – 145 х 210 мм
Тяло - 208 страници, два езика BG/EN

Пълноцветна карта на Европа и 
България
Информационни страници

Корица VIVELA - термоактивно платно
 с дунапрен
Цветове - бордо, тъмнозелен, син и черен

Бележник VIVELA без дати

1014VIV

5.60 лв.

33

Формат – 145 х 210 мм
Тяло - 208 страници, два езика BG/EN

Пълноцветна карта на Европа и 
България
Информационни страници

Корица VIVELA - термоактивно платно
 с дунапрен
Цветове - бордо, тъмнозелен, син и черен

Бележник VIVELA без дати

1014VIV

33

Формат – 145 х 210 мм
Тяло - 208 страници, два езика BG/EN

Пълноцветна карта на Европа и 
България
Информационни страници

Корица VIVELA - термоактивно платно
 с дунапрен
Цветове - бордо, тъмнозелен, син и черен

Бележник VIVELA без дати

1014VIV

5.60 лв.5.60 лв.5.60 лв.



34

Бележник CAPRIS без дати

1014CAPR

Формат – 145 х 210 мм
Тяло - 208 страници, два езика BG/EN

Пълноцветна карта на Европа и България
Информационни страници

Корица CAPRIS - термоактивно платно 
с дунапрен и декоративен шев
Цветове - бордо, син и черен

34

Бележник CAPRIS без дати

1014CAPR

Формат – 145 х 210 мм
Тяло - 208 страници, два езика BG/EN

Пълноцветна карта на Европа и България
Информационни страници

Корица CAPRIS - термоактивно платно 
с дунапрен и декоративен шев
Цветове - бордо, син и черен

6.25 лв.

34

Бележник CAPRIS без дати

1014CAPR

Формат – 145 х 210 мм
Тяло - 208 страници, два езика BG/EN

Пълноцветна карта на Европа и България
Информационни страници

Корица CAPRIS - термоактивно платно 
с дунапрен и декоративен шев
Цветове - бордо, син и черен

34

Бележник CAPRIS без дати

1014CAPR

Формат – 145 х 210 мм
Тяло - 208 страници, два езика BG/EN

Пълноцветна карта на Европа и България
Информационни страници

Корица CAPRIS - термоактивно платно 
с дунапрен и декоративен шев
Цветове - бордо, син и черен

6.25 лв.6.25 лв.6.25 лв.



35

Бележник MOLI без дати

1014MOLI

Формат – 160 х 215 мм
Тяло - 200 страници тониран офсет 

Място за химикалка

Корица MOLI - мека подвързия от 
текстилно платно
Цветове - бежав, червен, бордо, оранжев, 
син и светлосин

35

Бележник MOLI без дати

1014MOLI

Формат – 160 х 215 мм
Тяло - 200 страници тониран офсет 

Място за химикалка

Корица MOLI - мека подвързия от 
текстилно платно
Цветове - бежав, червен, бордо, оранжев, 
син и светлосин

4.95 лв.

35

Бележник MOLI без дати

1014MOLI

Формат – 160 х 215 мм
Тяло - 200 страници тониран офсет 

Място за химикалка

Корица MOLI - мека подвързия от 
текстилно платно
Цветове - бежав, червен, бордо, оранжев, 
син и светлосин

35

Бележник MOLI без дати

1014MOLI

Формат – 160 х 215 мм
Тяло - 200 страници тониран офсет 

Място за химикалка

Корица MOLI - мека подвързия от 
текстилно платно
Цветове - бежав, червен, бордо, оранжев, 
син и светлосин

4.95 лв.4.95 лв.4.95 лв.



36

Бележник JARDEN с дати

1114JARDD

Корица JARDEN - термоактивно платно
с дунапрен
Цветове - сив, червен, син, оранжев и зелен 

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници, бял офсет

36

Бележник JARDEN с дати

1114JARDD

Корица JARDEN - термоактивно платно
с дунапрен
Цветове - сив, червен, син, оранжев и зелен 

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници, бял офсет

7.35 лв.

36

Бележник JARDEN с дати

1114JARDD

Корица JARDEN - термоактивно платно
с дунапрен
Цветове - сив, червен, син, оранжев и зелен 

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници, бял офсет

36

Бележник JARDEN с дати

1114JARDD

Корица JARDEN - термоактивно платно
с дунапрен
Цветове - сив, червен, син, оранжев и зелен 

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници, бял офсет

7.35 лв.7.35 лв.7.35 лв.



37

Корица VIVELA - термоактивно платно 
с дунапрен
Цветове - бордо, син, тъмнозелен и черен 

1114VIVD

Бележник VIVELA с дати

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници бял офсет 
7 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ ES/ IT/ NL 

Пълноцветна карта на Европа и България
Официални празници в България и Европа
Отбелязани номера на седмицата
Информационни страници
Страници за адрес, телефон и e-mail

37

Корица VIVELA - термоактивно платно 
с дунапрен
Цветове - бордо, син, тъмнозелен и черен 

1114VIVD

Бележник VIVELA с дати

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници бял офсет 
7 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ ES/ IT/ NL 

Пълноцветна карта на Европа и България
Официални празници в България и Европа
Отбелязани номера на седмицата
Информационни страници
Страници за адрес, телефон и e-mail

7.35 лв.

37

Корица VIVELA - термоактивно платно 
с дунапрен
Цветове - бордо, син, тъмнозелен и черен 

1114VIVD

Бележник VIVELA с дати

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници бял офсет 
7 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ ES/ IT/ NL 

Пълноцветна карта на Европа и България
Официални празници в България и Европа
Отбелязани номера на седмицата
Информационни страници
Страници за адрес, телефон и e-mail

37

Корица VIVELA - термоактивно платно 
с дунапрен
Цветове - бордо, син, тъмнозелен и черен 

1114VIVD

Бележник VIVELA с дати

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници бял офсет 
7 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ ES/ IT/ NL 

Пълноцветна карта на Европа и България
Официални празници в България и Европа
Отбелязани номера на седмицата
Информационни страници
Страници за адрес, телефон и e-mail

7.35 лв.7.35 лв.7.35 лв.



38

1113NUVD 

Корица NUVOLA с дунапрен
Цветове - бордо, зелен, син и черен

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници бял офсет

Бележник NUVOLA с дати

38

1113NUVD 

Корица NUVOLA с дунапрен
Цветове - бордо, зелен, син и черен

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници бял офсет

Бележник NUVOLA с дати

5.75 лв.
38

1113NUVD 

Корица NUVOLA с дунапрен
Цветове - бордо, зелен, син и черен

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници бял офсет

Бележник NUVOLA с дати

38

1113NUVD 

Корица NUVOLA с дунапрен
Цветове - бордо, зелен, син и черен

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници бял офсет

Бележник NUVOLA с дати

5.75 лв.5.75 лв.
38

1113NUVD 

Корица NUVOLA с дунапрен
Цветове - бордо, зелен, син и черен

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници бял офсет

Бележник NUVOLA с дати

38

1113NUVD 

Корица NUVOLA с дунапрен
Цветове - бордо, зелен, син и черен

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници бял офсет

Бележник NUVOLA с дати

5.75 лв.
38

1113NUVD 

Корица NUVOLA с дунапрен
Цветове - бордо, зелен, син и черен

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници бял офсет

Бележник NUVOLA с дати

38

1113NUVD 

Корица NUVOLA с дунапрен
Цветове - бордо, зелен, син и черен

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници бял офсет

Бележник NUVOLA с дати

5.75 лв.5.75 лв.5.75 лв.



39

1113SATD

Корица SATIN с дунапрен
Цветове - бордо, син и графит

Бележник SATIN с дати

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници бял офсет 
7 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ ES/ IT/ NL 

Пълноцветна карта на Европа и България
Официални празници в България и Европа
Отбелязани номера на седмицата
Информационни страници
Страници за адрес, телефон и e-mail

39

1113SATD

Корица SATIN с дунапрен
Цветове - бордо, син и графит

Бележник SATIN с дати

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници бял офсет 
7 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ ES/ IT/ NL 

Пълноцветна карта на Европа и България
Официални празници в България и Европа
Отбелязани номера на седмицата
Информационни страници
Страници за адрес, телефон и e-mail

5.75 лв.

39

1113SATD

Корица SATIN с дунапрен
Цветове - бордо, син и графит

Бележник SATIN с дати

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници бял офсет 
7 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ ES/ IT/ NL 

Пълноцветна карта на Европа и България
Официални празници в България и Европа
Отбелязани номера на седмицата
Информационни страници
Страници за адрес, телефон и e-mail

39

1113SATD

Корица SATIN с дунапрен
Цветове - бордо, син и графит

Бележник SATIN с дати

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници бял офсет 
7 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ ES/ IT/ NL 

Пълноцветна карта на Европа и България
Официални празници в България и Европа
Отбелязани номера на седмицата
Информационни страници
Страници за адрес, телефон и e-mail

5.75 лв.5.75 лв.5.75 лв.



40

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници бял офсет,
7 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ ES/ IT/ NL 

Пълноцветна карта на Европа и България
Официални празници в България и Европа
Отбелязани номера на седмицата
Информационни страници
Страници за адрес, телефон и e-mail

Бележник LIGHT с дати

1114LIGHTD

Корица LIGHT с дунапрен
Цветове -  бяла перла, 
антрацит, сребро и злато

40

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници бял офсет,
7 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ ES/ IT/ NL 

Пълноцветна карта на Европа и България
Официални празници в България и Европа
Отбелязани номера на седмицата
Информационни страници
Страници за адрес, телефон и e-mail

Бележник LIGHT с дати

1114LIGHTD

Корица LIGHT с дунапрен
Цветове -  бяла перла, 
антрацит, сребро и злато

5.80 лв.

40

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници бял офсет,
7 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ ES/ IT/ NL 

Пълноцветна карта на Европа и България
Официални празници в България и Европа
Отбелязани номера на седмицата
Информационни страници
Страници за адрес, телефон и e-mail

Бележник LIGHT с дати

1114LIGHTD

Корица LIGHT с дунапрен
Цветове -  бяла перла, 
антрацит, сребро и злато

40

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници бял офсет,
7 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ ES/ IT/ NL 

Пълноцветна карта на Европа и България
Официални празници в България и Европа
Отбелязани номера на седмицата
Информационни страници
Страници за адрес, телефон и e-mail

Бележник LIGHT с дати

1114LIGHTD

Корица LIGHT с дунапрен
Цветове -  бяла перла, 
антрацит, сребро и злато

5.80 лв.5.80 лв.5.80 лв.



41

Корица CAPRIS - термоактивно платно 
с дунапрен и декоративен шев
Цветове - бордо, син и черен

1114CAPD

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници кремав офсет, 
7 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ ES/ IT/ NL 

Пълноцветна карта на Европа и България
Официални празници в България и Европа
Отбелязани номера на седмицата
Информационни страници
Страници за адрес, телефон и e-mail
Текстилна лента за отбелязване

Бележник CAPRIS с дати

41

Корица CAPRIS - термоактивно платно 
с дунапрен и декоративен шев
Цветове - бордо, син и черен

1114CAPD

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници кремав офсет, 
7 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ ES/ IT/ NL 

Пълноцветна карта на Европа и България
Официални празници в България и Европа
Отбелязани номера на седмицата
Информационни страници
Страници за адрес, телефон и e-mail
Текстилна лента за отбелязване

Бележник CAPRIS с дати

8.55 лв.

41

Корица CAPRIS - термоактивно платно 
с дунапрен и декоративен шев
Цветове - бордо, син и черен

1114CAPD

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници кремав офсет, 
7 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ ES/ IT/ NL 

Пълноцветна карта на Европа и България
Официални празници в България и Европа
Отбелязани номера на седмицата
Информационни страници
Страници за адрес, телефон и e-mail
Текстилна лента за отбелязване

Бележник CAPRIS с дати

41

Корица CAPRIS - термоактивно платно 
с дунапрен и декоративен шев
Цветове - бордо, син и черен

1114CAPD

Формат – 145 х 210 мм
Тяло – 336 страници кремав офсет, 
7 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ ES/ IT/ NL 

Пълноцветна карта на Европа и България
Официални празници в България и Европа
Отбелязани номера на седмицата
Информационни страници
Страници за адрес, телефон и e-mail
Текстилна лента за отбелязване

Бележник CAPRIS с дати

8.55 лв.8.55 лв.8.55 лв.



42

Бележник MILANO с дати

Формат – 150 х 215 мм
Тяло – 336 страници кремав офсет 

Корица MILANO - термоактивно платно с 
дунапрен и декоративен шев

Цветове - син, бордо, син хамелеон, сив и черен

1114MILD

42

Бележник MILANO с дати

Формат – 150 х 215 мм
Тяло – 336 страници кремав офсет 

Корица MILANO - термоактивно платно с 
дунапрен и декоративен шев

Цветове - син, бордо, син хамелеон, сив и черен

1114MILD

9.85 лв.

42

Бележник MILANO с дати

Формат – 150 х 215 мм
Тяло – 336 страници кремав офсет 

Корица MILANO - термоактивно платно с 
дунапрен и декоративен шев

Цветове - син, бордо, син хамелеон, сив и черен

1114MILD

42

Бележник MILANO с дати

Формат – 150 х 215 мм
Тяло – 336 страници кремав офсет 

Корица MILANO - термоактивно платно с 
дунапрен и декоративен шев

Цветове - син, бордо, син хамелеон, сив и черен

1114MILD

9.85 лв.9.85 лв.9.85 лв.
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Бележник FELIZ с дати

Формат – 150 х 215 мм
Тяло – 336 страници бял офсет,
7 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ ES/ IT/ NL 

Пълноцветна карта на Европа и България
Официални празници в България и Европа
Отбелязани номера на седмицата
Информационни страници
Страници за адрес, телефон и e-mail

Корица FELIZ - термоактивно платно с 
дунапрен и декоративен шев

Цветове -  сив, оранжев, тюркоаз и син

1114FELD

43

Бележник FELIZ с дати

Формат – 150 х 215 мм
Тяло – 336 страници бял офсет,
7 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ ES/ IT/ NL 

Пълноцветна карта на Европа и България
Официални празници в България и Европа
Отбелязани номера на седмицата
Информационни страници
Страници за адрес, телефон и e-mail

Корица FELIZ - термоактивно платно с 
дунапрен и декоративен шев

Цветове -  сив, оранжев, тюркоаз и син

1114FELD

9.20 лв.

43

Бележник FELIZ с дати

Формат – 150 х 215 мм
Тяло – 336 страници бял офсет,
7 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ ES/ IT/ NL 

Пълноцветна карта на Европа и България
Официални празници в България и Европа
Отбелязани номера на седмицата
Информационни страници
Страници за адрес, телефон и e-mail

Корица FELIZ - термоактивно платно с 
дунапрен и декоративен шев

Цветове -  сив, оранжев, тюркоаз и син

1114FELD

43

Бележник FELIZ с дати

Формат – 150 х 215 мм
Тяло – 336 страници бял офсет,
7 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ ES/ IT/ NL 

Пълноцветна карта на Европа и България
Официални празници в България и Европа
Отбелязани номера на седмицата
Информационни страници
Страници за адрес, телефон и e-mail

Корица FELIZ - термоактивно платно с 
дунапрен и декоративен шев

Цветове -  сив, оранжев, тюркоаз и син

1114FELD

9.20 лв.9.20 лв.9.20 лв.
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MANAGER TIMER CAPRIS с дати

1614CAPD

Формат B5– 170 х 235 мм
Тяло – 128 страници кремав офсет,
5 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ ES

Официални празници в България и Европа
Отбелязани номера на седмицата
Информационни страници
Текстилна лента за отбелязване

Корица CAPRIS - термоактивно платно 
с дунапрен и декоративен шев
Цветове - бордо, син и черен

44

MANAGER TIMER CAPRIS с дати

1614CAPD

Формат B5– 170 х 235 мм
Тяло – 128 страници кремав офсет,
5 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ ES

Официални празници в България и Европа
Отбелязани номера на седмицата
Информационни страници
Текстилна лента за отбелязване

Корица CAPRIS - термоактивно платно 
с дунапрен и декоративен шев
Цветове - бордо, син и черен

8.65 лв.

44

MANAGER TIMER CAPRIS с дати

1614CAPD

Формат B5– 170 х 235 мм
Тяло – 128 страници кремав офсет,
5 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ ES

Официални празници в България и Европа
Отбелязани номера на седмицата
Информационни страници
Текстилна лента за отбелязване

Корица CAPRIS - термоактивно платно 
с дунапрен и декоративен шев
Цветове - бордо, син и черен

44

MANAGER TIMER CAPRIS с дати

1614CAPD

Формат B5– 170 х 235 мм
Тяло – 128 страници кремав офсет,
5 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ ES

Официални празници в България и Европа
Отбелязани номера на седмицата
Информационни страници
Текстилна лента за отбелязване

Корица CAPRIS - термоактивно платно 
с дунапрен и декоративен шев
Цветове - бордо, син и черен

8.65 лв.8.65 лв.8.65 лв.
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MANAGER TIMER MILANO с дати

1614MILD

Корица MILANO - термоактивно платно с 
дунапрен и декоративен шев
Цветове - син, бордо, сив и черен

Формат B5– 170 х 235 мм
Тяло – 128 страници кремав офсет

45

MANAGER TIMER MILANO с дати

1614MILD

Корица MILANO - термоактивно платно с 
дунапрен и декоративен шев
Цветове - син, бордо, сив и черен

Формат B5– 170 х 235 мм
Тяло – 128 страници кремав офсет

9.90 лв.

45

MANAGER TIMER MILANO с дати

1614MILD

Корица MILANO - термоактивно платно с 
дунапрен и декоративен шев
Цветове - син, бордо, сив и черен

Формат B5– 170 х 235 мм
Тяло – 128 страници кремав офсет

45

MANAGER TIMER MILANO с дати

1614MILD

Корица MILANO - термоактивно платно с 
дунапрен и декоративен шев
Цветове - син, бордо, сив и черен

Формат B5– 170 х 235 мм
Тяло – 128 страници кремав офсет

9.90 лв.9.90 лв.9.90 лв.
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Корица - платно с дунапрен
Цветове - бордо, син, черен

MANAGER TIMER

1614D

Формат - 200 х 270 мм
Тяло - 128 страници кремав офсет,
4 езика - BG/ EN/ DE/ RO

16 информационни страници
Включени имени дни и фази на луната
Карта на България и Европа
Заоблени ръбове на корицата
Текстилна лента за отбелязване 

46

Корица - платно с дунапрен
Цветове - бордо, син, черен

MANAGER TIMER

1614D

Формат - 200 х 270 мм
Тяло - 128 страници кремав офсет,
4 езика - BG/ EN/ DE/ RO

16 информационни страници
Включени имени дни и фази на луната
Карта на България и Европа
Заоблени ръбове на корицата
Текстилна лента за отбелязване 

10.95 лв.

46

Корица - платно с дунапрен
Цветове - бордо, син, черен

MANAGER TIMER

1614D

Формат - 200 х 270 мм
Тяло - 128 страници кремав офсет,
4 езика - BG/ EN/ DE/ RO

16 информационни страници
Включени имени дни и фази на луната
Карта на България и Европа
Заоблени ръбове на корицата
Текстилна лента за отбелязване 

46

Корица - платно с дунапрен
Цветове - бордо, син, черен

MANAGER TIMER

1614D

Формат - 200 х 270 мм
Тяло - 128 страници кремав офсет,
4 езика - BG/ EN/ DE/ RO

16 информационни страници
Включени имени дни и фази на луната
Карта на България и Европа
Заоблени ръбове на корицата
Текстилна лента за отбелязване 

10.95 лв.10.95 лв.10.95 лв.
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Корица - твърда подвързия 
с термоактивна хартия Bamboa

Тяло - 200 страници офсет
Ластик за захващане на корицата
Място за химикалка.

Корица - термоактивно платно
Формат А5 - 145 х 210 мм

Тяло - 240 страници офсет
Цветове - син, бордо, зелен и сив

Цветове: 
бежав
оранжев
светлозелен
сив
тъмносин

Бележник BAMBOА със скрита спирала

БЕЛЕЖНИК RONDA 
без дати с полускрита спирала

Формат тяло– 140 х 205 мм
2 езика - BG/ EN
2 страници календариум

1813BM

1913RON

47

Корица - твърда подвързия 
с термоактивна хартия Bamboa

Тяло - 200 страници офсет
Ластик за захващане на корицата
Място за химикалка.

Корица - термоактивно платно
Формат А5 - 145 х 210 мм

Тяло - 240 страници офсет
Цветове - син, бордо, зелен и сив

Цветове: 
бежав
оранжев
светлозелен
сив
тъмносин

Бележник BAMBOА със скрита спирала

БЕЛЕЖНИК RONDA 
без дати с полускрита спирала

Формат тяло– 140 х 205 мм
2 езика - BG/ EN
2 страници календариум

1813BM

1913RON

7.60 лв.

5.80 лв.

47

Корица - твърда подвързия 
с термоактивна хартия Bamboa

Тяло - 200 страници офсет
Ластик за захващане на корицата
Място за химикалка.

Корица - термоактивно платно
Формат А5 - 145 х 210 мм

Тяло - 240 страници офсет
Цветове - син, бордо, зелен и сив

Цветове: 
бежав
оранжев
светлозелен
сив
тъмносин

Бележник BAMBOА със скрита спирала

БЕЛЕЖНИК RONDA 
без дати с полускрита спирала

Формат тяло– 140 х 205 мм
2 езика - BG/ EN
2 страници календариум

1813BM

1913RON

47

Корица - твърда подвързия 
с термоактивна хартия Bamboa

Тяло - 200 страници офсет
Ластик за захващане на корицата
Място за химикалка.

Корица - термоактивно платно
Формат А5 - 145 х 210 мм

Тяло - 240 страници офсет
Цветове - син, бордо, зелен и сив

Цветове: 
бежав
оранжев
светлозелен
сив
тъмносин

Бележник BAMBOА със скрита спирала

БЕЛЕЖНИК RONDA 
без дати с полускрита спирала

Формат тяло– 140 х 205 мм
2 езика - BG/ EN
2 страници календариум

1813BM

1913RON

7.60 лв.

5.80 лв.

7.60 лв.

5.80 лв.

7.60 лв.

5.80 лв.
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Корица - твърда подвързия с термоактивна 
хартия Bamboa
Формат А6 - 115 х 160 мм

Тяло -  160 страници, 70 г офсет
Календариум за 2020 година

Опции:
тяло по индивидуален дизайн
вложки по индивидуален дизайн

БЕЛЕЖНИК МИНИ SUNNY A6 
без дати с полускрита спирала

1813MSUN

Корица - каширана с термохартия 
хартия със сухо преге
Формат - 195 х 205 мм

Стандартно тяло без дати  -  240 
страници и календариум

Опции:
вложки по индивидуален дизайн

QUADRO

Бележник QUADRO без дати със спирала

52

Корица - твърда подвързия с термоактивна 
хартия Bamboa
Формат А6 - 115 х 160 мм

Тяло -  160 страници, 70 г офсет
Календариум за 2020 година

Опции:
тяло по индивидуален дизайн
вложки по индивидуален дизайн

БЕЛЕЖНИК МИНИ SUNNY A6 
без дати с полускрита спирала

1813MSUN

Корица - каширана с термохартия 
хартия със сухо преге
Формат - 195 х 205 мм

Стандартно тяло без дати  -  240 
страници и календариум

Опции:
вложки по индивидуален дизайн

QUADRO

Бележник QUADRO без дати със спирала

7.55 лв.

3.70 лв.52

Корица - твърда подвързия с термоактивна 
хартия Bamboa
Формат А6 - 115 х 160 мм

Тяло -  160 страници, 70 г офсет
Календариум за 2020 година

Опции:
тяло по индивидуален дизайн
вложки по индивидуален дизайн

БЕЛЕЖНИК МИНИ SUNNY A6 
без дати с полускрита спирала

1813MSUN

Корица - каширана с термохартия 
хартия със сухо преге
Формат - 195 х 205 мм

Стандартно тяло без дати  -  240 
страници и календариум

Опции:
вложки по индивидуален дизайн

QUADRO

Бележник QUADRO без дати със спирала

52

Корица - твърда подвързия с термоактивна 
хартия Bamboa
Формат А6 - 115 х 160 мм

Тяло -  160 страници, 70 г офсет
Календариум за 2020 година

Опции:
тяло по индивидуален дизайн
вложки по индивидуален дизайн

БЕЛЕЖНИК МИНИ SUNNY A6 
без дати с полускрита спирала

1813MSUN

Корица - каширана с термохартия 
хартия със сухо преге
Формат - 195 х 205 мм

Стандартно тяло без дати  -  240 
страници и календариум

Опции:
вложки по индивидуален дизайн

QUADRO

Бележник QUADRO без дати със спирала

7.55 лв.

3.70 лв.

7.55 лв.

3.70 лв.

7.55 лв.

3.70 лв.
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Корица - твърда подвързия с 
термоактивна хартия
Формат А5 - 145 х 210 мм

Тяло -  200 страници
Календариум за 2020 година

Корица - твърда подвързия с 
термоактивна хартия
Формат А5 - 145 х 210 мм

Тяло -  200 страници
Календариум за 2020 година

лого

БЕЛЕЖНИК GALAXY A5 без дати със спирала

БЕЛЕЖНИК STAR A5
без дати с полускрита спирала

1813GAL

1813STAR

Цветна вложка с лого по индивидуален дизайн

лого

Опции:
тяло по индивидуален дизайн
вложки по индивидуален дизайн

53

Корица - твърда подвързия с 
термоактивна хартия
Формат А5 - 145 х 210 мм

Тяло -  200 страници
Календариум за 2020 година

Корица - твърда подвързия с 
термоактивна хартия
Формат А5 - 145 х 210 мм

Тяло -  200 страници
Календариум за 2020 година

лого

БЕЛЕЖНИК GALAXY A5 без дати със спирала

БЕЛЕЖНИК STAR A5
без дати с полускрита спирала

1813GAL

1813STAR

Цветна вложка с лого по индивидуален дизайн

лого

Опции:
тяло по индивидуален дизайн
вложки по индивидуален дизайн

5.60 лв.

5.60 лв.

53

Корица - твърда подвързия с 
термоактивна хартия
Формат А5 - 145 х 210 мм

Тяло -  200 страници
Календариум за 2020 година

Корица - твърда подвързия с 
термоактивна хартия
Формат А5 - 145 х 210 мм

Тяло -  200 страници
Календариум за 2020 година

лого

БЕЛЕЖНИК GALAXY A5 без дати със спирала

БЕЛЕЖНИК STAR A5
без дати с полускрита спирала

1813GAL

1813STAR

Цветна вложка с лого по индивидуален дизайн

лого

Опции:
тяло по индивидуален дизайн
вложки по индивидуален дизайн

53

Корица - твърда подвързия с 
термоактивна хартия
Формат А5 - 145 х 210 мм

Тяло -  200 страници
Календариум за 2020 година

Корица - твърда подвързия с 
термоактивна хартия
Формат А5 - 145 х 210 мм

Тяло -  200 страници
Календариум за 2020 година

лого

БЕЛЕЖНИК GALAXY A5 без дати със спирала

БЕЛЕЖНИК STAR A5
без дати с полускрита спирала

1813GAL

1813STAR

Цветна вложка с лого по индивидуален дизайн

лого

Опции:
тяло по индивидуален дизайн
вложки по индивидуален дизайн

5.60 лв.

5.60 лв.

5.60 лв.

5.60 лв.

5.60 лв.

5.60 лв.
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93732 А6
Джобен бележник от еко кожа 
с ластик, текстилна лента и 80 листа на редове.
Цветове -  червен, бял, оранжев, розов, светлозелен, светлосин, 
тъмносин, лилав и черен

Формат А6 - 91 х 143 мм

Формат А6 - 
90 х 140 мм

Формат А6 - 
90 х 140 мм

Формат А6 - 90 х 140 мм

810377 KOLLY
Джобен бележник 
от еко кожа с ластик, 
текстилна лента, цветна 
порезка и 80 бели листа.
Цветове на ластика - 
оранжев, червен, зелен и син 

741148 YAKIS А6 
Джобен бележник с картонена 

корица, цветен ластик, 
текстилна лента

 и 80 бели листа.
Цветове  на ластика - червен, 

оранжев, розов, зелен, син и черен

844038 GABBRO A6 
Джобен бележник с корица от 

плат, ластик, текстилна 
лента и 80 листа на редове

54

93732 А6
Джобен бележник от еко кожа 
с ластик, текстилна лента и 80 листа на редове.
Цветове -  червен, бял, оранжев, розов, светлозелен, светлосин, 
тъмносин, лилав и черен

Формат А6 - 91 х 143 мм

Формат А6 - 
90 х 140 мм

Формат А6 - 
90 х 140 мм

Формат А6 - 90 х 140 мм

810377 KOLLY
Джобен бележник 
от еко кожа с ластик, 
текстилна лента, цветна 
порезка и 80 бели листа.
Цветове на ластика - 
оранжев, червен, зелен и син 

741148 YAKIS А6 
Джобен бележник с картонена 

корица, цветен ластик, 
текстилна лента

 и 80 бели листа.
Цветове  на ластика - червен, 

оранжев, розов, зелен, син и черен

844038 GABBRO A6 
Джобен бележник с корица от 

плат, ластик, текстилна 
лента и 80 листа на редове

1.70 лв.

2.35 лв.

2.55 лв.

2.20 лв.
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93732 А6
Джобен бележник от еко кожа 
с ластик, текстилна лента и 80 листа на редове.
Цветове -  червен, бял, оранжев, розов, светлозелен, светлосин, 
тъмносин, лилав и черен

Формат А6 - 91 х 143 мм

Формат А6 - 
90 х 140 мм

Формат А6 - 
90 х 140 мм

Формат А6 - 90 х 140 мм

810377 KOLLY
Джобен бележник 
от еко кожа с ластик, 
текстилна лента, цветна 
порезка и 80 бели листа.
Цветове на ластика - 
оранжев, червен, зелен и син 

741148 YAKIS А6 
Джобен бележник с картонена 

корица, цветен ластик, 
текстилна лента

 и 80 бели листа.
Цветове  на ластика - червен, 

оранжев, розов, зелен, син и черен

844038 GABBRO A6 
Джобен бележник с корица от 

плат, ластик, текстилна 
лента и 80 листа на редове

54

93732 А6
Джобен бележник от еко кожа 
с ластик, текстилна лента и 80 листа на редове.
Цветове -  червен, бял, оранжев, розов, светлозелен, светлосин, 
тъмносин, лилав и черен

Формат А6 - 91 х 143 мм

Формат А6 - 
90 х 140 мм

Формат А6 - 
90 х 140 мм

Формат А6 - 90 х 140 мм

810377 KOLLY
Джобен бележник 
от еко кожа с ластик, 
текстилна лента, цветна 
порезка и 80 бели листа.
Цветове на ластика - 
оранжев, червен, зелен и син 

741148 YAKIS А6 
Джобен бележник с картонена 

корица, цветен ластик, 
текстилна лента

 и 80 бели листа.
Цветове  на ластика - червен, 

оранжев, розов, зелен, син и черен

844038 GABBRO A6 
Джобен бележник с корица от 

плат, ластик, текстилна 
лента и 80 листа на редове

1.70 лв.

2.35 лв.

2.55 лв.

2.20 лв.

1.70 лв.

2.35 лв.

2.55 лв.

2.20 лв.

1.70 лв.

2.35 лв.

2.55 лв.

2.20 лв.
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Формат А5 - 137 х 210 мм 

Формат А5 - 140 х 210 мм 

Формат А5 - 147 х 210 мм 

Формат А5 - 140 х 210 мм 

93733 А5
Бележник с твърда 
подвързия с цветен ластик, 
място за химикалка и
80 тонирани листа.
Цветове на ластика - 
оранжев, червен, светлосин 
и син

721022 BODLEY А5 
Метализиран бележник 

с ластик, текстилна  лента 
и 80 бели листа.

Цветове - злато, сребро и розово 

53415 MORIAH 
Бележник с ластик, 

192 страници на редове 
и място за химикалка.
Цветове - син, червен, 

сив и черен 

1804 ARCONOT А5
Бележник от еко кожа 
с ластик и 96 страници на редове.
Цветове -  зелен, бял, оранжев, 
червен, светлосин, син, 
тъмносин и черен

55

Формат А5 - 137 х 210 мм 

Формат А5 - 140 х 210 мм 

Формат А5 - 147 х 210 мм 

Формат А5 - 140 х 210 мм 

93733 А5
Бележник с твърда 
подвързия с цветен ластик, 
място за химикалка и
80 тонирани листа.
Цветове на ластика - 
оранжев, червен, светлосин 
и син

721022 BODLEY А5 
Метализиран бележник 

с ластик, текстилна  лента 
и 80 бели листа.

Цветове - злато, сребро и розово 

53415 MORIAH 
Бележник с ластик, 

192 страници на редове 
и място за химикалка.
Цветове - син, червен, 

сив и черен 

1804 ARCONOT А5
Бележник от еко кожа 
с ластик и 96 страници на редове.
Цветове -  зелен, бял, оранжев, 
червен, светлосин, син, 
тъмносин и черен

3.90 лв.

5.95 лв.

3.80 лв.

5.55 лв.

55

Формат А5 - 137 х 210 мм 

Формат А5 - 140 х 210 мм 

Формат А5 - 147 х 210 мм 

Формат А5 - 140 х 210 мм 

93733 А5
Бележник с твърда 
подвързия с цветен ластик, 
място за химикалка и
80 тонирани листа.
Цветове на ластика - 
оранжев, червен, светлосин 
и син

721022 BODLEY А5 
Метализиран бележник 

с ластик, текстилна  лента 
и 80 бели листа.

Цветове - злато, сребро и розово 

53415 MORIAH 
Бележник с ластик, 

192 страници на редове 
и място за химикалка.
Цветове - син, червен, 

сив и черен 

1804 ARCONOT А5
Бележник от еко кожа 
с ластик и 96 страници на редове.
Цветове -  зелен, бял, оранжев, 
червен, светлосин, син, 
тъмносин и черен

55

Формат А5 - 137 х 210 мм 

Формат А5 - 140 х 210 мм 

Формат А5 - 147 х 210 мм 

Формат А5 - 140 х 210 мм 

93733 А5
Бележник с твърда 
подвързия с цветен ластик, 
място за химикалка и
80 тонирани листа.
Цветове на ластика - 
оранжев, червен, светлосин 
и син

721022 BODLEY А5 
Метализиран бележник 

с ластик, текстилна  лента 
и 80 бели листа.

Цветове - злато, сребро и розово 

53415 MORIAH 
Бележник с ластик, 

192 страници на редове 
и място за химикалка.
Цветове - син, червен, 

сив и черен 

1804 ARCONOT А5
Бележник от еко кожа 
с ластик и 96 страници на редове.
Цветове -  зелен, бял, оранжев, 
червен, светлосин, син, 
тъмносин и черен

3.90 лв.

5.95 лв.

3.80 лв.

5.55 лв.

3.90 лв.

5.95 лв.

3.80 лв.

5.55 лв.

3.90 лв.

5.95 лв.

3.80 лв.

5.55 лв.
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Формат А5 - 145 x 210 мм

Формат А5 - 132 x 213 мм Формат А5 - 145 x 206 мм

Формат А5 - 140 x 210 мм

17804 TARI А5
Бележник с мека подвързия 

от еко кожа, ластик, 
текстилна лента с метална 

плочка и 80 бели листа.
Цветове на порезката 

и лентата - оранжев, 
светлозелен, светлосин, 

розов и сив 

53396 BLOGER 
Бележник с мека подвързия, 

ластик и 200 страници на редове.
Цветове -  син, жълт 

червен и зелен 

53359 LANYO II А5
Бележник с ластик, 192 
страници на редове, вътрешен 
джоб на задната корица и 
място за химикалка.
Цветове -  розов, жълт, 
оранжев, червен, зелен, 
светлосин, син, черен, сив и бял

721134 TELMAK А5
Бележник с корица облечена с 
плат, цветен ластик, 80 бели 
листа и текстилна лента .
Цветове на ластика- син, 
червен, зелен, черен и бял 

56

Формат А5 - 145 x 210 мм

Формат А5 - 132 x 213 мм Формат А5 - 145 x 206 мм

Формат А5 - 140 x 210 мм

17804 TARI А5
Бележник с мека подвързия 

от еко кожа, ластик, 
текстилна лента с метална 

плочка и 80 бели листа.
Цветове на порезката 

и лентата - оранжев, 
светлозелен, светлосин, 

розов и сив 

53396 BLOGER 
Бележник с мека подвързия, 

ластик и 200 страници на редове.
Цветове -  син, жълт 

червен и зелен 

53359 LANYO II А5
Бележник с ластик, 192 
страници на редове, вътрешен 
джоб на задната корица и 
място за химикалка.
Цветове -  розов, жълт, 
оранжев, червен, зелен, 
светлосин, син, черен, сив и бял

721134 TELMAK А5
Бележник с корица облечена с 
плат, цветен ластик, 80 бели 
листа и текстилна лента .
Цветове на ластика- син, 
червен, зелен, черен и бял 

5.15 лв.

4.70 лв.

5.45 лв. 9.20 лв.

56

Формат А5 - 145 x 210 мм

Формат А5 - 132 x 213 мм Формат А5 - 145 x 206 мм

Формат А5 - 140 x 210 мм

17804 TARI А5
Бележник с мека подвързия 

от еко кожа, ластик, 
текстилна лента с метална 

плочка и 80 бели листа.
Цветове на порезката 

и лентата - оранжев, 
светлозелен, светлосин, 

розов и сив 

53396 BLOGER 
Бележник с мека подвързия, 

ластик и 200 страници на редове.
Цветове -  син, жълт 

червен и зелен 

53359 LANYO II А5
Бележник с ластик, 192 
страници на редове, вътрешен 
джоб на задната корица и 
място за химикалка.
Цветове -  розов, жълт, 
оранжев, червен, зелен, 
светлосин, син, черен, сив и бял

721134 TELMAK А5
Бележник с корица облечена с 
плат, цветен ластик, 80 бели 
листа и текстилна лента .
Цветове на ластика- син, 
червен, зелен, черен и бял 

56

Формат А5 - 145 x 210 мм

Формат А5 - 132 x 213 мм Формат А5 - 145 x 206 мм

Формат А5 - 140 x 210 мм

17804 TARI А5
Бележник с мека подвързия 

от еко кожа, ластик, 
текстилна лента с метална 

плочка и 80 бели листа.
Цветове на порезката 

и лентата - оранжев, 
светлозелен, светлосин, 

розов и сив 

53396 BLOGER 
Бележник с мека подвързия, 

ластик и 200 страници на редове.
Цветове -  син, жълт 

червен и зелен 

53359 LANYO II А5
Бележник с ластик, 192 
страници на редове, вътрешен 
джоб на задната корица и 
място за химикалка.
Цветове -  розов, жълт, 
оранжев, червен, зелен, 
светлосин, син, черен, сив и бял

721134 TELMAK А5
Бележник с корица облечена с 
плат, цветен ластик, 80 бели 
листа и текстилна лента .
Цветове на ластика- син, 
червен, зелен, черен и бял 

5.15 лв.

4.70 лв.

5.45 лв. 9.20 лв.

5.15 лв.

4.70 лв.

5.45 лв. 9.20 лв.

5.15 лв.

4.70 лв.

5.45 лв. 9.20 лв.
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38009 CANVAS А5
Бележник с корица 
облечена с плат, 
текстилна лента, ластик 
с метална плочка, място 
за химикалката и 74 
листа на квадратчета от 
каменна хартия.
Цветове - сив, оранжев, 
червен, син, тъмносин, 
кафяв и светлозелен

Формат А5- 140 x 210 мм

93716 DUMAS А5
Бележник от изкуствена кожа  

с ластик, 96 бели листа и 
химикалка с черно мастило в 

калъфче от нетъкан текстил.

Формат - 140 х 210 мм

Формат - 153 х 210 мм

93795  А5
Бележник с ластик, 80 бели 

листа и химикалка със синьо 
мастило в кутия с ластик. 
Цветове -  червен, оранжев, 

светлозелен, син и черен.

Цветове - червен, оранжев, 
светлозелен и син

57

38009 CANVAS А5
Бележник с корица 
облечена с плат, 
текстилна лента, ластик 
с метална плочка, място 
за химикалката и 74 
листа на квадратчета от 
каменна хартия.
Цветове - сив, оранжев, 
червен, син, тъмносин, 
кафяв и светлозелен

Формат А5- 140 x 210 мм

93716 DUMAS А5
Бележник от изкуствена кожа  

с ластик, 96 бели листа и 
химикалка с черно мастило в 

калъфче от нетъкан текстил.

Формат - 140 х 210 мм

Формат - 153 х 210 мм

93795  А5
Бележник с ластик, 80 бели 

листа и химикалка със синьо 
мастило в кутия с ластик. 
Цветове -  червен, оранжев, 

светлозелен, син и черен.

Цветове - червен, оранжев, 
светлозелен и син

20.35 лв.

7.85 лв.

57

38009 CANVAS А5
Бележник с корица 
облечена с плат, 
текстилна лента, ластик 
с метална плочка, място 
за химикалката и 74 
листа на квадратчета от 
каменна хартия.
Цветове - сив, оранжев, 
червен, син, тъмносин, 
кафяв и светлозелен

Формат А5- 140 x 210 мм

93716 DUMAS А5
Бележник от изкуствена кожа  

с ластик, 96 бели листа и 
химикалка с черно мастило в 

калъфче от нетъкан текстил.

Формат - 140 х 210 мм

Формат - 153 х 210 мм

93795  А5
Бележник с ластик, 80 бели 

листа и химикалка със синьо 
мастило в кутия с ластик. 
Цветове -  червен, оранжев, 

светлозелен, син и черен.

Цветове - червен, оранжев, 
светлозелен и син

57

38009 CANVAS А5
Бележник с корица 
облечена с плат, 
текстилна лента, ластик 
с метална плочка, място 
за химикалката и 74 
листа на квадратчета от 
каменна хартия.
Цветове - сив, оранжев, 
червен, син, тъмносин, 
кафяв и светлозелен

Формат А5- 140 x 210 мм

93716 DUMAS А5
Бележник от изкуствена кожа  

с ластик, 96 бели листа и 
химикалка с черно мастило в 

калъфче от нетъкан текстил.

Формат - 140 х 210 мм

Формат - 153 х 210 мм

93795  А5
Бележник с ластик, 80 бели 

листа и химикалка със синьо 
мастило в кутия с ластик. 
Цветове -  червен, оранжев, 

светлозелен, син и черен.

Цветове - червен, оранжев, 
светлозелен и син

20.35 лв.

7.85 лв.

20.35 лв.

7.85 лв.

20.35 лв.

7.85 лв.
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Формат А6 - 100 х 150 мм

Формат А5 - 130 x 180 мм

3775
Еко бележник със спирала,

70 бели листа  и еко химикалка  
със синьо мастило  

Размери: 80 x 105 x 9 мм

Формат А6 - 90 x 140 мм

93426
Еко тефтерче
 с мемо листчета

53427
Еко тефтерче с мемо 

листчета и еко химикалка 
със синьо мастило  

3789 SONORA
Еко тефтерче с ластик, 
70 бели листчета и еко 
химикалка със синьо мастило 

58

Формат А6 - 100 х 150 мм

Формат А5 - 130 x 180 мм

3775
Еко бележник със спирала,

70 бели листа  и еко химикалка  
със синьо мастило  

Размери: 80 x 105 x 9 мм

Формат А6 - 90 x 140 мм

93426
Еко тефтерче
 с мемо листчета

53427
Еко тефтерче с мемо 

листчета и еко химикалка 
със синьо мастило  

3789 SONORA
Еко тефтерче с ластик, 
70 бели листчета и еко 
химикалка със синьо мастило 

1.00 лв.

1.80 лв.

1.65 лв.

2.20 лв.

58

Формат А6 - 100 х 150 мм

Формат А5 - 130 x 180 мм

3775
Еко бележник със спирала,

70 бели листа  и еко химикалка  
със синьо мастило  

Размери: 80 x 105 x 9 мм

Формат А6 - 90 x 140 мм

93426
Еко тефтерче
 с мемо листчета

53427
Еко тефтерче с мемо 

листчета и еко химикалка 
със синьо мастило  

3789 SONORA
Еко тефтерче с ластик, 
70 бели листчета и еко 
химикалка със синьо мастило 

58

Формат А6 - 100 х 150 мм

Формат А5 - 130 x 180 мм

3775
Еко бележник със спирала,

70 бели листа  и еко химикалка  
със синьо мастило  

Размери: 80 x 105 x 9 мм

Формат А6 - 90 x 140 мм

93426
Еко тефтерче
 с мемо листчета

53427
Еко тефтерче с мемо 

листчета и еко химикалка 
със синьо мастило  

3789 SONORA
Еко тефтерче с ластик, 
70 бели листчета и еко 
химикалка със синьо мастило 

1.00 лв.

1.80 лв.

1.65 лв.

2.20 лв.

1.00 лв.

1.80 лв.

1.65 лв.

2.20 лв.

1.00 лв.

1.80 лв.

1.65 лв.

2.20 лв.
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93719
формат A5 - 140 x 210 мм 

93720  
формат A6 - 90 x 142 мм

Бележник от корк с 80 тонирани 
страници и текстилна лента за 
отбелязване

781196 RAIMOK
формат A5 - 147 x 210 мм 

781197 BOSCO  
формат A6 - 95 x 145 мм

Еко бележник с цветен 
ластик, текстилна лента и 
100 бели листа .
Цветове на ластика - жълт, 
червен, зелен, син. черен, бял

размери: 105 x 148 мм размери:  135 x 180 мм 

93486
Еко бележник от бамбук 
с бамбукова химикалка

93485
Еко бележник от бамбук 

с бамбукова химикалка

59

93719
формат A5 - 140 x 210 мм 

93720  
формат A6 - 90 x 142 мм

Бележник от корк с 80 тонирани 
страници и текстилна лента за 
отбелязване

781196 RAIMOK
формат A5 - 147 x 210 мм 

781197 BOSCO  
формат A6 - 95 x 145 мм

Еко бележник с цветен 
ластик, текстилна лента и 
100 бели листа .
Цветове на ластика - жълт, 
червен, зелен, син. черен, бял

размери: 105 x 148 мм размери:  135 x 180 мм 

93486
Еко бележник от бамбук 
с бамбукова химикалка

93485
Еко бележник от бамбук 

с бамбукова химикалка

5.30 лв.

3.25 лв.

4.40 лв.

2.35 лв.

8.85 лв.

5.60 лв. 59
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Еко бележник от бамбук 

с бамбукова химикалка
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Бележник от корк с 80 тонирани 
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отбелязване
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формат A5 - 147 x 210 мм 
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Еко бележник с цветен 
ластик, текстилна лента и 
100 бели листа .
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червен, зелен, син. черен, бял
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Еко бележник от бамбук 
с бамбукова химикалка

93485
Еко бележник от бамбук 

с бамбукова химикалка

5.30 лв.

3.25 лв.

4.40 лв.

2.35 лв.

8.85 лв.

5.60 лв.

5.30 лв.

3.25 лв.

4.40 лв.

2.35 лв.

8.85 лв.

5.60 лв.

5.30 лв.

3.25 лв.

4.40 лв.

2.35 лв.

8.85 лв.

5.60 лв.



60

Луксозен бележник с корица от термоактивна 
еко кожа в кутия
Размер на корицата - 180 х 235 мм
Размер на тялото - 145 х 210 мм

6 рингов сребърен механизъм
календариум на български и английски език
тяло без дати на редове - 290 страници, 
жълт офсет 80 gr/m2

Луксозен бележник с корица от термоактивна 
еко кожа в кутия
Размер на корицата - 185 х 230 мм
Размер на тялото - 145 х 210 мм

6 рингов сребърен механизъм
механизъм за затваряне
календариум на български и английски език
тяло без дати на редове - 290 страници, 
жълт офсет 80 gr/m2

101307

101506

Бележник ALICANTE А5

Бележник ALICANTE А5 SUPERIOR

цветове - син, оранжев, червен, 
бордо, светлозелен, зелен, черен

цветове - червен, оранжев, бордо, 
светлозелен, зелен, син, черен

60

Луксозен бележник с корица от термоактивна 
еко кожа в кутия
Размер на корицата - 180 х 235 мм
Размер на тялото - 145 х 210 мм

6 рингов сребърен механизъм
календариум на български и английски език
тяло без дати на редове - 290 страници, 
жълт офсет 80 gr/m2

Луксозен бележник с корица от термоактивна 
еко кожа в кутия
Размер на корицата - 185 х 230 мм
Размер на тялото - 145 х 210 мм

6 рингов сребърен механизъм
механизъм за затваряне
календариум на български и английски език
тяло без дати на редове - 290 страници, 
жълт офсет 80 gr/m2

101307

101506

Бележник ALICANTE А5

Бележник ALICANTE А5 SUPERIOR

цветове - син, оранжев, червен, 
бордо, светлозелен, зелен, черен

цветове - червен, оранжев, бордо, 
светлозелен, зелен, син, черен

18.50 лв.

23.00 лв.
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еко кожа в кутия
Размер на корицата - 185 х 230 мм
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Луксозен бележник с корица от термоактивна 
еко кожа в кутия
Размер на корицата - 180 х 235 мм
Размер на тялото - 145 х 210 мм

6 рингов сребърен механизъм
календариум на български и английски език
тяло без дати на редове - 290 страници, 
жълт офсет 80 gr/m2

Луксозен бележник с корица от термоактивна 
еко кожа в кутия
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светлозелен, зелен, син, черен

18.50 лв.

23.00 лв.

18.50 лв.

23.00 лв.

18.50 лв.

23.00 лв.



61

Луксозен бележник с корица  от термоактивна 
еко кожа в кутия
Размер на корицата -180 х 235 мм
Размер на тялото - 145 х 210 мм

6 рингов сребърен механизъм
календариум на български и английски език
тяло без дати на редове - 290 страници, 
жълт офсет 80 gr/m2

Луксозен бележник с корица  от термоактивна 
еко кожа в кутия
Размер на корицата -185 х 230 мм
Размер на тялото - 145 х 210 мм

6 рингов сребърен механизъм
механизъм за затваряне
календариум на български и английски език
тяло без дати на редове - 290 страници, 
жълт офсет 80 gr/m2

136307

136506

Бележник TREND А5

Бележник TREND А5 SUPERIOR

цветове - тюркоаз, сив, 
червен, син, черен

цветове - сив, тюркоаз, 
червен, син, черен

61

Луксозен бележник с корица  от термоактивна 
еко кожа в кутия
Размер на корицата -180 х 235 мм
Размер на тялото - 145 х 210 мм
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тяло без дати на редове - 290 страници, 
жълт офсет 80 gr/m2

136307

136506

Бележник TREND А5

Бележник TREND А5 SUPERIOR

цветове - тюркоаз, сив, 
червен, син, черен

цветове - сив, тюркоаз, 
червен, син, черен

18.00 лв.

25.00 лв.
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жълт офсет 80 gr/m2

Луксозен бележник с корица  от термоактивна 
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18.00 лв.

25.00 лв.

18.00 лв.

25.00 лв.

18.00 лв.

25.00 лв.



67

МАГНИТЧЕТА ПО ИНДИВИДУАЛЕН ДИЗАЙН

Опции:
нестандартни форми
ламинат – мат или гланц
селективен UV лак

Опции:
ламинат – 
мат или гланц
каширане
щанцоване

ПОДЛОЖКИ ЗА ЧАШИ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ДИЗАЙН

ПОДЛОЖКИ ЗА МИШКИ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ДИЗАЙН
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МАГНИТЧЕТА ПО ИНДИВИДУАЛЕН ДИЗАЙН
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1

91642 TECNA 
Пластмасова химикалка стилус

с поставка за телефон

81137 HELIOS
Пластмасова химикалка стилус с въртящ 
механизъм, метален клипс и гумено 
захващане. При гравиране логото свети.

13576 OLEG LIGHT
Пластмасова химикалка 

стилус с метален клипс. При 
гравиране логото свети.

845172 LIGHTY
Пластмасова химикалка с цветен стилус 
и гумено захващане. При гравиране 
логото свети в цвета на стилуса.

1

91642 TECNA 
Пластмасова химикалка стилус

с поставка за телефон

81137 HELIOS
Пластмасова химикалка стилус с въртящ 
механизъм, метален клипс и гумено 
захващане. При гравиране логото свети.

13576 OLEG LIGHT
Пластмасова химикалка 

стилус с метален клипс. При 
гравиране логото свети.

845172 LIGHTY
Пластмасова химикалка с цветен стилус 
и гумено захващане. При гравиране 
логото свети в цвета на стилуса.

1.20 лв.

1.20 лв.

1.20 лв.

0.55 лв.

1

91642 TECNA 
Пластмасова химикалка стилус

с поставка за телефон

81137 HELIOS
Пластмасова химикалка стилус с въртящ 
механизъм, метален клипс и гумено 
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13576 OLEG LIGHT
Пластмасова химикалка 

стилус с метален клипс. При 
гравиране логото свети.
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Пластмасова химикалка с цветен стилус 
и гумено захващане. При гравиране 
логото свети в цвета на стилуса.

1

91642 TECNA 
Пластмасова химикалка стилус

с поставка за телефон

81137 HELIOS
Пластмасова химикалка стилус с въртящ 
механизъм, метален клипс и гумено 
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и гумено захващане. При гравиране 
логото свети в цвета на стилуса.

1.20 лв.

1.20 лв.

1.20 лв.

0.55 лв.

1.20 лв.

1.20 лв.

1.20 лв.

0.55 лв.

1.20 лв.

1.20 лв.

1.20 лв.

0.55 лв.



2

12599 MARIETA PLASTIC STYLUS
Пластмасова химикалка стилус

с метален клипс
809429 BAMPY   

Пластмасова химикалка стилус
с метален клипс

8747 RIOMETAL 
Пластмасова метализирана 
химикалка стилус с гумено захващане

781368 HASPOR 
Пластмасова химикалка стилус

2

12599 MARIETA PLASTIC STYLUS
Пластмасова химикалка стилус

с метален клипс
809429 BAMPY   

Пластмасова химикалка стилус
с метален клипс

8747 RIOMETAL 
Пластмасова метализирана 
химикалка стилус с гумено захващане

781368 HASPOR 
Пластмасова химикалка стилус

0.55 лв.

0.50 лв.

0.55 лв.

0.40 лв.

2

12599 MARIETA PLASTIC STYLUS
Пластмасова химикалка стилус

с метален клипс
809429 BAMPY   

Пластмасова химикалка стилус
с метален клипс

8747 RIOMETAL 
Пластмасова метализирана 
химикалка стилус с гумено захващане

781368 HASPOR 
Пластмасова химикалка стилус

2

12599 MARIETA PLASTIC STYLUS
Пластмасова химикалка стилус

с метален клипс
809429 BAMPY   

Пластмасова химикалка стилус
с метален клипс

8747 RIOMETAL 
Пластмасова метализирана 
химикалка стилус с гумено захващане

781368 HASPOR 
Пластмасова химикалка стилус

0.55 лв.

0.50 лв.

0.55 лв.

0.40 лв.

0.55 лв.

0.50 лв.

0.55 лв.

0.40 лв.

0.55 лв.

0.50 лв.

0.55 лв.

0.40 лв.



3

81130 TILED
Пластмасова химикалкa

845174 TRAMPOLINO
Пластмасова химикалкa 
с подвижен клипс

81129 BOOP 
Пластмасова химикалка 

91644 SUNNY 
Пластмасова химикалка 

с гумирано тяло 

3

81130 TILED
Пластмасова химикалкa

845174 TRAMPOLINO
Пластмасова химикалкa 
с подвижен клипс

81129 BOOP 
Пластмасова химикалка 

91644 SUNNY 
Пластмасова химикалка 

с гумирано тяло 

0.45 лв.

0.40 лв.

0.35 лв. 0.35 лв.

3

81130 TILED
Пластмасова химикалкa

845174 TRAMPOLINO
Пластмасова химикалкa 
с подвижен клипс

81129 BOOP 
Пластмасова химикалка 

91644 SUNNY 
Пластмасова химикалка 

с гумирано тяло 

3

81130 TILED
Пластмасова химикалкa

845174 TRAMPOLINO
Пластмасова химикалкa 
с подвижен клипс

81129 BOOP 
Пластмасова химикалка 

91644 SUNNY 
Пластмасова химикалка 

с гумирано тяло 

0.45 лв.

0.40 лв.

0.35 лв. 0.35 лв.

0.45 лв.

0.40 лв.

0.35 лв. 0.35 лв.

0.45 лв.

0.40 лв.

0.35 лв. 0.35 лв.



4

Classic Satin

COCO
Пластмасова химикалка 
с въртящ механизъм

EVO Classic Satin
Пластмасова химикалкa
с въртящ механизъм и 
матиран връх

OTTO
Пластмасова химикалка

4

Classic Satin

COCO
Пластмасова химикалка 
с въртящ механизъм

EVO Classic Satin
Пластмасова химикалкa
с въртящ механизъм и 
матиран връх

OTTO
Пластмасова химикалка

0.45 лв.

0.60 лв.

0.65 лв.

0.35 лв.

4
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COCO
Пластмасова химикалка 
с въртящ механизъм
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Пластмасова химикалка
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EVO Classic Satin
Пластмасова химикалкa
с въртящ механизъм и 
матиран връх

OTTO
Пластмасова химикалка

0.45 лв.

0.60 лв.

0.65 лв.

0.35 лв.

0.45 лв.

0.60 лв.

0.65 лв.

0.35 лв.

0.45 лв.

0.60 лв.

0.65 лв.

0.35 лв.



5

INES Solid
Пластмасова химикалка
с въртящ механизъм и хромиран връх

INES 
White

INES Color 
Transparent

TEK
Пластмасова химикалка

с въртящ механизъм и хромиран връх

INES Color
Пластмасова химикалка
с въртящ механизъм и 
хромиран връх

TIKO
Алуминиева химикалка

с хромиран връх и метален клипс

5

INES Solid
Пластмасова химикалка
с въртящ механизъм и хромиран връх

INES 
White

INES Color 
Transparent

TEK
Пластмасова химикалка

с въртящ механизъм и хромиран връх

INES Color
Пластмасова химикалка
с въртящ механизъм и 
хромиран връх

TIKO
Алуминиева химикалка

с хромиран връх и метален клипс

0.55 лв.

0.45 лв.

0.45 лв.

0.45 лв.

1.10 лв.

5

INES Solid
Пластмасова химикалка
с въртящ механизъм и хромиран връх

INES 
White

INES Color 
Transparent

TEK
Пластмасова химикалка

с въртящ механизъм и хромиран връх

INES Color
Пластмасова химикалка
с въртящ механизъм и 
хромиран връх

TIKO
Алуминиева химикалка

с хромиран връх и метален клипс

5

INES Solid
Пластмасова химикалка
с въртящ механизъм и хромиран връх

INES 
White

INES Color 
Transparent

TEK
Пластмасова химикалка

с въртящ механизъм и хромиран връх

INES Color
Пластмасова химикалка
с въртящ механизъм и 
хромиран връх

TIKO
Алуминиева химикалка

с хромиран връх и метален клипс

0.55 лв.

0.45 лв.

0.45 лв.

0.45 лв.

1.10 лв.

0.55 лв.

0.45 лв.

0.45 лв.

0.45 лв.

1.10 лв.

0.55 лв.

0.45 лв.

0.45 лв.

0.45 лв.

1.10 лв.



6

809522 SEPTO
Пластмасова метализирана 

химикалка 845171 TRISTY 
Пластмасова метализирана 

химикалка

809449 LIFTER
Пластмасова 
метализирана химикалка 809607 WINDY 

Пластмасова химикалка 
с метализиран връх

6

809522 SEPTO
Пластмасова метализирана 

химикалка 845171 TRISTY 
Пластмасова метализирана 

химикалка

809449 LIFTER
Пластмасова 
метализирана химикалка 809607 WINDY 

Пластмасова химикалка 
с метализиран връх

0.60 лв.
0.45 лв.

0.40 лв.

0.50 лв.

6

809522 SEPTO
Пластмасова метализирана 

химикалка 845171 TRISTY 
Пластмасова метализирана 

химикалка

809449 LIFTER
Пластмасова 
метализирана химикалка 809607 WINDY 

Пластмасова химикалка 
с метализиран връх

6

809522 SEPTO
Пластмасова метализирана 

химикалка 845171 TRISTY 
Пластмасова метализирана 

химикалка

809449 LIFTER
Пластмасова 
метализирана химикалка 809607 WINDY 

Пластмасова химикалка 
с метализиран връх

0.60 лв.
0.45 лв.

0.40 лв.

0.50 лв.

0.60 лв.
0.45 лв.

0.40 лв.

0.50 лв.

0.60 лв.
0.45 лв.

0.40 лв.

0.50 лв.



7

91633 CURL
Пластмасова химикалка
с гумено захващане

12491 CORIA
Пластмасова химикалка 

с гумено захващане

809519 INSTA
Пластмасова химикалка
с хромирани части

7629
Пластмасова химикалкa

с хромиран връх

7

91633 CURL
Пластмасова химикалка
с гумено захващане

12491 CORIA
Пластмасова химикалка 

с гумено захващане

809519 INSTA
Пластмасова химикалка
с хромирани части

7629
Пластмасова химикалкa

с хромиран връх

0.35 лв.

0.55 лв.

0.45 лв. 0.25 лв.

7

91633 CURL
Пластмасова химикалка
с гумено захващане

12491 CORIA
Пластмасова химикалка 

с гумено захващане

809519 INSTA
Пластмасова химикалка
с хромирани части

7629
Пластмасова химикалкa

с хромиран връх

7

91633 CURL
Пластмасова химикалка
с гумено захващане

12491 CORIA
Пластмасова химикалка 

с гумено захващане

809519 INSTA
Пластмасова химикалка
с хромирани части

7629
Пластмасова химикалкa

с хромиран връх

0.35 лв.

0.55 лв.

0.45 лв. 0.25 лв.

0.35 лв.

0.55 лв.

0.45 лв. 0.25 лв.

0.35 лв.

0.55 лв.

0.45 лв. 0.25 лв.



8

12578 MILEY
Пластмасова химикалка
с гумено захващане

12523 WAVE
Пластмасова химикалка

с гумено захващане
91498 MARS 

Пластмасова химикалка

91674 PO  
Пластмасова химикалка

8

12578 MILEY
Пластмасова химикалка
с гумено захващане

12523 WAVE
Пластмасова химикалка

с гумено захващане
91498 MARS 

Пластмасова химикалка

91674 PO  
Пластмасова химикалка

8

12578 MILEY
Пластмасова химикалка
с гумено захващане

12523 WAVE
Пластмасова химикалка

с гумено захващане
91498 MARS 

Пластмасова химикалка

91674 PO  
Пластмасова химикалка

8

12578 MILEY
Пластмасова химикалка
с гумено захващане

12523 WAVE
Пластмасова химикалка

с гумено захващане
91498 MARS 

Пластмасова химикалка

91674 PO  
Пластмасова химикалка0.40 лв.

0.35 лв.

0.40 лв. 0.20 лв.

0.40 лв.

0.35 лв.

0.40 лв. 0.20 лв.



9

12496 MAYON
Пластмасова химикалка

12512 MARIETA PLASTIC  
Пластмасова  химикалка

с метален клипс

12579 MILEY SILVER
Пластмасова химикалка
с гумено захващане

13561 OLEG PLASTIC
Пластмасова химикалка

 с метален клипс

9

12496 MAYON
Пластмасова химикалка

12512 MARIETA PLASTIC  
Пластмасова  химикалка

с метален клипс

12579 MILEY SILVER
Пластмасова химикалка
с гумено захващане

13561 OLEG PLASTIC
Пластмасова химикалка

 с метален клипс

9

12496 MAYON
Пластмасова химикалка

12512 MARIETA PLASTIC  
Пластмасова  химикалка

с метален клипс

12579 MILEY SILVER
Пластмасова химикалка
с гумено захващане

13561 OLEG PLASTIC
Пластмасова химикалка

 с метален клипс

9

12496 MAYON
Пластмасова химикалка

12512 MARIETA PLASTIC  
Пластмасова  химикалка

с метален клипс

12579 MILEY SILVER
Пластмасова химикалка
с гумено захващане

13561 OLEG PLASTIC
Пластмасова химикалка

 с метален клипс

0.50 лв.

0.45 лв.

0.50 лв.
0.60 лв.

0.50 лв.

0.45 лв.

0.50 лв.
0.60 лв.



10

81151 GAIA  
Пластмасова химикалка 

81133 AROMA  
Пластмасова метализирана 

химикалка

731536 FINBALL
Пластмасова химикалка

81152 AURY
Пластмасова химикалка

10

81151 GAIA  
Пластмасова химикалка 

81133 AROMA  
Пластмасова метализирана 

химикалка

731536 FINBALL
Пластмасова химикалка

81152 AURY
Пластмасова химикалка

10

81151 GAIA  
Пластмасова химикалка 

81133 AROMA  
Пластмасова метализирана 

химикалка

731536 FINBALL
Пластмасова химикалка

81152 AURY
Пластмасова химикалка

10

81151 GAIA  
Пластмасова химикалка 

81133 AROMA  
Пластмасова метализирана 

химикалка

731536 FINBALL
Пластмасова химикалка

81152 AURY
Пластмасова химикалка

0.35 лв.

0.25 лв.

0.45 лв.

0.45 лв.

0.35 лв.

0.25 лв.

0.45 лв.

0.45 лв.



11

81154 JANUS  
Пластмасова химикалка 

12583 BOARDY
Пластмасова химикалка 
с хромиран връх

12463 MAGNUS
Пластмасова химикалка 
с хромиран връх и метален клипс

81132 MOVE
Пластмасова  химикалка

с метален клипс и гумено захващане

11

81154 JANUS  
Пластмасова химикалка 

12583 BOARDY
Пластмасова химикалка 
с хромиран връх

12463 MAGNUS
Пластмасова химикалка 
с хромиран връх и метален клипс

81132 MOVE
Пластмасова  химикалка

с метален клипс и гумено захващане

11

81154 JANUS  
Пластмасова химикалка 

12583 BOARDY
Пластмасова химикалка 
с хромиран връх

12463 MAGNUS
Пластмасова химикалка 
с хромиран връх и метален клипс

81132 MOVE
Пластмасова  химикалка

с метален клипс и гумено захващане

11

81154 JANUS  
Пластмасова химикалка 

12583 BOARDY
Пластмасова химикалка 
с хромиран връх

12463 MAGNUS
Пластмасова химикалка 
с хромиран връх и метален клипс

81132 MOVE
Пластмасова  химикалка

с метален клипс и гумено захващане

0.30 лв.

0.55 лв.

0.40 лв.

0.25 лв.

0.30 лв.

0.55 лв.

0.40 лв.

0.25 лв.



12

3217
POINT POLISHED

Пластмасова химикалка с метален клипс
2866

POINT METAL
Пластмасова химикалка с 

метална горна част и клипс 

2955
SUPER HIT POLISHED
Пластмасова химикалка

2883
SUPER HIT POLISHED
Пластмасова химикалка

2600
DART POLISHED
Пластмасова химикалка

2959
DART POLISHED
Пластмасова химикалка

12

3217
POINT POLISHED

Пластмасова химикалка с метален клипс
2866

POINT METAL
Пластмасова химикалка с 

метална горна част и клипс 

2955
SUPER HIT POLISHED
Пластмасова химикалка

2883
SUPER HIT POLISHED
Пластмасова химикалка

2600
DART POLISHED
Пластмасова химикалка

2959
DART POLISHED
Пластмасова химикалка

12

3217
POINT POLISHED

Пластмасова химикалка с метален клипс
2866

POINT METAL
Пластмасова химикалка с 

метална горна част и клипс 

2955
SUPER HIT POLISHED
Пластмасова химикалка

2883
SUPER HIT POLISHED
Пластмасова химикалка

2600
DART POLISHED
Пластмасова химикалка

2959
DART POLISHED
Пластмасова химикалка

12

3217
POINT POLISHED

Пластмасова химикалка с метален клипс
2866

POINT METAL
Пластмасова химикалка с 

метална горна част и клипс 

2955
SUPER HIT POLISHED
Пластмасова химикалка

2883
SUPER HIT POLISHED
Пластмасова химикалка

2600
DART POLISHED
Пластмасова химикалка

2959
DART POLISHED
Пластмасова химикалка

0.45 лв.

0.45 лв.

0.65 лв.

0.65 лв.

2.95 лв.
0.80 лв.

0.45 лв.

0.45 лв.

0.65 лв.

0.65 лв.

2.95 лв.
0.80 лв.



13

2100
JOTTER STAINLESS STEEL
Луксозна химикалка с 
пластмасово тяло, клипс 
и бутон от неръждаема 
стомана в подаръчна кутия

8882
VECTOR

Луксозна химикалка от 
пластмаса и неръждаема 

стомана в подаръчна кутия

8509
JOTTER STAINLESS 

STEEL
Луксозна химикалка 

от неръждаема 
стомана в 

подаръчна кутия

8510
VECTOR

Луксозен ролер от 
пластмаса и неръждаема 

стомана в подаръчна кутия

1562
HEMISPHERE ESSENTIAL

Луксозна химикалка от 
неръждаема стомана в 

подаръчна кутия

13

2100
JOTTER STAINLESS STEEL
Луксозна химикалка с 
пластмасово тяло, клипс 
и бутон от неръждаема 
стомана в подаръчна кутия

8882
VECTOR

Луксозна химикалка от 
пластмаса и неръждаема 

стомана в подаръчна кутия

8509
JOTTER STAINLESS 

STEEL
Луксозна химикалка 

от неръждаема 
стомана в 

подаръчна кутия

8510
VECTOR

Луксозен ролер от 
пластмаса и неръждаема 

стомана в подаръчна кутия

1562
HEMISPHERE ESSENTIAL

Луксозна химикалка от 
неръждаема стомана в 

подаръчна кутия

13

2100
JOTTER STAINLESS STEEL
Луксозна химикалка с 
пластмасово тяло, клипс 
и бутон от неръждаема 
стомана в подаръчна кутия

8882
VECTOR

Луксозна химикалка от 
пластмаса и неръждаема 

стомана в подаръчна кутия

8509
JOTTER STAINLESS 

STEEL
Луксозна химикалка 

от неръждаема 
стомана в 

подаръчна кутия

8510
VECTOR

Луксозен ролер от 
пластмаса и неръждаема 

стомана в подаръчна кутия

1562
HEMISPHERE ESSENTIAL

Луксозна химикалка от 
неръждаема стомана в 

подаръчна кутия

13

2100
JOTTER STAINLESS STEEL
Луксозна химикалка с 
пластмасово тяло, клипс 
и бутон от неръждаема 
стомана в подаръчна кутия

8882
VECTOR

Луксозна химикалка от 
пластмаса и неръждаема 

стомана в подаръчна кутия

8509
JOTTER STAINLESS 

STEEL
Луксозна химикалка 

от неръждаема 
стомана в 

подаръчна кутия

8510
VECTOR

Луксозен ролер от 
пластмаса и неръждаема 

стомана в подаръчна кутия

1562
HEMISPHERE ESSENTIAL

Луксозна химикалка от 
неръждаема стомана в 

подаръчна кутия

16.15 лв.

17.20 лв.

17.30 лв. 18.40 лв.

87.85 лв.

16.15 лв.

17.20 лв.

17.30 лв. 18.40 лв.

87.85 лв.



14

D1874
Пластмасова  химикалка

D1819D 
Пластмасова химикалка с 

гумено захващане 

D1011 
Пластмасова химикалка

D1620
Пластмасова  

химикалка

D1909
Пластмасова химикалка

с метален клипс

D1819

14

D1874
Пластмасова  химикалка

D1819D 
Пластмасова химикалка с 

гумено захващане 

D1011 
Пластмасова химикалка

D1620
Пластмасова  

химикалка

D1909
Пластмасова химикалка

с метален клипс

D1819

14

D1874
Пластмасова  химикалка

D1819D 
Пластмасова химикалка с 

гумено захващане 

D1011 
Пластмасова химикалка

D1620
Пластмасова  

химикалка

D1909
Пластмасова химикалка

с метален клипс

D1819

14

D1874
Пластмасова  химикалка

D1819D 
Пластмасова химикалка с 

гумено захващане 

D1011 
Пластмасова химикалка

D1620
Пластмасова  

химикалка

D1909
Пластмасова химикалка

с метален клипс

D1819

0.35 лв.

0.35 лв.
0.30 лв.

0.35 лв.

0.35 лв.

0.35 лв.

0.35 лв.

0.35 лв.
0.30 лв.

0.35 лв.

0.35 лв.

0.35 лв.



15

D1673С
Пластмасова химикалка
с гумено захващане

D1677D
Пластмасова  

химикалка

D1005C 
Пластмасова химикалка

D1673

D1677

D1634
Пластмасова химикалка

с метален клипс 

D2007D
Пластмасова 

химикалка
с гумено захващане

15

D1673С
Пластмасова химикалка
с гумено захващане

D1677D
Пластмасова  

химикалка

D1005C 
Пластмасова химикалка

D1673

D1677

D1634
Пластмасова химикалка

с метален клипс 

D2007D
Пластмасова 

химикалка
с гумено захващане

15

D1673С
Пластмасова химикалка
с гумено захващане

D1677D
Пластмасова  

химикалка

D1005C 
Пластмасова химикалка

D1673

D1677

D1634
Пластмасова химикалка

с метален клипс 

D2007D
Пластмасова 

химикалка
с гумено захващане

15

D1673С
Пластмасова химикалка
с гумено захващане

D1677D
Пластмасова  

химикалка

D1005C 
Пластмасова химикалка

D1673

D1677

D1634
Пластмасова химикалка

с метален клипс 

D2007D
Пластмасова 

химикалка
с гумено захващане

0.35 лв.

0.30 лв.

0.35 лв.

0.35 лв.

0.35 лв.

0.35 лв.

0.35 лв.

0.30 лв.

0.35 лв.

0.35 лв.

0.35 лв.

0.35 лв.



16

D1916C 
Пластмасова 

химикалка
D1868C
Пластмасова химикалка
с гумено захващане

D1916

D11009 NECI
Метална химикалка

с гумено захващане

D11002 KACIA
Метална химикалка

D11008 KAMI
Метална химикалка

16

D1916C 
Пластмасова 

химикалка
D1868C
Пластмасова химикалка
с гумено захващане

D1916

D11009 NECI
Метална химикалка

с гумено захващане

D11002 KACIA
Метална химикалка

D11008 KAMI
Метална химикалка

16

D1916C 
Пластмасова 

химикалка
D1868C
Пластмасова химикалка
с гумено захващане

D1916

D11009 NECI
Метална химикалка

с гумено захващане

D11002 KACIA
Метална химикалка

D11008 KAMI
Метална химикалка

16

D1916C 
Пластмасова 

химикалка
D1868C
Пластмасова химикалка
с гумено захващане

D1916

D11009 NECI
Метална химикалка

с гумено захващане

D11002 KACIA
Метална химикалка

D11008 KAMI
Метална химикалка

0.35 лв.
0.35 лв.

1.15 лв.

1.10 лв.

1.25 лв.

0.30 лв.
0.35 лв.

0.35 лв.

1.15 лв.

1.10 лв.

1.25 лв.

0.30 лв.



17

91737
Комплект моливи в 
картонено калъфче

791916 TOGI
Дървен  молив
с цветна гума

761194 GODIVA
Дървен  молив с гума

91716
Дървен  молив с гума, 12 броя

761943 MINIATURE
Дървен  молив с гума

91721
Дървен  молив с гума, 12 броя

17

91737
Комплект моливи в 
картонено калъфче

791916 TOGI
Дървен  молив
с цветна гума

761194 GODIVA
Дървен  молив с гума

91716
Дървен  молив с гума, 12 броя

761943 MINIATURE
Дървен  молив с гума

91721
Дървен  молив с гума, 12 броя

17

91737
Комплект моливи в 
картонено калъфче

791916 TOGI
Дървен  молив
с цветна гума

761194 GODIVA
Дървен  молив с гума

91716
Дървен  молив с гума, 12 броя

761943 MINIATURE
Дървен  молив с гума

91721
Дървен  молив с гума, 12 броя

17

91737
Комплект моливи в 
картонено калъфче

791916 TOGI
Дървен  молив
с цветна гума

761194 GODIVA
Дървен  молив с гума

91716
Дървен  молив с гума, 12 броя

761943 MINIATURE
Дървен  молив с гума

91721
Дървен  молив с гума, 12 броя

0.15 лв.

0.80 лв.

0.09 лв.

1.25 лв.

2.60 лв.

0.11 лв.

0.15 лв.

0.80 лв.

0.09 лв.

1.25 лв.

2.60 лв.

0.11 лв.



18

809514 CONNEL 
Алуминиева химикалка стилус със 
специално покритие за цветно 
гравиране 

721094 WONER  
Алуминиева химикалка с цветен стилус
и специално покритие за цветно гравиране 

8477 PEARLY
Алуминиева гумирана химикалка стилус със 

специално покритие за цветно гравиране 9479 BERN LIGHT
Алуминиева химикалка стилу.
При гравиране логото свети.

18

809514 CONNEL 
Алуминиева химикалка стилус със 
специално покритие за цветно 
гравиране 

721094 WONER  
Алуминиева химикалка с цветен стилус
и специално покритие за цветно гравиране 

8477 PEARLY
Алуминиева гумирана химикалка стилус със 

специално покритие за цветно гравиране 9479 BERN LIGHT
Алуминиева химикалка стилу.
При гравиране логото свети.

18

809514 CONNEL 
Алуминиева химикалка стилус със 
специално покритие за цветно 
гравиране 

721094 WONER  
Алуминиева химикалка с цветен стилус
и специално покритие за цветно гравиране 

8477 PEARLY
Алуминиева гумирана химикалка стилус със 

специално покритие за цветно гравиране 9479 BERN LIGHT
Алуминиева химикалка стилу.
При гравиране логото свети.

18

809514 CONNEL 
Алуминиева химикалка стилус със 
специално покритие за цветно 
гравиране 

721094 WONER  
Алуминиева химикалка с цветен стилус
и специално покритие за цветно гравиране 

8477 PEARLY
Алуминиева гумирана химикалка стилус със 

специално покритие за цветно гравиране 9479 BERN LIGHT
Алуминиева химикалка стилу.
При гравиране логото свети.

1.40 лв.

1.25 лв.

1.30 лв.
2.50 лв.

1.40 лв.

1.25 лв.

1.30 лв.
2.50 лв.



19

12574 OLEG SLIM STYLUS
Алуминиева химикалка стилус

8892 NEILO COLOUR
Алуминиева химикалка стилуc
с въртящ механизъм

8209 NEILO TOUCH
Алуминиева химикалка стилуc

с въртящ механизъм и 
хромиран клипс и връх

13566 MARIETA TOUCH
Метална химикалка стилуc

19

12574 OLEG SLIM STYLUS
Алуминиева химикалка стилус

8892 NEILO COLOUR
Алуминиева химикалка стилуc
с въртящ механизъм

8209 NEILO TOUCH
Алуминиева химикалка стилуc

с въртящ механизъм и 
хромиран клипс и връх

13566 MARIETA TOUCH
Метална химикалка стилуc

19

12574 OLEG SLIM STYLUS
Алуминиева химикалка стилус

8892 NEILO COLOUR
Алуминиева химикалка стилуc
с въртящ механизъм

8209 NEILO TOUCH
Алуминиева химикалка стилуc

с въртящ механизъм и 
хромиран клипс и връх

13566 MARIETA TOUCH
Метална химикалка стилуc

19

12574 OLEG SLIM STYLUS
Алуминиева химикалка стилус

8892 NEILO COLOUR
Алуминиева химикалка стилуc
с въртящ механизъм

8209 NEILO TOUCH
Алуминиева химикалка стилуc

с въртящ механизъм и 
хромиран клипс и връх

13566 MARIETA TOUCH
Метална химикалка стилуc

0.85 лв.

0.75 лв.

1.20 лв.

0.80 лв.

0.85 лв.

0.75 лв.

1.20 лв.

0.80 лв.



20

12572 VIERA
Метална химикалка 

с подвижен клипс

845168 HEVEA 
Алуминиева химикалка стилус
с гумирано покритие

781190 ZARDOX
Метална химикалка с въртящ 

механизъм

781991 LINTAL 
Алуминиева химикалка стилуc

20

12572 VIERA
Метална химикалка 

с подвижен клипс

845168 HEVEA 
Алуминиева химикалка стилус
с гумирано покритие

781190 ZARDOX
Метална химикалка с въртящ 

механизъм

781991 LINTAL 
Алуминиева химикалка стилуc

20

12572 VIERA
Метална химикалка 

с подвижен клипс

845168 HEVEA 
Алуминиева химикалка стилус
с гумирано покритие

781190 ZARDOX
Метална химикалка с въртящ 

механизъм

781991 LINTAL 
Алуминиева химикалка стилуc

20

12572 VIERA
Метална химикалка 

с подвижен клипс

845168 HEVEA 
Алуминиева химикалка стилус
с гумирано покритие

781190 ZARDOX
Метална химикалка с въртящ 

механизъм

781991 LINTAL 
Алуминиева химикалка стилуc

1.25 лв.
1.45 лв.

1.05 лв.

1.05 лв.

1.25 лв.
1.45 лв.

1.05 лв.

1.05 лв.



21

12305 OLAF
Метална химикалка 

81156 CLARE
Алуминиева химикалка 

12306 OLAF SOFT
Метална химикалка с 

гумирано покритие

81125 LEA
Алуминиева химикалка

21

12305 OLAF
Метална химикалка 

81156 CLARE
Алуминиева химикалка 

12306 OLAF SOFT
Метална химикалка с 

гумирано покритие

81125 LEA
Алуминиева химикалка

21

12305 OLAF
Метална химикалка 

81156 CLARE
Алуминиева химикалка 

12306 OLAF SOFT
Метална химикалка с 

гумирано покритие

81125 LEA
Алуминиева химикалка

21

12305 OLAF
Метална химикалка 

81156 CLARE
Алуминиева химикалка 

12306 OLAF SOFT
Метална химикалка с 

гумирано покритие

81125 LEA
Алуминиева химикалка

2.15 лв.

0.75 лв.

1.00 лв.

1.20 лв.

2.15 лв.

0.75 лв.

1.00 лв.

1.20 лв.



22

91485 WALK
Алуминиева химикалка

12576 MARIETA SOFT
Метална химикалка
с гумирано покритие

12575 OLEG SOFT
Метална химикалка с 

гумирано покритие

13523 MARIETA 
Метална химикалка

22

91485 WALK
Алуминиева химикалка

12576 MARIETA SOFT
Метална химикалка
с гумирано покритие

12575 OLEG SOFT
Метална химикалка с 

гумирано покритие

13523 MARIETA 
Метална химикалка

22

91485 WALK
Алуминиева химикалка

12576 MARIETA SOFT
Метална химикалка
с гумирано покритие

12575 OLEG SOFT
Метална химикалка с 

гумирано покритие

13523 MARIETA 
Метална химикалка

22

91485 WALK
Алуминиева химикалка

12576 MARIETA SOFT
Метална химикалка
с гумирано покритие

12575 OLEG SOFT
Метална химикалка с 

гумирано покритие

13523 MARIETA 
Метална химикалка

1.25 лв.

1.05 лв.

0.75 лв.

1.00 лв.

1.25 лв.

1.05 лв.

0.75 лв.

1.00 лв.



23

81140 POPPINS
Алуминиева химикалка 
с гумирано покритие 

809524 COLOGRAM
Алуминиева химикалка със 
специално покритие за цветно гравиране 

845173 CHROMY 
Алуминиева химикалка с гумирано 
покритие за огледално гравиране 

13577 OLEG SLIM
Метална химикалка 

23

81140 POPPINS
Алуминиева химикалка 
с гумирано покритие 

809524 COLOGRAM
Алуминиева химикалка със 
специално покритие за цветно гравиране 

845173 CHROMY 
Алуминиева химикалка с гумирано 
покритие за огледално гравиране 

13577 OLEG SLIM
Метална химикалка 

23

81140 POPPINS
Алуминиева химикалка 
с гумирано покритие 

809524 COLOGRAM
Алуминиева химикалка със 
специално покритие за цветно гравиране 

845173 CHROMY 
Алуминиева химикалка с гумирано 
покритие за огледално гравиране 

13577 OLEG SLIM
Метална химикалка 

23

81140 POPPINS
Алуминиева химикалка 
с гумирано покритие 

809524 COLOGRAM
Алуминиева химикалка със 
специално покритие за цветно гравиране 

845173 CHROMY 
Алуминиева химикалка с гумирано 
покритие за огледално гравиране 

13577 OLEG SLIM
Метална химикалка 

1.00 лв.

1.20 лв.

1.30 лв.
0.65 лв.

1.00 лв.

1.20 лв.

1.30 лв.
0.65 лв.



24

9485 RIO BAMBOO
Бамбукова химикалка
 с пластмасови части

791082 TORI
Химикалка от рециклирана 
хартия с пластмасов клипс и връх

781719 HELDON
Бамбукова химикалка с пластмасов 

клипс и гумено захващане

91378 BAMBU 
Бамбукова химикалка 

с пластмасов клипс

24

9485 RIO BAMBOO
Бамбукова химикалка
 с пластмасови части

791082 TORI
Химикалка от рециклирана 
хартия с пластмасов клипс и връх

781719 HELDON
Бамбукова химикалка с пластмасов 

клипс и гумено захващане

91378 BAMBU 
Бамбукова химикалка 

с пластмасов клипс

24

9485 RIO BAMBOO
Бамбукова химикалка
 с пластмасови части

791082 TORI
Химикалка от рециклирана 
хартия с пластмасов клипс и връх

781719 HELDON
Бамбукова химикалка с пластмасов 

клипс и гумено захващане

91378 BAMBU 
Бамбукова химикалка 

с пластмасов клипс

24

9485 RIO BAMBOO
Бамбукова химикалка
 с пластмасови части

791082 TORI
Химикалка от рециклирана 
хартия с пластмасов клипс и връх

781719 HELDON
Бамбукова химикалка с пластмасов 

клипс и гумено захващане

91378 BAMBU 
Бамбукова химикалка 

с пластмасов клипс

0.25 лв.

2.00 лв.

0.95 лв. 0.60 лв.

0.25 лв.

2.00 лв.

0.95 лв. 0.60 лв.



25

809605 SUBBER
Коркова химикалка

 с пластмасов клипс и връх

9614 PECAS
Химикалка от 50 % рециклирана 
пшеница/ слама и 50% PP пластмаса.

809361 BASHANIA
Бамбукова химикалка

с метален клипс и връх

9481 TOYAMA
Бамбукова химикалка

25

809605 SUBBER
Коркова химикалка

 с пластмасов клипс и връх

9614 PECAS
Химикалка от 50 % рециклирана 
пшеница/ слама и 50% PP пластмаса.

809361 BASHANIA
Бамбукова химикалка

с метален клипс и връх

9481 TOYAMA
Бамбукова химикалка

25

809605 SUBBER
Коркова химикалка

 с пластмасов клипс и връх

9614 PECAS
Химикалка от 50 % рециклирана 
пшеница/ слама и 50% PP пластмаса.

809361 BASHANIA
Бамбукова химикалка

с метален клипс и връх

9481 TOYAMA
Бамбукова химикалка

25

809605 SUBBER
Коркова химикалка

 с пластмасов клипс и връх

9614 PECAS
Химикалка от 50 % рециклирана 
пшеница/ слама и 50% PP пластмаса.

809361 BASHANIA
Бамбукова химикалка

с метален клипс и връх

9481 TOYAMA
Бамбукова химикалка

0.40 лв.

1.65 лв.

0.45 лв.

0.70 лв.

0.40 лв.

1.65 лв.

0.45 лв.

0.70 лв.



26

91899 HALEY 
Комплект от алуминиев 

ролер и химикалка със синьо 
мастило в подаръчна  кутия

91441 HUDSON 
Комплект алуминиева химикалка 

със синьо мастило и автоматичен 
молив в картонена кутия

91844 DOUBLETTE
Комплект от метален 
ролер и химикалка стилус 
в подаръчна кутия

91838 SHADOW
Комплект алуминиев 

ролер и химикалка с черно 
мастило в подаръчна кутия

26

91899 HALEY 
Комплект от алуминиев 

ролер и химикалка със синьо 
мастило в подаръчна  кутия

91441 HUDSON 
Комплект алуминиева химикалка 

със синьо мастило и автоматичен 
молив в картонена кутия

91844 DOUBLETTE
Комплект от метален 
ролер и химикалка стилус 
в подаръчна кутия

91838 SHADOW
Комплект алуминиев 

ролер и химикалка с черно 
мастило в подаръчна кутия

26

91899 HALEY 
Комплект от алуминиев 

ролер и химикалка със синьо 
мастило в подаръчна  кутия

91441 HUDSON 
Комплект алуминиева химикалка 

със синьо мастило и автоматичен 
молив в картонена кутия

91844 DOUBLETTE
Комплект от метален 
ролер и химикалка стилус 
в подаръчна кутия

91838 SHADOW
Комплект алуминиев 

ролер и химикалка с черно 
мастило в подаръчна кутия

26

91899 HALEY 
Комплект от алуминиев 

ролер и химикалка със синьо 
мастило в подаръчна  кутия

91441 HUDSON 
Комплект алуминиева химикалка 

със синьо мастило и автоматичен 
молив в картонена кутия

91844 DOUBLETTE
Комплект от метален 
ролер и химикалка стилус 
в подаръчна кутия

91838 SHADOW
Комплект алуминиев 

ролер и химикалка с черно 
мастило в подаръчна кутия

3.05 лв.

4.00 лв.

7.25лв.

5.55 лв.

3.05 лв.

4.00 лв.

7.25лв.

5.55 лв.



27

12596 OLEG SET
Комплект метална химикалка със 

синьо мастило и автоматичен 
молив в пластмасова кутия

13517 MARIETA SET 
Метален комплект от 

автоматичен молив
и химикалка със синьо мастило 

в пластмасова кутия

9032
Комплект алуминиев автоматичен 
молив и химикалка със синьо мастило
 в метална кутия

27

12596 OLEG SET
Комплект метална химикалка със 

синьо мастило и автоматичен 
молив в пластмасова кутия

13517 MARIETA SET 
Метален комплект от 

автоматичен молив
и химикалка със синьо мастило 

в пластмасова кутия

9032
Комплект алуминиев автоматичен 
молив и химикалка със синьо мастило
 в метална кутия

27

12596 OLEG SET
Комплект метална химикалка със 

синьо мастило и автоматичен 
молив в пластмасова кутия

13517 MARIETA SET 
Метален комплект от 

автоматичен молив
и химикалка със синьо мастило 

в пластмасова кутия

9032
Комплект алуминиев автоматичен 
молив и химикалка със синьо мастило
 в метална кутия

27

12596 OLEG SET
Комплект метална химикалка със 

синьо мастило и автоматичен 
молив в пластмасова кутия

13517 MARIETA SET 
Метален комплект от 

автоматичен молив
и химикалка със синьо мастило 

в пластмасова кутия

9032
Комплект алуминиев автоматичен 
молив и химикалка със синьо мастило
 в метална кутия

3.05 лв.

3.85 лв.

2.80 лв.

3.05 лв.

3.85 лв.

2.80 лв.



28

D7329
Комплект метална химикалка
и ролер в пластмасова кутия

D7327
Комплект метална
химикалка и ролер в 
пластмасова кутия

D7322
Комплект метална

химикалка и автоматичен 
молив в пластмасова кутия

7596
Комплект метална химикалка 

със синьо мастило и 
автоматичен

молив в пластмасова кутия

28

D7329
Комплект метална химикалка
и ролер в пластмасова кутия

D7327
Комплект метална
химикалка и ролер в 
пластмасова кутия

D7322
Комплект метална

химикалка и автоматичен 
молив в пластмасова кутия

7596
Комплект метална химикалка 

със синьо мастило и 
автоматичен

молив в пластмасова кутия

28

D7329
Комплект метална химикалка
и ролер в пластмасова кутия

D7327
Комплект метална
химикалка и ролер в 
пластмасова кутия

D7322
Комплект метална

химикалка и автоматичен 
молив в пластмасова кутия

7596
Комплект метална химикалка 

със синьо мастило и 
автоматичен

молив в пластмасова кутия

28

D7329
Комплект метална химикалка
и ролер в пластмасова кутия

D7327
Комплект метална
химикалка и ролер в 
пластмасова кутия

D7322
Комплект метална

химикалка и автоматичен 
молив в пластмасова кутия

7596
Комплект метална химикалка 

със синьо мастило и 
автоматичен

молив в пластмасова кутия

5.60 лв.

5.85 лв.

5.10 лв.

2.30 лв.

5.60 лв.

5.85 лв.

5.10 лв.

2.30 лв.
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810384 SESTO
Комплект визитник и ключодържател 
от метал и изкуствена кожа в подаръчна кутия

8406 KADEAU
Комплект метална 

химикалка с черно мастило, 
ключодържател и визитник 

от метал и изкуствена 
кожа в подаръчна кутия

7149 KELLY 
Комплект пластмасова 
химикалка със синьо мастило
и алуминиев ключодържател
в картонена кутия

93323
Комплект метална химикалка

стилус със синьо мастило
и визитник от еко кожа и метал

в картонена кутия

29

810384 SESTO
Комплект визитник и ключодържател 
от метал и изкуствена кожа в подаръчна кутия

8406 KADEAU
Комплект метална 

химикалка с черно мастило, 
ключодържател и визитник 

от метал и изкуствена 
кожа в подаръчна кутия

7149 KELLY 
Комплект пластмасова 
химикалка със синьо мастило
и алуминиев ключодържател
в картонена кутия

93323
Комплект метална химикалка

стилус със синьо мастило
и визитник от еко кожа и метал

в картонена кутия

29

810384 SESTO
Комплект визитник и ключодържател 
от метал и изкуствена кожа в подаръчна кутия

8406 KADEAU
Комплект метална 

химикалка с черно мастило, 
ключодържател и визитник 

от метал и изкуствена 
кожа в подаръчна кутия

7149 KELLY 
Комплект пластмасова 
химикалка със синьо мастило
и алуминиев ключодържател
в картонена кутия

93323
Комплект метална химикалка

стилус със синьо мастило
и визитник от еко кожа и метал

в картонена кутия

29

810384 SESTO
Комплект визитник и ключодържател 
от метал и изкуствена кожа в подаръчна кутия

8406 KADEAU
Комплект метална 

химикалка с черно мастило, 
ключодържател и визитник 

от метал и изкуствена 
кожа в подаръчна кутия

7149 KELLY 
Комплект пластмасова 
химикалка със синьо мастило
и алуминиев ключодържател
в картонена кутия

93323
Комплект метална химикалка

стилус със синьо мастило
и визитник от еко кожа и метал

в картонена кутия

3.20 лв.

13.60 лв.

7.15 лв.

9.60 лв.

3.20 лв.

13.60 лв.

7.15 лв.

9.60 лв.
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7227 
Визитник от метал и 
изкуствена кожа с магнит

7229 
Визитник от метал 

и изкуствена кожа с магнит

93314
Комплект визитник
и ключодържател  от
метал и изкуствена кожа

93714
Комплект бележник А5 

на редове и алуминиева 
химикалка със синьо мастило 

в подаръчна кутия

30

7227 
Визитник от метал и 
изкуствена кожа с магнит

7229 
Визитник от метал 

и изкуствена кожа с магнит

93314
Комплект визитник
и ключодържател  от
метал и изкуствена кожа

93714
Комплект бележник А5 

на редове и алуминиева 
химикалка със синьо мастило 

в подаръчна кутия

30

7227 
Визитник от метал и 
изкуствена кожа с магнит

7229 
Визитник от метал 

и изкуствена кожа с магнит

93314
Комплект визитник
и ключодържател  от
метал и изкуствена кожа

93714
Комплект бележник А5 

на редове и алуминиева 
химикалка със синьо мастило 

в подаръчна кутия

30

7227 
Визитник от метал и 
изкуствена кожа с магнит

7229 
Визитник от метал 

и изкуствена кожа с магнит

93314
Комплект визитник
и ключодържател  от
метал и изкуствена кожа

93714
Комплект бележник А5 

на редове и алуминиева 
химикалка със синьо мастило 

в подаръчна кутия

12.85 лв.

9.80 лв.

3.25 лв.

3.25 лв.

12.85 лв.

9.80 лв.

3.25 лв.

3.25 лв.
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801720 
Визитник от алуминий 

и изкуствена кожа

93309
Визитник от метал 
и изкуствена кожа

800685 
Визитник от метал 
и изкуствена кожа

9437 
Визитник от алуминий с RFID 

защита за сканиране на данни

9611 
Алуминиев визитник с RFID 
защита за сканиране на данни

93306 
Визитник от алуминий

31

801720 
Визитник от алуминий 

и изкуствена кожа

93309
Визитник от метал 
и изкуствена кожа

800685 
Визитник от метал 
и изкуствена кожа

9437 
Визитник от алуминий с RFID 

защита за сканиране на данни

9611 
Алуминиев визитник с RFID 
защита за сканиране на данни

93306 
Визитник от алуминий

31

801720 
Визитник от алуминий 

и изкуствена кожа

93309
Визитник от метал 
и изкуствена кожа

800685 
Визитник от метал 
и изкуствена кожа

9437 
Визитник от алуминий с RFID 

защита за сканиране на данни

9611 
Алуминиев визитник с RFID 
защита за сканиране на данни

93306 
Визитник от алуминий

31

801720 
Визитник от алуминий 

и изкуствена кожа

93309
Визитник от метал 
и изкуствена кожа

800685 
Визитник от метал 
и изкуствена кожа

9437 
Визитник от алуминий с RFID 

защита за сканиране на данни

9611 
Алуминиев визитник с RFID 
защита за сканиране на данни

93306 
Визитник от алуминий

5.80 лв.

4.55 лв.

2.15 лв.

4.60 лв.

2.10 лв.

9.60 лв.

5.80 лв.

4.55 лв.

2.15 лв.

4.60 лв.

2.10 лв.

9.60 лв.
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716 
Пластмасова запалка

U-59 HC 
Пластмасова запалка

5085 
Пластмасова запалка

71615 
Пластмасова 

запалка

50857
Пластмасова запалка

32

716 
Пластмасова запалка

U-59 HC 
Пластмасова запалка

5085 
Пластмасова запалка

71615 
Пластмасова 

запалка

50857
Пластмасова запалка

32

716 
Пластмасова запалка

U-59 HC 
Пластмасова запалка

5085 
Пластмасова запалка

71615 
Пластмасова 

запалка

50857
Пластмасова запалка

32

716 
Пластмасова запалка

U-59 HC 
Пластмасова запалка

5085 
Пластмасова запалка

71615 
Пластмасова 

запалка

50857
Пластмасова запалка

0.50 лв.

0.50 лв.

0.60 лв.

0.45 лв.

0.55 лв.

0.50 лв.

0.50 лв.

0.60 лв.

0.45 лв.

0.55 лв.
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EB-50
Метална запалка

U-811 HC
Пластмасова запалка

SM-3 HC
Пластмасова запалка

U-201 HC
Пластмасова запалка с дюза

SM-3 MT

33

EB-50
Метална запалка

U-811 HC
Пластмасова запалка

SM-3 HC
Пластмасова запалка

U-201 HC
Пластмасова запалка с дюза

SM-3 MT

33

EB-50
Метална запалка

U-811 HC
Пластмасова запалка

SM-3 HC
Пластмасова запалка

U-201 HC
Пластмасова запалка с дюза

SM-3 MT

33

EB-50
Метална запалка

U-811 HC
Пластмасова запалка

SM-3 HC
Пластмасова запалка

U-201 HC
Пластмасова запалка с дюза

SM-3 MT

0.65 лв.

0.55 лв.

0.60 лв.

0.70 лв. 5.60 лв.

0.65 лв.

0.55 лв.

0.60 лв.

0.70 лв. 5.60 лв.



34 200 x 115 x 140 ммø 60 x 5 мм

130 x 90 x 65 мм

45 x 15 мм

1616
Метална кутия 

с ментови бонбони. 
Капак с отваряне тип “клик”

94853
Пластмасово кръгло 
дамско огледало 

2698
Балсам за устни SPF15

92721
Козметичен несесер 
от микрофибър

92731
Козметична чантичка

от полиестер 300D 

34 200 x 115 x 140 ммø 60 x 5 мм

130 x 90 x 65 мм

45 x 15 мм

1616
Метална кутия 

с ментови бонбони. 
Капак с отваряне тип “клик”

94853
Пластмасово кръгло 
дамско огледало 

2698
Балсам за устни SPF15

92721
Козметичен несесер 
от микрофибър

92731
Козметична чантичка

от полиестер 300D 

34 200 x 115 x 140 ммø 60 x 5 мм

130 x 90 x 65 мм

45 x 15 мм

1616
Метална кутия 

с ментови бонбони. 
Капак с отваряне тип “клик”

94853
Пластмасово кръгло 
дамско огледало 

2698
Балсам за устни SPF15

92721
Козметичен несесер 
от микрофибър

92731
Козметична чантичка

от полиестер 300D 

34 200 x 115 x 140 ммø 60 x 5 мм

130 x 90 x 65 мм

45 x 15 мм

1616
Метална кутия 

с ментови бонбони. 
Капак с отваряне тип “клик”

94853
Пластмасово кръгло 
дамско огледало 

2698
Балсам за устни SPF15

92721
Козметичен несесер 
от микрофибър

92731
Козметична чантичка

от полиестер 300D 

0.70 лв.

1.20 лв.

1.65 лв.

0.40 лв.

7.10 лв.

0.70 лв.

1.20 лв.

1.65 лв.

0.40 лв.

7.10 лв.
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ø 23 x 55 мм

65 x 45 x 40 мм

29 x 97 x 50 мм

ø 38 x 68 мм

80 x 36 x 26 мм

741172 HIKAL
USB aдаптор за кола

781176 DAMINUS
Пластмасова стойка за 
мобилен телефон за кола. 
Подходяща за обемен стикер.

864003 RIDENETIC 
Пластмасова стойка за мобилен 

телефон за кола с магнит. 

806975 BIPOWER
USB aдаптор за кола с 2 входа

8157 LANCE  
USB aдаптор за кола с 2 входа

35

ø 23 x 55 мм

65 x 45 x 40 мм

29 x 97 x 50 мм

ø 38 x 68 мм

80 x 36 x 26 мм

741172 HIKAL
USB aдаптор за кола

781176 DAMINUS
Пластмасова стойка за 
мобилен телефон за кола. 
Подходяща за обемен стикер.

864003 RIDENETIC 
Пластмасова стойка за мобилен 

телефон за кола с магнит. 

806975 BIPOWER
USB aдаптор за кола с 2 входа

8157 LANCE  
USB aдаптор за кола с 2 входа

35

ø 23 x 55 мм

65 x 45 x 40 мм

29 x 97 x 50 мм

ø 38 x 68 мм

80 x 36 x 26 мм

741172 HIKAL
USB aдаптор за кола

781176 DAMINUS
Пластмасова стойка за 
мобилен телефон за кола. 
Подходяща за обемен стикер.

864003 RIDENETIC 
Пластмасова стойка за мобилен 

телефон за кола с магнит. 

806975 BIPOWER
USB aдаптор за кола с 2 входа

8157 LANCE  
USB aдаптор за кола с 2 входа

35

ø 23 x 55 мм

65 x 45 x 40 мм

29 x 97 x 50 мм

ø 38 x 68 мм

80 x 36 x 26 мм

741172 HIKAL
USB aдаптор за кола

781176 DAMINUS
Пластмасова стойка за 
мобилен телефон за кола. 
Подходяща за обемен стикер.

864003 RIDENETIC 
Пластмасова стойка за мобилен 

телефон за кола с магнит. 

806975 BIPOWER
USB aдаптор за кола с 2 входа

8157 LANCE  
USB aдаптор за кола с 2 входа

1.35 лв.

3.35 лв.

6.40 лв.

2.15 лв.

3.35 лв.

1.35 лв.

3.35 лв.

6.40 лв.

2.15 лв.

3.35 лв.
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31 x 13 мм

14 x 130 x 14 мм

12 x 67 x 10 мм

120 x 15 x 10 мм

40 x 16 мм

9005
Капаче за леща на уеб 
камера на лаптоп

8527
Ключодържател кабел 22 см
с 2 изхода - USB и  Lightning накрайник

721034 ZAREF
Ключодържател кабел 
с 3 изхода - micro USB, Type-C
и Lightning накрайник.
При гравиране логото свети.

721119 NAMBUS
Капаче за леща на уеб 

камера на лаптоп

721046 HEDUL 
Ключодържател кабел 

с 3 изхода - micro USB, Type-C 
и Lightning накрайник

36

31 x 13 мм

14 x 130 x 14 мм

12 x 67 x 10 мм

120 x 15 x 10 мм

40 x 16 мм

9005
Капаче за леща на уеб 
камера на лаптоп

8527
Ключодържател кабел 22 см
с 2 изхода - USB и  Lightning накрайник

721034 ZAREF
Ключодържател кабел 
с 3 изхода - micro USB, Type-C
и Lightning накрайник.
При гравиране логото свети.

721119 NAMBUS
Капаче за леща на уеб 

камера на лаптоп

721046 HEDUL 
Ключодържател кабел 

с 3 изхода - micro USB, Type-C 
и Lightning накрайник

36

31 x 13 мм

14 x 130 x 14 мм

12 x 67 x 10 мм

120 x 15 x 10 мм

40 x 16 мм

9005
Капаче за леща на уеб 
камера на лаптоп

8527
Ключодържател кабел 22 см
с 2 изхода - USB и  Lightning накрайник

721034 ZAREF
Ключодържател кабел 
с 3 изхода - micro USB, Type-C
и Lightning накрайник.
При гравиране логото свети.

721119 NAMBUS
Капаче за леща на уеб 

камера на лаптоп

721046 HEDUL 
Ключодържател кабел 

с 3 изхода - micro USB, Type-C 
и Lightning накрайник

36

31 x 13 мм

14 x 130 x 14 мм

12 x 67 x 10 мм

120 x 15 x 10 мм

40 x 16 мм

9005
Капаче за леща на уеб 
камера на лаптоп

8527
Ключодържател кабел 22 см
с 2 изхода - USB и  Lightning накрайник

721034 ZAREF
Ключодържател кабел 
с 3 изхода - micro USB, Type-C
и Lightning накрайник.
При гравиране логото свети.

721119 NAMBUS
Капаче за леща на уеб 

камера на лаптоп

721046 HEDUL 
Ключодържател кабел 

с 3 изхода - micro USB, Type-C 
и Lightning накрайник

0.30 лв.

0.40 лв.

2.45 лв.

4.80 лв.
4.55 лв.

0.30 лв.

0.40 лв.

2.45 лв.

4.80 лв.
4.55 лв.
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77 x 60 x 34 мм

90 x 90 x 13 мм

70 x 69 x 18 мм

800413 LIGHTPORT
USB хъб с 3 порта и поставка 
за мобилен телефон. Като се 
гравира логото свети.

85 x 85 x 10 мм

9313 SPINCABLE
USB спинър с 3 кабела за 

зареждане на смартфон - 
USB, micro USB and Type C

9318 SPINNER HUB
USB хъб спинър с 3 порта

8290
USB кабели за зареждане 24 см 
с 2 изхода - Type-C и micro USB 
накрайник, който от другатa 
страна е Lightning накрайник за 
iPhone. Предлага се в кутия.

37

77 x 60 x 34 мм

90 x 90 x 13 мм

70 x 69 x 18 мм

800413 LIGHTPORT
USB хъб с 3 порта и поставка 
за мобилен телефон. Като се 
гравира логото свети.

85 x 85 x 10 мм

9313 SPINCABLE
USB спинър с 3 кабела за 

зареждане на смартфон - 
USB, micro USB and Type C

9318 SPINNER HUB
USB хъб спинър с 3 порта

8290
USB кабели за зареждане 24 см 
с 2 изхода - Type-C и micro USB 
накрайник, който от другатa 
страна е Lightning накрайник за 
iPhone. Предлага се в кутия.

37

77 x 60 x 34 мм

90 x 90 x 13 мм

70 x 69 x 18 мм

800413 LIGHTPORT
USB хъб с 3 порта и поставка 
за мобилен телефон. Като се 
гравира логото свети.

85 x 85 x 10 мм

9313 SPINCABLE
USB спинър с 3 кабела за 

зареждане на смартфон - 
USB, micro USB and Type C

9318 SPINNER HUB
USB хъб спинър с 3 порта

8290
USB кабели за зареждане 24 см 
с 2 изхода - Type-C и micro USB 
накрайник, който от другатa 
страна е Lightning накрайник за 
iPhone. Предлага се в кутия.

37

77 x 60 x 34 мм

90 x 90 x 13 мм

70 x 69 x 18 мм

800413 LIGHTPORT
USB хъб с 3 порта и поставка 
за мобилен телефон. Като се 
гравира логото свети.

85 x 85 x 10 мм

9313 SPINCABLE
USB спинър с 3 кабела за 

зареждане на смартфон - 
USB, micro USB and Type C

9318 SPINNER HUB
USB хъб спинър с 3 порта

8290
USB кабели за зареждане 24 см 
с 2 изхода - Type-C и micro USB 
накрайник, който от другатa 
страна е Lightning накрайник за 
iPhone. Предлага се в кутия.

8.95 лв.

3.75 лв.

5.55 лв.

7.80 лв.

8.95 лв.

3.75 лв.

5.55 лв.

7.80 лв.
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9446 WIRELESS PLATO
Безжично wireless зарядно

97346
Безжично wireless зарядно

ø 100 x 10 мм

ø 70 x 10 мм

70 X 20 X 70 ММ

791192 CORT
Слушалки в кутия

ø 27 x 110 мм

781686 KELTY
Слушалки в кутия с карабинер

38

9446 WIRELESS PLATO
Безжично wireless зарядно

97346
Безжично wireless зарядно

ø 100 x 10 мм

ø 70 x 10 мм

70 X 20 X 70 ММ

791192 CORT
Слушалки в кутия

ø 27 x 110 мм

781686 KELTY
Слушалки в кутия с карабинер

38

9446 WIRELESS PLATO
Безжично wireless зарядно

97346
Безжично wireless зарядно

ø 100 x 10 мм

ø 70 x 10 мм

70 X 20 X 70 ММ

791192 CORT
Слушалки в кутия

ø 27 x 110 мм

781686 KELTY
Слушалки в кутия с карабинер

38

9446 WIRELESS PLATO
Безжично wireless зарядно

97346
Безжично wireless зарядно

ø 100 x 10 мм

ø 70 x 10 мм

70 X 20 X 70 ММ

791192 CORT
Слушалки в кутия

ø 27 x 110 мм

781686 KELTY
Слушалки в кутия с карабинер

1.45 лв.

2.60 лв.

5.75 лв.

7.15 лв.

1.45 лв.

2.60 лв.

5.75 лв.

7.15 лв.
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25 x 1080 x 25 мм
ø 45 x 82 мм

40 x 46 х 21 мм

721118
Bluetooth колонка 

с ключодържател.
При гравиране логото свети.

781874 VIANCOS
Bluetooth аудио колонка, вградена зареждаща се 

батерия, LED сетлина - при гравиране логото 
свети.С функция за обаждане hands-free, micro 

SD четец и FM радио.

ø 62 x 51 мм

741480 TRIBOX
Универсален адаптер за път с USB 
порт, изработен от пластмаса. 

741769 KROPER
Монопод за селфи снимки и видеа
с удължаваща се дръжка и бутон 

39

25 x 1080 x 25 мм
ø 45 x 82 мм

40 x 46 х 21 мм

721118
Bluetooth колонка 

с ключодържател.
При гравиране логото свети.

781874 VIANCOS
Bluetooth аудио колонка, вградена зареждаща се 

батерия, LED сетлина - при гравиране логото 
свети.С функция за обаждане hands-free, micro 

SD четец и FM радио.

ø 62 x 51 мм

741480 TRIBOX
Универсален адаптер за път с USB 
порт, изработен от пластмаса. 

741769 KROPER
Монопод за селфи снимки и видеа
с удължаваща се дръжка и бутон 

39

25 x 1080 x 25 мм
ø 45 x 82 мм

40 x 46 х 21 мм

721118
Bluetooth колонка 

с ключодържател.
При гравиране логото свети.

781874 VIANCOS
Bluetooth аудио колонка, вградена зареждаща се 

батерия, LED сетлина - при гравиране логото 
свети.С функция за обаждане hands-free, micro 

SD четец и FM радио.

ø 62 x 51 мм

741480 TRIBOX
Универсален адаптер за път с USB 
порт, изработен от пластмаса. 

741769 KROPER
Монопод за селфи снимки и видеа
с удължаваща се дръжка и бутон 

39

25 x 1080 x 25 мм
ø 45 x 82 мм

40 x 46 х 21 мм

721118
Bluetooth колонка 

с ключодържател.
При гравиране логото свети.

781874 VIANCOS
Bluetooth аудио колонка, вградена зареждаща се 

батерия, LED сетлина - при гравиране логото 
свети.С функция за обаждане hands-free, micro 

SD четец и FM радио.

ø 62 x 51 мм

741480 TRIBOX
Универсален адаптер за път с USB 
порт, изработен от пластмаса. 

741769 KROPER
Монопод за селфи снимки и видеа
с удължаваща се дръжка и бутон 

14.45 лв.

6.45 лв.

14.75 лв.

11.95 лв.

14.45 лв.

6.45 лв.

14.75 лв.

11.95 лв.
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741937 WILKES
Алуминиева външна 
преносима батерия

97344
Алуминиева външна 
преносима батерия

95 х 21 x 21 мм

110 х 68 x 10 мм

62 x 123 x 8 мм

65 x 124 x 10 мм

65 х 120 x 11 мм

810397 BAMBOOST
Бамбукова външна 

преносима батерия 

8602 POWERALU 
Алуминиева външна 
преносима батерия

721116 SIMMON 
Външна преносима батерия. 
Като се гравира логото свети.

40

741937 WILKES
Алуминиева външна 
преносима батерия

97344
Алуминиева външна 
преносима батерия

95 х 21 x 21 мм

110 х 68 x 10 мм

62 x 123 x 8 мм

65 x 124 x 10 мм

65 х 120 x 11 мм

810397 BAMBOOST
Бамбукова външна 

преносима батерия 

8602 POWERALU 
Алуминиева външна 
преносима батерия

721116 SIMMON 
Външна преносима батерия. 
Като се гравира логото свети.

40

741937 WILKES
Алуминиева външна 
преносима батерия

97344
Алуминиева външна 
преносима батерия

95 х 21 x 21 мм

110 х 68 x 10 мм

62 x 123 x 8 мм

65 x 124 x 10 мм

65 х 120 x 11 мм

810397 BAMBOOST
Бамбукова външна 

преносима батерия 

8602 POWERALU 
Алуминиева външна 
преносима батерия

721116 SIMMON 
Външна преносима батерия. 
Като се гравира логото свети.

40

741937 WILKES
Алуминиева външна 
преносима батерия

97344
Алуминиева външна 
преносима батерия

95 х 21 x 21 мм

110 х 68 x 10 мм

62 x 123 x 8 мм

65 x 124 x 10 мм

65 х 120 x 11 мм

810397 BAMBOOST
Бамбукова външна 

преносима батерия 

8602 POWERALU 
Алуминиева външна 
преносима батерия

721116 SIMMON 
Външна преносима батерия. 
Като се гравира логото свети.

7.35 лв.

13.70 лв.

15.40 лв.

19.55 лв.

21.85 лв.
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781878 KAPRIN
Външна преносима батерия 
от пластмаса с фенерче

65 х 143 х 27 мм

45 x 97 x 23 мм

100 х 26 x 43 мм

135 x 75 x 20  мм

45261 OPTIMUS
Пластмасова външна 
преносима  батерия с фенерче

97904
Външна гумирана преносима 
батерия с wireless зареждане

741934 NIBBLER 
Пластмасова външна
преносима  батерия

41

781878 KAPRIN
Външна преносима батерия 
от пластмаса с фенерче

65 х 143 х 27 мм

45 x 97 x 23 мм

100 х 26 x 43 мм

135 x 75 x 20  мм

45261 OPTIMUS
Пластмасова външна 
преносима  батерия с фенерче

97904
Външна гумирана преносима 
батерия с wireless зареждане

741934 NIBBLER 
Пластмасова външна
преносима  батерия

41

781878 KAPRIN
Външна преносима батерия 
от пластмаса с фенерче

65 х 143 х 27 мм

45 x 97 x 23 мм

100 х 26 x 43 мм

135 x 75 x 20  мм

45261 OPTIMUS
Пластмасова външна 
преносима  батерия с фенерче

97904
Външна гумирана преносима 
батерия с wireless зареждане

741934 NIBBLER 
Пластмасова външна
преносима  батерия

41

781878 KAPRIN
Външна преносима батерия 
от пластмаса с фенерче

65 х 143 х 27 мм

45 x 97 x 23 мм

100 х 26 x 43 мм

135 x 75 x 20  мм

45261 OPTIMUS
Пластмасова външна 
преносима  батерия с фенерче

97904
Външна гумирана преносима 
батерия с wireless зареждане

741934 NIBBLER 
Пластмасова външна
преносима  батерия

10.60 лв.

19.75 лв.

12.15 лв.

35.60 лв.
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аксесоари 
и опаковки

CM1140 MANILLA 
USB флаш памет 

от дърво и метал

CM1003 TWIST
USB флаш памет от 
метал и пластмаса

CM1028 CHIC
Пластмасова 

USB флаш памет

CM1165 SMART
USB флаш памет от 
метал и пластмаса
с micro-USB накрайник

CM1239 SMART
USB флаш памет от 
метал и пластмаса
с micro-USB накрайник
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с micro-USB накрайник
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CM1028 CHIC
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аксесоари 
и опаковки

CM1140 MANILLA 
USB флаш памет 

от дърво и метал

CM1003 TWIST
USB флаш памет от 
метал и пластмаса

CM1028 CHIC
Пластмасова 

USB флаш памет

CM1165 SMART
USB флаш памет от 
метал и пластмаса
с micro-USB накрайник

CM1239 SMART
USB флаш памет от 
метал и пластмаса
с micro-USB накрайник

по запитване



43

размер: 55 x 27 x 3 мм

размер: 60 х 30 мм

размер: 85 х 52  мм

размер: 43 х 43 мм CM1095 CREDIT CARD
Пластмасова 

USB карта памет

CM3016 RECTANGLE
Пластмасова USB карта памет

CM1107 KEY 
USB флаш 
 памет метален ключ

CM1108 CIRCLE
Пластмасова 
USB карта памет

43
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размер: 43 х 43 мм CM1095 CREDIT CARD
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CM3016 RECTANGLE
Пластмасова USB карта памет

CM1107 KEY 
USB флаш 
 памет метален ключ

CM1108 CIRCLE
Пластмасова 
USB карта памет

43

размер: 55 x 27 x 3 мм

размер: 60 х 30 мм

размер: 85 х 52  мм

размер: 43 х 43 мм CM1095 CREDIT CARD
Пластмасова 

USB карта памет

CM3016 RECTANGLE
Пластмасова USB карта памет

CM1107 KEY 
USB флаш 
 памет метален ключ

CM1108 CIRCLE
Пластмасова 
USB карта памет

по запитване
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93177
Ключодържател 
от метал и 
изкуствена кожа

93143
Ключодържател от 
метал и изкуствена кожа 
с огледален ефект в кутия

6589
Алуминиев
ключодържател

1589
Kлючодържател от 

метал и еко кожа 
в кутия

93361
Метален

ключодържател
в кутия

873020
Метален 
ключодържател
с огледален ефект
в кутия

93396
Метален 
ключодържател
с огледален 
ефект в кутия

51 х 30 x 4 мм

32 х 53 x 4,5 мм

65 х 39 x 3 мм

90 х 31 x 6 мм

 24 x 63 x 8 мм

22 х 65 x 8 мм

39 х 57 x 5 мм

44

93177
Ключодържател 
от метал и 
изкуствена кожа

93143
Ключодържател от 
метал и изкуствена кожа 
с огледален ефект в кутия

6589
Алуминиев
ключодържател

1589
Kлючодържател от 

метал и еко кожа 
в кутия

93361
Метален

ключодържател
в кутия

873020
Метален 
ключодържател
с огледален ефект
в кутия

93396
Метален 
ключодържател
с огледален 
ефект в кутия

51 х 30 x 4 мм

32 х 53 x 4,5 мм

65 х 39 x 3 мм

90 х 31 x 6 мм

 24 x 63 x 8 мм

22 х 65 x 8 мм

39 х 57 x 5 мм
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93177
Ключодържател 
от метал и 
изкуствена кожа

93143
Ключодържател от 
метал и изкуствена кожа 
с огледален ефект в кутия

6589
Алуминиев
ключодържател

1589
Kлючодържател от 

метал и еко кожа 
в кутия

93361
Метален

ключодържател
в кутия

873020
Метален 
ключодържател
с огледален ефект
в кутия

93396
Метален 
ключодържател
с огледален 
ефект в кутия

51 х 30 x 4 мм

32 х 53 x 4,5 мм

65 х 39 x 3 мм

90 х 31 x 6 мм

 24 x 63 x 8 мм

22 х 65 x 8 мм

39 х 57 x 5 мм

44

93177
Ключодържател 
от метал и 
изкуствена кожа

93143
Ключодържател от 
метал и изкуствена кожа 
с огледален ефект в кутия

6589
Алуминиев
ключодържател

1589
Kлючодържател от 

метал и еко кожа 
в кутия

93361
Метален

ключодържател
в кутия

873020
Метален 
ключодържател
с огледален ефект
в кутия

93396
Метален 
ключодържател
с огледален 
ефект в кутия

51 х 30 x 4 мм

32 х 53 x 4,5 мм

65 х 39 x 3 мм

90 х 31 x 6 мм

 24 x 63 x 8 мм

22 х 65 x 8 мм

39 х 57 x 5 мм

1.05 лв.

2.00 лв.

2.00 лв.

2.15 лв.

1.75 лв.

2.70 лв.

3.40 лв.
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7300
Дървен  
ключодържател

94124
Пластмасов
ключодържател с рулетка

809368
Пластмасово 
мини фенерче 
с ключодържател

120 х 17 мм

11 х 60 х 15 мм

62 x 34 х 8 мм

40 х 40 x 9 мм

ø 11 x 75 мм

87 х 15 x 15 мм

4867
Ключодържател от метал
с фенерче и отварачка

8297
Mини фенерче 
с ключодържател.
При гравиране 
логото всети.

93151
Алуминиев ключодържател
с отварачка

45

7300
Дървен  
ключодържател

94124
Пластмасов
ключодържател с рулетка

809368
Пластмасово 
мини фенерче 
с ключодържател

120 х 17 мм

11 х 60 х 15 мм

62 x 34 х 8 мм

40 х 40 x 9 мм

ø 11 x 75 мм

87 х 15 x 15 мм

4867
Ключодържател от метал
с фенерче и отварачка

8297
Mини фенерче 
с ключодържател.
При гравиране 
логото всети.

93151
Алуминиев ключодържател
с отварачка

45

7300
Дървен  
ключодържател

94124
Пластмасов
ключодържател с рулетка

809368
Пластмасово 
мини фенерче 
с ключодържател

120 х 17 мм

11 х 60 х 15 мм

62 x 34 х 8 мм

40 х 40 x 9 мм

ø 11 x 75 мм

87 х 15 x 15 мм

4867
Ключодържател от метал
с фенерче и отварачка

8297
Mини фенерче 
с ключодържател.
При гравиране 
логото всети.

93151
Алуминиев ключодържател
с отварачка

45

7300
Дървен  
ключодържател

94124
Пластмасов
ключодържател с рулетка

809368
Пластмасово 
мини фенерче 
с ключодържател

120 х 17 мм

11 х 60 х 15 мм

62 x 34 х 8 мм

40 х 40 x 9 мм

ø 11 x 75 мм

87 х 15 x 15 мм

4867
Ключодържател от метал
с фенерче и отварачка

8297
Mини фенерче 
с ключодържател.
При гравиране 
логото всети.

93151
Алуминиев ключодържател
с отварачка

0.65 лв.

0.85 лв.

1.25 лв.

0.75 лв.

0.35 лв.
2.45 лв.
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370 мл

350 мл

300 мл

300 мл

290 мл

240 мл

04369
Керамична чаша 
за сублимация

791325
Керамична чаша за 

сублимация

04408
Матирана стъклена

чаша за сублимация

9451
Керамична чаша

за сублимация

04000
Керамична чаша
за сублимация

04012
Керамична чаша
за сублимация

46

370 мл

350 мл

300 мл
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290 мл

240 мл

04369
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за сублимация
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350 мл

300 мл
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290 мл

240 мл

04369
Керамична чаша 
за сублимация

791325
Керамична чаша за 

сублимация

04408
Матирана стъклена

чаша за сублимация

9451
Керамична чаша

за сублимация

04000
Керамична чаша
за сублимация

04012
Керамична чаша
за сублимация
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370 мл

350 мл

300 мл

300 мл

290 мл

240 мл

04369
Керамична чаша 
за сублимация

791325
Керамична чаша за 

сублимация

04408
Матирана стъклена

чаша за сублимация

9451
Керамична чаша

за сублимация

04000
Керамична чаша
за сублимация

04012
Керамична чаша
за сублимация

3.25 лв.

6.25 лв.

2.55 лв.

5.45 лв.4.40 лв.

4.30 лв.
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350 мл

370 мл

350 мл

350 мл

450 мл

94636
Еко чаша за път 
от бамбукови влакна

8547
Еко чаша за път 

от бамбукови 
влакна и силикон

9427
Еко чаша за път 

от бамбукови 
влакна и силикон

04365
Керамична чаша

862009
Керамична чаша
за гравиране
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350 мл

370 мл

350 мл

350 мл

450 мл

94636
Еко чаша за път 
от бамбукови влакна

8547
Еко чаша за път 

от бамбукови 
влакна и силикон

9427
Еко чаша за път 

от бамбукови 
влакна и силикон

04365
Керамична чаша

862009
Керамична чаша
за гравиране
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350 мл

370 мл

350 мл

350 мл

450 мл

94636
Еко чаша за път 
от бамбукови влакна

8547
Еко чаша за път 

от бамбукови 
влакна и силикон

9427
Еко чаша за път 

от бамбукови 
влакна и силикон

04365
Керамична чаша

862009
Керамична чаша
за гравиране

47

350 мл

370 мл

350 мл

350 мл

450 мл

94636
Еко чаша за път 
от бамбукови влакна

8547
Еко чаша за път 

от бамбукови 
влакна и силикон

9427
Еко чаша за път 

от бамбукови 
влакна и силикон

04365
Керамична чаша

862009
Керамична чаша
за гравиране

5.90 лв.

3.45 лв.

2.95 лв. 5.10 лв.

3.45 лв.
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811113
Термо чаша от от 

неръждаема стомана 
с пластмасова дръжка

94601
Алуминиева 

спортна бутилка

220 мл

420 мл

520 мл

350 мл

400 мл

310 мл

8313
Чаша от неръждаема 
стомана с двойна стена 
и дръжка карабинер

94625
Термо чаша от 
неръждаема 
стомана и 
пластмаса

94634
Термо чаша от 
неръждаема стомана 
и пластмаса

94641
Термо чаша от 
неръждаема стомана 
и пластмаса
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811113
Термо чаша от от 

неръждаема стомана 
с пластмасова дръжка

94601
Алуминиева 

спортна бутилка

220 мл

420 мл

520 мл

350 мл

400 мл

310 мл

8313
Чаша от неръждаема 
стомана с двойна стена 
и дръжка карабинер

94625
Термо чаша от 
неръждаема 
стомана и 
пластмаса

94634
Термо чаша от 
неръждаема стомана 
и пластмаса

94641
Термо чаша от 
неръждаема стомана 
и пластмаса

4.60 лв. 6.35 лв.

5.60 лв.

5.65 лв.

8.75 лв.

3.20 лв.



49

1165
Алуминиева 
спортна бутилка 
за сублимация

94646
Стъклена  спортна 
бутилка с калъф

94631
Алуминиева 

спортна бутилка

520 мл

510 мл
420 мл

650 мл

500 мл
500 мл

721173
Бамбукова  

спортна бутилка 
с метална капачка 

721178
Стъклена спортна бутилка 

с бамбукова капачка

94663
Спортна бутилка
от Tritan™

49

1165
Алуминиева 
спортна бутилка 
за сублимация

94646
Стъклена  спортна 
бутилка с калъф

94631
Алуминиева 

спортна бутилка

520 мл

510 мл
420 мл

650 мл

500 мл
500 мл

721173
Бамбукова  

спортна бутилка 
с метална капачка 

721178
Стъклена спортна бутилка 

с бамбукова капачка

94663
Спортна бутилка
от Tritan™

49

1165
Алуминиева 
спортна бутилка 
за сублимация

94646
Стъклена  спортна 
бутилка с калъф

94631
Алуминиева 

спортна бутилка

520 мл

510 мл
420 мл

650 мл

500 мл
500 мл

721173
Бамбукова  

спортна бутилка 
с метална капачка 

721178
Стъклена спортна бутилка 

с бамбукова капачка

94663
Спортна бутилка
от Tritan™

49

1165
Алуминиева 
спортна бутилка 
за сублимация

94646
Стъклена  спортна 
бутилка с калъф

94631
Алуминиева 

спортна бутилка

520 мл

510 мл
420 мл

650 мл

500 мл
500 мл

721173
Бамбукова  

спортна бутилка 
с метална капачка 

721178
Стъклена спортна бутилка 

с бамбукова капачка

94663
Спортна бутилка
от Tritan™

5.30 лв.

9.05 лв.

4.00 лв.

по запитване

7.25 лв. 21.65 лв.



50 Размери: 370 x 410 мм

92826
Памучна пазарска чанта 
140 гр./м2 с дръжки 60 см

92820 
Памучна пазарска 

чанта 280 гр./м2

с дръжки 65 см

Размери:  370 x 410 мм

Размери: 375 x 415 мм

Размери:  370 x 410 мм

Размери: 450 x 380 x 105 мм

92415 
Пазарска чанта 
от 100 % памук
с дръжки 30 см 92414

Пазарска чанта от 
100 % памук с дръжки 75 см

92902
Пазарска чанта от 100 % 

памук с дръжки 75 см

50 Размери: 370 x 410 мм

92826
Памучна пазарска чанта 
140 гр./м2 с дръжки 60 см

92820 
Памучна пазарска 

чанта 280 гр./м2

с дръжки 65 см

Размери:  370 x 410 мм

Размери: 375 x 415 мм

Размери:  370 x 410 мм

Размери: 450 x 380 x 105 мм

92415 
Пазарска чанта 
от 100 % памук
с дръжки 30 см 92414

Пазарска чанта от 
100 % памук с дръжки 75 см

92902
Пазарска чанта от 100 % 

памук с дръжки 75 см

50 Размери: 370 x 410 мм

92826
Памучна пазарска чанта 
140 гр./м2 с дръжки 60 см

92820 
Памучна пазарска 

чанта 280 гр./м2

с дръжки 65 см

Размери:  370 x 410 мм

Размери: 375 x 415 мм

Размери:  370 x 410 мм

Размери: 450 x 380 x 105 мм

92415 
Пазарска чанта 
от 100 % памук
с дръжки 30 см 92414

Пазарска чанта от 
100 % памук с дръжки 75 см

92902
Пазарска чанта от 100 % 

памук с дръжки 75 см

50 Размери: 370 x 410 мм

92826
Памучна пазарска чанта 
140 гр./м2 с дръжки 60 см

92820 
Памучна пазарска 

чанта 280 гр./м2

с дръжки 65 см

Размери:  370 x 410 мм

Размери: 375 x 415 мм

Размери:  370 x 410 мм

Размери: 450 x 380 x 105 мм

92415 
Пазарска чанта 
от 100 % памук
с дръжки 30 см 92414

Пазарска чанта от 
100 % памук с дръжки 75 см

92902
Пазарска чанта от 100 % 

памук с дръжки 75 см

1.20 лв. 1.25 лв.

4.60 лв.

1.80 лв.

1.50 лв.



51

92839
Термолепена чанта от нетъкан
текстил с дръжки 75 см

Размери: 380 x 305 x 90 мм

Размери: 380 x 415 х 85 мм

7827
Чанта от нетъкан текстил
 80 g/m2 с цветни дръжки

92905
Термолепена  чанта 

от нетъкан текстил 
с дръжки 55 см

Размери: 480 x 380 x 85 мм

Размери: 320 x 380 x 90 мм

92916
Чанта от нетъкан 

текстил 80 gr/m2

51

92839
Термолепена чанта от нетъкан
текстил с дръжки 75 см

Размери: 380 x 305 x 90 мм

Размери: 380 x 415 х 85 мм

7827
Чанта от нетъкан текстил
 80 g/m2 с цветни дръжки

92905
Термолепена  чанта 

от нетъкан текстил 
с дръжки 55 см

Размери: 480 x 380 x 85 мм

Размери: 320 x 380 x 90 мм

92916
Чанта от нетъкан 

текстил 80 gr/m2

51

92839
Термолепена чанта от нетъкан
текстил с дръжки 75 см

Размери: 380 x 305 x 90 мм

Размери: 380 x 415 х 85 мм

7827
Чанта от нетъкан текстил
 80 g/m2 с цветни дръжки

92905
Термолепена  чанта 

от нетъкан текстил 
с дръжки 55 см

Размери: 480 x 380 x 85 мм

Размери: 320 x 380 x 90 мм

92916
Чанта от нетъкан 

текстил 80 gr/m2

51

92839
Термолепена чанта от нетъкан
текстил с дръжки 75 см

Размери: 380 x 305 x 90 мм

Размери: 380 x 415 х 85 мм

7827
Чанта от нетъкан текстил
 80 g/m2 с цветни дръжки

92905
Термолепена  чанта 

от нетъкан текстил 
с дръжки 55 см

Размери: 480 x 380 x 85 мм

Размери: 320 x 380 x 90 мм

92916
Чанта от нетъкан 

текстил 80 gr/m2

1.25 лв.

0.95 лв.

0.75 лв.
1.00 лв.



52 Размери: 400 x 360 x 120 ммРазмери: 380 x 400 x 80  мм

Размери: 330 x 390 x 80 мм

Размери: 380 x 380 x 120 мм

741903
Чанта от ламиниран

нетъкан текстил

92833
Чанта от ламиниран  нетъкан 

текстил с дръжки 60 см

741236
Чанта от нетъкан
текстил с цветни дръжки

92832
Чанта от нетъкан 
текстил с дръжки 55 см

52 Размери: 400 x 360 x 120 ммРазмери: 380 x 400 x 80  мм

Размери: 330 x 390 x 80 мм

Размери: 380 x 380 x 120 мм

741903
Чанта от ламиниран

нетъкан текстил

92833
Чанта от ламиниран  нетъкан 

текстил с дръжки 60 см

741236
Чанта от нетъкан
текстил с цветни дръжки

92832
Чанта от нетъкан 
текстил с дръжки 55 см

52 Размери: 400 x 360 x 120 ммРазмери: 380 x 400 x 80  мм

Размери: 330 x 390 x 80 мм

Размери: 380 x 380 x 120 мм

741903
Чанта от ламиниран

нетъкан текстил

92833
Чанта от ламиниран  нетъкан 

текстил с дръжки 60 см

741236
Чанта от нетъкан
текстил с цветни дръжки

92832
Чанта от нетъкан 
текстил с дръжки 55 см

52 Размери: 400 x 360 x 120 ммРазмери: 380 x 400 x 80  мм

Размери: 330 x 390 x 80 мм

Размери: 380 x 380 x 120 мм

741903
Чанта от ламиниран

нетъкан текстил

92833
Чанта от ламиниран  нетъкан 

текстил с дръжки 60 см

741236
Чанта от нетъкан
текстил с цветни дръжки

92832
Чанта от нетъкан 
текстил с дръжки 55 см

0.85 лв.
2.25 лв.

1.70 лв.

2.00 лв.



53

92847
Термолепена  сгъваема чанта 
от нетъкан текстил

Разгънат размер: 380 x 465 мм
Сгънат размер:  200 x 110 x 15 мм

Разгънат размер: 370 x 400 мм

Разгънат размер: 360 x 410 x 80 мм
Сгънат размер:  110 x 132 мм

92906
Сгъваема чанта 

от полиестер 190Т

92993 
Сгъваема чанта от нетъкан 

текстил с преден джоб

Размери: 355 x 390 x 85 мм

92499
Термолепена чанта
от нетъкан текстил

53

92847
Термолепена  сгъваема чанта 
от нетъкан текстил

Разгънат размер: 380 x 465 мм
Сгънат размер:  200 x 110 x 15 мм

Разгънат размер: 370 x 400 мм

Разгънат размер: 360 x 410 x 80 мм
Сгънат размер:  110 x 132 мм

92906
Сгъваема чанта 

от полиестер 190Т

92993 
Сгъваема чанта от нетъкан 

текстил с преден джоб

Размери: 355 x 390 x 85 мм

92499
Термолепена чанта
от нетъкан текстил

53

92847
Термолепена  сгъваема чанта 
от нетъкан текстил

Разгънат размер: 380 x 465 мм
Сгънат размер:  200 x 110 x 15 мм

Разгънат размер: 370 x 400 мм

Разгънат размер: 360 x 410 x 80 мм
Сгънат размер:  110 x 132 мм

92906
Сгъваема чанта 

от полиестер 190Т

92993 
Сгъваема чанта от нетъкан 

текстил с преден джоб

Размери: 355 x 390 x 85 мм

92499
Термолепена чанта
от нетъкан текстил

53

92847
Термолепена  сгъваема чанта 
от нетъкан текстил

Разгънат размер: 380 x 465 мм
Сгънат размер:  200 x 110 x 15 мм

Разгънат размер: 370 x 400 мм

Разгънат размер: 360 x 410 x 80 мм
Сгънат размер:  110 x 132 мм

92906
Сгъваема чанта 

от полиестер 190Т

92993 
Сгъваема чанта от нетъкан 

текстил с преден джоб

Размери: 355 x 390 x 85 мм

92499
Термолепена чанта
от нетъкан текстил

0.60 лв.

1.80 лв.

1.25 лв.

1.10 лв.



54

Размери: 360 х 400 мм

350 x 410 мм

7208
Чанта с връзки от

полиестер

Размери: 370 x 410 ммРазмери: 345 x 450 мм

8484
Чанта с връзки 
от 100 % памук

Размери: 370 x 410 мм

92910
Чанта с връзки от 

полиестер 210D

741778
Чанта с връзки от 
полиестер 210D с джоб 
и изход за слушалки

92904 
Чанта с връзки 

от нетъкан текстил

54

Размери: 360 х 400 мм

350 x 410 мм

7208
Чанта с връзки от

полиестер

Размери: 370 x 410 ммРазмери: 345 x 450 мм

8484
Чанта с връзки 
от 100 % памук

Размери: 370 x 410 мм

92910
Чанта с връзки от 

полиестер 210D

741778
Чанта с връзки от 
полиестер 210D с джоб 
и изход за слушалки

92904 
Чанта с връзки 

от нетъкан текстил

54

Размери: 360 х 400 мм

350 x 410 мм

7208
Чанта с връзки от

полиестер

Размери: 370 x 410 ммРазмери: 345 x 450 мм

8484
Чанта с връзки 
от 100 % памук

Размери: 370 x 410 мм

92910
Чанта с връзки от 

полиестер 210D

741778
Чанта с връзки от 
полиестер 210D с джоб 
и изход за слушалки

92904 
Чанта с връзки 

от нетъкан текстил

54

Размери: 360 х 400 мм

350 x 410 мм

7208
Чанта с връзки от

полиестер

Размери: 370 x 410 ммРазмери: 345 x 450 мм

8484
Чанта с връзки 
от 100 % памук

Размери: 370 x 410 мм

92910
Чанта с връзки от 

полиестер 210D

741778
Чанта с връзки от 
полиестер 210D с джоб 
и изход за слушалки

92904 
Чанта с връзки 

от нетъкан текстил

2.10 лв.

1.40 лв.

2.90 лв.

1.15 лв.

0.90 лв.



55

Размери: 320 x 420 мм

Размери: 400 x 440 x 130 мм

Размери: 200 x 140 x 130 мм Размери: 280 x 340 x 140 мм

98423
Сгъваема хладилна чанта 

от полиестер 

98409
Хладилна чанта 
от нетъкан текстил.
Обем: 6 кенчета по 330 ml 

98408
Хладилна раница 

от полиестер

781290
Хладилна чанта 
с връзки от полиестер

55

Размери: 320 x 420 мм

Размери: 400 x 440 x 130 мм

Размери: 200 x 140 x 130 мм Размери: 280 x 340 x 140 мм

98423
Сгъваема хладилна чанта 

от полиестер 

98409
Хладилна чанта 
от нетъкан текстил.
Обем: 6 кенчета по 330 ml 

98408
Хладилна раница 

от полиестер

781290
Хладилна чанта 
с връзки от полиестер

55

Размери: 320 x 420 мм

Размери: 400 x 440 x 130 мм

Размери: 200 x 140 x 130 мм Размери: 280 x 340 x 140 мм

98423
Сгъваема хладилна чанта 

от полиестер 

98409
Хладилна чанта 
от нетъкан текстил.
Обем: 6 кенчета по 330 ml 

98408
Хладилна раница 

от полиестер

781290
Хладилна чанта 
с връзки от полиестер

55

Размери: 320 x 420 мм

Размери: 400 x 440 x 130 мм

Размери: 200 x 140 x 130 мм Размери: 280 x 340 x 140 мм

98423
Сгъваема хладилна чанта 

от полиестер 

98409
Хладилна чанта 
от нетъкан текстил.
Обем: 6 кенчета по 330 ml 

98408
Хладилна раница 

от полиестер

781290
Хладилна чанта 
с връзки от полиестер

3.45 лв.

5.60 лв.

1.95 лв.

9.90 лв.



56 Размери:  390 × 300 мм

Размери: 385 x 285 мм

72474
Чанта за документи

от полиестер 600D

66511
Чанта за документи от 
полиестер 600D с преден джоб

Размери: 290 x 390 х 385 мм

Размери: 380 x 300 мм

92357
Чанта  за документи
от нетъкан текстил

5235
Чанта  за документи

от полиестер 600D

56 Размери:  390 × 300 мм

Размери: 385 x 285 мм

72474
Чанта за документи

от полиестер 600D

66511
Чанта за документи от 
полиестер 600D с преден джоб

Размери: 290 x 390 х 385 мм

Размери: 380 x 300 мм

92357
Чанта  за документи
от нетъкан текстил

5235
Чанта  за документи

от полиестер 600D

56 Размери:  390 × 300 мм

Размери: 385 x 285 мм

72474
Чанта за документи

от полиестер 600D

66511
Чанта за документи от 
полиестер 600D с преден джоб

Размери: 290 x 390 х 385 мм

Размери: 380 x 300 мм

92357
Чанта  за документи
от нетъкан текстил

5235
Чанта  за документи

от полиестер 600D

56 Размери:  390 × 300 мм

Размери: 385 x 285 мм

72474
Чанта за документи

от полиестер 600D

66511
Чанта за документи от 
полиестер 600D с преден джоб

Размери: 290 x 390 х 385 мм

Размери: 380 x 300 мм

92357
Чанта  за документи
от нетъкан текстил

5235
Чанта  за документи

от полиестер 600D1.00 лв.

2.80 лв.

3.50 лв.

2.65 лв.



57Размери: 370 x 270 x 50 мм
Размери: 380 х 300 х 80 мм

Размери: 370 х 360 х 90 мм

Размери: 380 х 295 х 90 мм

741507
Чанта за документи 
от полиестер 600D

92292
Чанта за документи 
от полиестер 600D

92291
Чанта за документи 

от полиестер 600D

6141
Чанта за документи 

от полиестер 600D

57Размери: 370 x 270 x 50 мм
Размери: 380 х 300 х 80 мм

Размери: 370 х 360 х 90 мм

Размери: 380 х 295 х 90 мм

741507
Чанта за документи 
от полиестер 600D

92292
Чанта за документи 
от полиестер 600D

92291
Чанта за документи 

от полиестер 600D

6141
Чанта за документи 

от полиестер 600D

57Размери: 370 x 270 x 50 мм
Размери: 380 х 300 х 80 мм

Размери: 370 х 360 х 90 мм

Размери: 380 х 295 х 90 мм

741507
Чанта за документи 
от полиестер 600D

92292
Чанта за документи 
от полиестер 600D

92291
Чанта за документи 

от полиестер 600D

6141
Чанта за документи 

от полиестер 600D

57Размери: 370 x 270 x 50 мм
Размери: 380 х 300 х 80 мм

Размери: 370 х 360 х 90 мм

Размери: 380 х 295 х 90 мм

741507
Чанта за документи 
от полиестер 600D

92292
Чанта за документи 
от полиестер 600D

92291
Чанта за документи 

от полиестер 600D

6141
Чанта за документи 

от полиестер 600D

5.60 лв.

6.50 лв.

5.25 лв.

9.30 лв.



58

15“
92257
Мултифункционална 
чанта от полиестер 
600D

92247
Мултифункционална 

чанта  от полиестер 600D

721154
Чанта за лаптоп 15 инча 

с RFID защита от 
полиестер 300D

Размери: 390 x 290 x 80 мм

Размери: 380 x 295 x 85 мм

92236
Чанта  за документи
от полиестер 600D

Размери: 400 x 300 x 90 мм

Размери: 400 x 300 x 100 мм

58

15“
92257
Мултифункционална 
чанта от полиестер 
600D

92247
Мултифункционална 

чанта  от полиестер 600D

721154
Чанта за лаптоп 15 инча 

с RFID защита от 
полиестер 300D

Размери: 390 x 290 x 80 мм

Размери: 380 x 295 x 85 мм

92236
Чанта  за документи
от полиестер 600D

Размери: 400 x 300 x 90 мм

Размери: 400 x 300 x 100 мм

58

15“
92257
Мултифункционална 
чанта от полиестер 
600D

92247
Мултифункционална 

чанта  от полиестер 600D

721154
Чанта за лаптоп 15 инча 

с RFID защита от 
полиестер 300D

Размери: 390 x 290 x 80 мм

Размери: 380 x 295 x 85 мм

92236
Чанта  за документи
от полиестер 600D

Размери: 400 x 300 x 90 мм

Размери: 400 x 300 x 100 мм

58

15“
92257
Мултифункционална 
чанта от полиестер 
600D

92247
Мултифункционална 

чанта  от полиестер 600D

721154
Чанта за лаптоп 15 инча 

с RFID защита от 
полиестер 300D

Размери: 390 x 290 x 80 мм

Размери: 380 x 295 x 85 мм

92236
Чанта  за документи
от полиестер 600D

Размери: 400 x 300 x 90 мм

Размери: 400 x 300 x 100 мм

5.05 лв.

7.50 лв.

8.50 лв.

22.05 лв.



59

Размери: 370 x 390 x 75 мм

Размери: 400 x 310 x 70 мм

6157
Мултифункционална чанта от 

полиестер 600D с преден джоб с цип 

Размери: 400 x 280 x 60 мм

Размери: 400 x 300 x 80 мм

92162
Чанта за лаптоп 15,6“

от полиестер 600D

92258
Бизнес чанта за лаптоп 15,6“
от полиестер 600D

72426
Бизнес чанта за лаптоп
 15 инча от 
полиестер 600D

15“

15,6“

15,6“

59

Размери: 370 x 390 x 75 мм

Размери: 400 x 310 x 70 мм

6157
Мултифункционална чанта от 

полиестер 600D с преден джоб с цип 

Размери: 400 x 280 x 60 мм

Размери: 400 x 300 x 80 мм

92162
Чанта за лаптоп 15,6“

от полиестер 600D

92258
Бизнес чанта за лаптоп 15,6“
от полиестер 600D

72426
Бизнес чанта за лаптоп
 15 инча от 
полиестер 600D

15“

15,6“

15,6“

59

Размери: 370 x 390 x 75 мм

Размери: 400 x 310 x 70 мм

6157
Мултифункционална чанта от 

полиестер 600D с преден джоб с цип 

Размери: 400 x 280 x 60 мм

Размери: 400 x 300 x 80 мм

92162
Чанта за лаптоп 15,6“

от полиестер 600D

92258
Бизнес чанта за лаптоп 15,6“
от полиестер 600D

72426
Бизнес чанта за лаптоп
 15 инча от 
полиестер 600D

15“

15,6“

15,6“

59

Размери: 370 x 390 x 75 мм

Размери: 400 x 310 x 70 мм

6157
Мултифункционална чанта от 

полиестер 600D с преден джоб с цип 

Размери: 400 x 280 x 60 мм

Размери: 400 x 300 x 80 мм

92162
Чанта за лаптоп 15,6“

от полиестер 600D

92258
Бизнес чанта за лаптоп 15,6“
от полиестер 600D

72426
Бизнес чанта за лаптоп
 15 инча от 
полиестер 600D

15“

15,6“

15,6“

9.90 лв. 9.05 лв.

11.80 лв.

11.55 лв.
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92266
Чанта за лаптоп 15.6 инча 
от полиестер 600D и 300D

92172
Чанта за лаптоп 15.6 инча 

от полиестер 300D
и жакард 840D

92289
Бизнес чанта за лаптоп 15.6 
инча от полиестер 600D

92286
Бизнес чанта за 

лаптоп 14 инча от 
полиестер 600D

с регулируема презрамка

Размери: 400 x 295 x 75 мм

Размери:  400 x 290 x 50 мм

Размери: 400 x 290 x 70 мм

Размери:  370 x 280 x 50 мм

15,6“

15,6“

14“

15,6“

60

92266
Чанта за лаптоп 15.6 инча 
от полиестер 600D и 300D

92172
Чанта за лаптоп 15.6 инча 

от полиестер 300D
и жакард 840D

92289
Бизнес чанта за лаптоп 15.6 
инча от полиестер 600D

92286
Бизнес чанта за 

лаптоп 14 инча от 
полиестер 600D

с регулируема презрамка

Размери: 400 x 295 x 75 мм

Размери:  400 x 290 x 50 мм

Размери: 400 x 290 x 70 мм

Размери:  370 x 280 x 50 мм

15,6“

15,6“

14“

15,6“

60

92266
Чанта за лаптоп 15.6 инча 
от полиестер 600D и 300D

92172
Чанта за лаптоп 15.6 инча 

от полиестер 300D
и жакард 840D

92289
Бизнес чанта за лаптоп 15.6 
инча от полиестер 600D

92286
Бизнес чанта за 

лаптоп 14 инча от 
полиестер 600D

с регулируема презрамка

Размери: 400 x 295 x 75 мм

Размери:  400 x 290 x 50 мм

Размери: 400 x 290 x 70 мм

Размери:  370 x 280 x 50 мм

15,6“

15,6“

14“

15,6“

60

92266
Чанта за лаптоп 15.6 инча 
от полиестер 600D и 300D

92172
Чанта за лаптоп 15.6 инча 

от полиестер 300D
и жакард 840D

92289
Бизнес чанта за лаптоп 15.6 
инча от полиестер 600D

92286
Бизнес чанта за 

лаптоп 14 инча от 
полиестер 600D

с регулируема презрамка

Размери: 400 x 295 x 75 мм

Размери:  400 x 290 x 50 мм

Размери: 400 x 290 x 70 мм

Размери:  370 x 280 x 50 мм

15,6“

15,6“

14“

15,6“

13.60 лв.

18.15 лв.

17.25 лв.

27.30 лв.
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15“

14“
17“

15“

Размери: 320 x 440 x 180 мм

781201
Раница за лаптоп 15 инча 
от полиестер 600D

781204
Раница за лаптоп 15 инча 

от полиестер 600D

92165
Раница за лаптоп 17 инча
 от полиестер 300D и жакард 
840D с отделение за таблет 
10,5 инча и 3 предни джоба

Размери: 320 x 400 x 150 мм

Размери: 330 x 450 x 185 мм

92170
Раница за лаптоп 14 инча 

от полиестер 600D

Размери: 310 x 400 x 110 мм

61

15“

14“
17“

15“

Размери: 320 x 440 x 180 мм

781201
Раница за лаптоп 15 инча 
от полиестер 600D

781204
Раница за лаптоп 15 инча 

от полиестер 600D

92165
Раница за лаптоп 17 инча
 от полиестер 300D и жакард 
840D с отделение за таблет 
10,5 инча и 3 предни джоба

Размери: 320 x 400 x 150 мм

Размери: 330 x 450 x 185 мм

92170
Раница за лаптоп 14 инча 

от полиестер 600D

Размери: 310 x 400 x 110 мм

61

15“

14“
17“

15“

Размери: 320 x 440 x 180 мм

781201
Раница за лаптоп 15 инча 
от полиестер 600D

781204
Раница за лаптоп 15 инча 

от полиестер 600D

92165
Раница за лаптоп 17 инча
 от полиестер 300D и жакард 
840D с отделение за таблет 
10,5 инча и 3 предни джоба

Размери: 320 x 400 x 150 мм

Размери: 330 x 450 x 185 мм

92170
Раница за лаптоп 14 инча 

от полиестер 600D

Размери: 310 x 400 x 110 мм

61

15“

14“
17“

15“

Размери: 320 x 440 x 180 мм

781201
Раница за лаптоп 15 инча 
от полиестер 600D

781204
Раница за лаптоп 15 инча 

от полиестер 600D

92165
Раница за лаптоп 17 инча
 от полиестер 300D и жакард 
840D с отделение за таблет 
10,5 инча и 3 предни джоба

Размери: 320 x 400 x 150 мм

Размери: 330 x 450 x 185 мм

92170
Раница за лаптоп 14 инча 

от полиестер 600D

Размери: 310 x 400 x 110 мм

23.60 лв.

19.15 лв.

50.00 лв.

28.30 лв.
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92676
Раница от полиестер 600D

781152
Раница от полиестер 600D

791845
Раница от полиестер 600D

Размери: 280 x 360 x 100 мм
Размери: 300 х 400 х 160 мм

Размери: 230 x 400 x 120 мм Размери: 250 x 420 x 180 мм

92471
Раница от полиестер 600D

62

92676
Раница от полиестер 600D

781152
Раница от полиестер 600D

791845
Раница от полиестер 600D

Размери: 280 x 360 x 100 мм
Размери: 300 х 400 х 160 мм

Размери: 230 x 400 x 120 мм Размери: 250 x 420 x 180 мм

92471
Раница от полиестер 600D

62

92676
Раница от полиестер 600D

781152
Раница от полиестер 600D

791845
Раница от полиестер 600D

Размери: 280 x 360 x 100 мм
Размери: 300 х 400 х 160 мм

Размери: 230 x 400 x 120 мм Размери: 250 x 420 x 180 мм

92471
Раница от полиестер 600D

62

92676
Раница от полиестер 600D

781152
Раница от полиестер 600D

791845
Раница от полиестер 600D

Размери: 280 x 360 x 100 мм
Размери: 300 х 400 х 160 мм

Размери: 230 x 400 x 120 мм Размери: 250 x 420 x 180 мм

92471
Раница от полиестер 600D

6.10 лв.

9.65 лв.

9.10 лв.

7.75 лв.



63Размери: 220 х 400  x 160 мм

Размери: 290 х 380 х 115 мм

Размери:  420 x 240 x 200 мм

781701
Сгъваема раница 
от полиестер 210D

2364
Раница от полиестер 600D

с регулируеми презрамки

761063
Спортен сак от полиестер 600D 

с регулируема презрамка

781711
Раница за лаптоп 15” от 
полиестер 600D 

Размери: 280 x 380 x 120 мм

15“

63Размери: 220 х 400  x 160 мм

Размери: 290 х 380 х 115 мм

Размери:  420 x 240 x 200 мм

781701
Сгъваема раница 
от полиестер 210D

2364
Раница от полиестер 600D

с регулируеми презрамки

761063
Спортен сак от полиестер 600D 

с регулируема презрамка

781711
Раница за лаптоп 15” от 
полиестер 600D 

Размери: 280 x 380 x 120 мм

15“

63Размери: 220 х 400  x 160 мм

Размери: 290 х 380 х 115 мм

Размери:  420 x 240 x 200 мм

781701
Сгъваема раница 
от полиестер 210D

2364
Раница от полиестер 600D

с регулируеми презрамки

761063
Спортен сак от полиестер 600D 

с регулируема презрамка

781711
Раница за лаптоп 15” от 
полиестер 600D 

Размери: 280 x 380 x 120 мм

15“

63Размери: 220 х 400  x 160 мм

Размери: 290 х 380 х 115 мм

Размери:  420 x 240 x 200 мм

781701
Сгъваема раница 
от полиестер 210D

2364
Раница от полиестер 600D

с регулируеми презрамки

761063
Спортен сак от полиестер 600D 

с регулируема презрамка

781711
Раница за лаптоп 15” от 
полиестер 600D 

Размери: 280 x 380 x 120 мм

15“

14.20 лв.

6.25 лв.

3.95 лв.

10.90 лв.



64

Размери: ø 5 x 450 мм

94408
Връзка за бадж 
от полиестер 

Размери: 20 х 530 мм

Размери: 
20 х 510 мм

Размери: 20 х 480 мм

Размери: 15 х 550 мм

20 мм

20 мм

20 мм

94402
Връзка за бадж 
от полиестер

94401
Връзка за бадж 
от полиестер

94405
Връзка за бадж 
от полиестер

721135
Връзка за бадж от 
полиестер 

64

Размери: ø 5 x 450 мм

94408
Връзка за бадж 
от полиестер 

Размери: 20 х 530 мм

Размери: 
20 х 510 мм

Размери: 20 х 480 мм

Размери: 15 х 550 мм

20 мм

20 мм

20 мм

94402
Връзка за бадж 
от полиестер

94401
Връзка за бадж 
от полиестер

94405
Връзка за бадж 
от полиестер

721135
Връзка за бадж от 
полиестер 

64

Размери: ø 5 x 450 мм

94408
Връзка за бадж 
от полиестер 

Размери: 20 х 530 мм

Размери: 
20 х 510 мм

Размери: 20 х 480 мм

Размери: 15 х 550 мм

20 мм

20 мм

20 мм

94402
Връзка за бадж 
от полиестер

94401
Връзка за бадж 
от полиестер

94405
Връзка за бадж 
от полиестер

721135
Връзка за бадж от 
полиестер 

64

Размери: ø 5 x 450 мм

94408
Връзка за бадж 
от полиестер 

Размери: 20 х 530 мм

Размери: 
20 х 510 мм

Размери: 20 х 480 мм

Размери: 15 х 550 мм

20 мм

20 мм

20 мм

94402
Връзка за бадж 
от полиестер

94401
Връзка за бадж 
от полиестер

94405
Връзка за бадж 
от полиестер

721135
Връзка за бадж от 
полиестер 

0.45 лв. 0.80 лв.

0.70лв.

1.85 лв.

1.05 лв.



65Размери: 110  х 30 x 8 мм

Размери: ø 30 x 15 мм

М2115 
Лента за бадж по 
индивидуален дизайн с 
двустранен пълноцветен 
печат от полиестер.

М2115 
Лента за бадж по 

индивидуален дизайн с 
двустранен пълноцветен 

печат от полиестер.
Ширина: 10 мм, 15 мм и 20 мм.

М2420
Лента за бадж по индивидуален 
дизайн с двустранен пълноцветен 
печат от полиестер.
Ширина: 10 мм, 15 мм, 20 мм и 25 мм

809307
Ролетка за бадж,
с щипка за закачане

7908
Ролетка за бадж,
с щипка за закачане

Мин. количество:
100 броя. 

Ширина: 10 мм, 15 
мм, 20 мм и 25 мм

Мин. количество:
100 броя. 

Мин. количество:
100 броя. 

65Размери: 110  х 30 x 8 мм

Размери: ø 30 x 15 мм

М2115 
Лента за бадж по 
индивидуален дизайн с 
двустранен пълноцветен 
печат от полиестер.

М2115 
Лента за бадж по 

индивидуален дизайн с 
двустранен пълноцветен 

печат от полиестер.
Ширина: 10 мм, 15 мм и 20 мм.

М2420
Лента за бадж по индивидуален 
дизайн с двустранен пълноцветен 
печат от полиестер.
Ширина: 10 мм, 15 мм, 20 мм и 25 мм

809307
Ролетка за бадж,
с щипка за закачане

7908
Ролетка за бадж,
с щипка за закачане

Мин. количество:
100 броя. 

Ширина: 10 мм, 15 
мм, 20 мм и 25 мм

Мин. количество:
100 броя. 

Мин. количество:
100 броя. 

65Размери: 110  х 30 x 8 мм

Размери: ø 30 x 15 мм

М2115 
Лента за бадж по 
индивидуален дизайн с 
двустранен пълноцветен 
печат от полиестер.

М2115 
Лента за бадж по 

индивидуален дизайн с 
двустранен пълноцветен 

печат от полиестер.
Ширина: 10 мм, 15 мм и 20 мм.

М2420
Лента за бадж по индивидуален 
дизайн с двустранен пълноцветен 
печат от полиестер.
Ширина: 10 мм, 15 мм, 20 мм и 25 мм

809307
Ролетка за бадж,
с щипка за закачане

7908
Ролетка за бадж,
с щипка за закачане

Мин. количество:
100 броя. 

Ширина: 10 мм, 15 
мм, 20 мм и 25 мм

Мин. количество:
100 броя. 

Мин. количество:
100 броя. 

65Размери: 110  х 30 x 8 мм

Размери: ø 30 x 15 мм

М2115 
Лента за бадж по 
индивидуален дизайн с 
двустранен пълноцветен 
печат от полиестер.

М2115 
Лента за бадж по 

индивидуален дизайн с 
двустранен пълноцветен 

печат от полиестер.
Ширина: 10 мм, 15 мм и 20 мм.

М2420
Лента за бадж по индивидуален 
дизайн с двустранен пълноцветен 
печат от полиестер.
Ширина: 10 мм, 15 мм, 20 мм и 25 мм

809307
Ролетка за бадж,
с щипка за закачане

7908
Ролетка за бадж,
с щипка за закачане

Мин. количество:
100 броя. 

Ширина: 10 мм, 15 
мм, 20 мм и 25 мм

Мин. количество:
100 броя. 

Мин. количество:
100 броя. 

0.55 лв.

по запитване

по запитване

по запитване



66

99568
Шапка с козирка от полиестер
с велкро закопчаване

99412
Шапка с козирка от 100 % памук 
с 6 панела и метална катарама

781295
Шапка с козирка от 

полиестер и микрофибър с 5 
панела и велкро закопчаване

99547
Шапка с козирка от 
полиестер с велкро 
закопчаване

99537
Шапка с козирка от полиестер

с велкро закопчаване

66

99568
Шапка с козирка от полиестер
с велкро закопчаване

99412
Шапка с козирка от 100 % памук 
с 6 панела и метална катарама

781295
Шапка с козирка от 

полиестер и микрофибър с 5 
панела и велкро закопчаване

99547
Шапка с козирка от 
полиестер с велкро 
закопчаване

99537
Шапка с козирка от полиестер

с велкро закопчаване

66

99568
Шапка с козирка от полиестер
с велкро закопчаване

99412
Шапка с козирка от 100 % памук 
с 6 панела и метална катарама

781295
Шапка с козирка от 

полиестер и микрофибър с 5 
панела и велкро закопчаване

99547
Шапка с козирка от 
полиестер с велкро 
закопчаване

99537
Шапка с козирка от полиестер

с велкро закопчаване

66

99568
Шапка с козирка от полиестер
с велкро закопчаване

99412
Шапка с козирка от 100 % памук 
с 6 панела и метална катарама

781295
Шапка с козирка от 

полиестер и микрофибър с 5 
панела и велкро закопчаване

99547
Шапка с козирка от 
полиестер с велкро 
закопчаване

99537
Шапка с козирка от полиестер

с велкро закопчаване

1.70 лв.
1.70 лв.

3.50 лв.

2.10 лв.

2.85 лв.
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99415
Шапка с козирка от полиестер 
с 6 панела и велкро закопчаване

1464
Шапка от 100 % памук с 6 
панела и метална катарама

781639
Шапка от полиестер 
и микрофибър с 6 
панела и мрежа

761990
Бейзболна шапка от 100 % памук 

с 5 панела и велкро закопчаване

791198
Полиестерна шапка

с периферия ( без лента)

67

99415
Шапка с козирка от полиестер 
с 6 панела и велкро закопчаване

1464
Шапка от 100 % памук с 6 
панела и метална катарама

781639
Шапка от полиестер 
и микрофибър с 6 
панела и мрежа

761990
Бейзболна шапка от 100 % памук 

с 5 панела и велкро закопчаване

791198
Полиестерна шапка

с периферия ( без лента)

67

99415
Шапка с козирка от полиестер 
с 6 панела и велкро закопчаване

1464
Шапка от 100 % памук с 6 
панела и метална катарама

781639
Шапка от полиестер 
и микрофибър с 6 
панела и мрежа

761990
Бейзболна шапка от 100 % памук 

с 5 панела и велкро закопчаване

791198
Полиестерна шапка

с периферия ( без лента)

67

99415
Шапка с козирка от полиестер 
с 6 панела и велкро закопчаване

1464
Шапка от 100 % памук с 6 
панела и метална катарама

781639
Шапка от полиестер 
и микрофибър с 6 
панела и мрежа

761990
Бейзболна шапка от 100 % памук 

с 5 панела и велкро закопчаване

791198
Полиестерна шапка

с периферия ( без лента)

3.35 лв.

2.40 лв.

2.20 лв.

3.25 лв.

2.30 лв.
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99139
Автоматичен сгъваем 

чадър от полиестер
с 8 панела и пластмасова 

дръжка в калъфче
98 cm

93,5 cm

4092
Сгъваем чадър от 

полиестер с 8 панела 
и пластмасова 

дръжка в калъфче  

  95 cm

808412
Автоматичен сгъваем 
ветроустойчив чадър от 
полиестер с 8 панела и 
пластмасова 
дръжка в калъфче

  89 cm

31119
Сгъваем чадър от полиестер 
с автоматичен механизъм за 
отваряне и затваряне,
 8 панела и пластмасова дръжка

68

99139
Автоматичен сгъваем 

чадър от полиестер
с 8 панела и пластмасова 

дръжка в калъфче
98 cm

93,5 cm

4092
Сгъваем чадър от 

полиестер с 8 панела 
и пластмасова 

дръжка в калъфче  

  95 cm

808412
Автоматичен сгъваем 
ветроустойчив чадър от 
полиестер с 8 панела и 
пластмасова 
дръжка в калъфче

  89 cm

31119
Сгъваем чадър от полиестер 
с автоматичен механизъм за 
отваряне и затваряне,
 8 панела и пластмасова дръжка

68

99139
Автоматичен сгъваем 

чадър от полиестер
с 8 панела и пластмасова 

дръжка в калъфче
98 cm

93,5 cm

4092
Сгъваем чадър от 

полиестер с 8 панела 
и пластмасова 

дръжка в калъфче  

  95 cm

808412
Автоматичен сгъваем 
ветроустойчив чадър от 
полиестер с 8 панела и 
пластмасова 
дръжка в калъфче

  89 cm

31119
Сгъваем чадър от полиестер 
с автоматичен механизъм за 
отваряне и затваряне,
 8 панела и пластмасова дръжка

68

99139
Автоматичен сгъваем 

чадър от полиестер
с 8 панела и пластмасова 

дръжка в калъфче
98 cm

93,5 cm

4092
Сгъваем чадър от 

полиестер с 8 панела 
и пластмасова 

дръжка в калъфче  

  95 cm

808412
Автоматичен сгъваем 
ветроустойчив чадър от 
полиестер с 8 панела и 
пластмасова 
дръжка в калъфче

  89 cm

31119
Сгъваем чадър от полиестер 
с автоматичен механизъм за 
отваряне и затваряне,
 8 панела и пластмасова дръжка

13.85 лв.
5.65 лв.

14.75 лв.

11.70 лв.



69

102 cm

99100
Чадър от полиестер с 8 
панела и дървена дръжка

104 cm

99116
Автоматичен чадър от 

полиестер с 8 панела и 
дървена дръжка

104 cm

99145
Автоматичен ветроустойчив чадър от 
полиестер 190T с ребра от фибростъкло 
и дръжка с гумено покритие. 96 cm

31116
Автоматичен чадър от 

полиестер с 8 панела
и пластмасова дръжка 

69

102 cm

99100
Чадър от полиестер с 8 
панела и дървена дръжка

104 cm

99116
Автоматичен чадър от 

полиестер с 8 панела и 
дървена дръжка

104 cm

99145
Автоматичен ветроустойчив чадър от 
полиестер 190T с ребра от фибростъкло 
и дръжка с гумено покритие. 96 cm

31116
Автоматичен чадър от 

полиестер с 8 панела
и пластмасова дръжка 

69

102 cm

99100
Чадър от полиестер с 8 
панела и дървена дръжка

104 cm

99116
Автоматичен чадър от 

полиестер с 8 панела и 
дървена дръжка

104 cm

99145
Автоматичен ветроустойчив чадър от 
полиестер 190T с ребра от фибростъкло 
и дръжка с гумено покритие. 96 cm

31116
Автоматичен чадър от 

полиестер с 8 панела
и пластмасова дръжка 

69

102 cm

99100
Чадър от полиестер с 8 
панела и дървена дръжка

104 cm

99116
Автоматичен чадър от 

полиестер с 8 панела и 
дървена дръжка

104 cm

99145
Автоматичен ветроустойчив чадър от 
полиестер 190T с ребра от фибростъкло 
и дръжка с гумено покритие. 96 cm

31116
Автоматичен чадър от 

полиестер с 8 панела
и пластмасова дръжка 

6.45 лв.

6.50 лв.

15.20 лв. 6.20 лв.
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127 cm

99109
Голф чадър от 
полиестер с 8 панела
и дървена дръжка 

95cm

31139
Автоматичен чадър

от полиестер с 8 панела
и EVA дръжка 

104 cm

99142
Автоматичен рекламен 

чадър от полиестер 190T с 8 
панела, ос и ребра от фибро 

стъкло и EVA дръжка 

4064
Автоматичен чадър 
от полиестер с 8 панела
и дървена дръжка

102 cm

70
127 cm

99109
Голф чадър от 
полиестер с 8 панела
и дървена дръжка 

95cm

31139
Автоматичен чадър

от полиестер с 8 панела
и EVA дръжка 

104 cm

99142
Автоматичен рекламен 

чадър от полиестер 190T с 8 
панела, ос и ребра от фибро 

стъкло и EVA дръжка 

4064
Автоматичен чадър 
от полиестер с 8 панела
и дървена дръжка

102 cm

70
127 cm

99109
Голф чадър от 
полиестер с 8 панела
и дървена дръжка 

95cm

31139
Автоматичен чадър

от полиестер с 8 панела
и EVA дръжка 

104 cm

99142
Автоматичен рекламен 

чадър от полиестер 190T с 8 
панела, ос и ребра от фибро 

стъкло и EVA дръжка 

4064
Автоматичен чадър 
от полиестер с 8 панела
и дървена дръжка

102 cm

70
127 cm

99109
Голф чадър от 
полиестер с 8 панела
и дървена дръжка 

95cm

31139
Автоматичен чадър

от полиестер с 8 панела
и EVA дръжка 

104 cm

99142
Автоматичен рекламен 

чадър от полиестер 190T с 8 
панела, ос и ребра от фибро 

стъкло и EVA дръжка 

4064
Автоматичен чадър 
от полиестер с 8 панела
и дървена дръжка

102 cm

8.10 лв.

6.35 лв.

9.45 лв.
9.30 лв.
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808415
Голям ветроустойчив 
автоматичен чадър
 от шантунг с 8 панела
и EVA дръжка 

104cm

99137
Автоматичен чадър

от полиестер с 8 панела
и EVA дръжка

105cm

31120
Чадър с 16 панела  
от полиестер 190Т 
с дървена дръжка 

7963
Двуслоен чадър с обратно 

затваряне, рамка и 
ребра от фибростъкло 
и пластмасова дръжка

130cm

105cm

71

808415
Голям ветроустойчив 
автоматичен чадър
 от шантунг с 8 панела
и EVA дръжка 

104cm

99137
Автоматичен чадър

от полиестер с 8 панела
и EVA дръжка

105cm

31120
Чадър с 16 панела  
от полиестер 190Т 
с дървена дръжка 

7963
Двуслоен чадър с обратно 

затваряне, рамка и 
ребра от фибростъкло 
и пластмасова дръжка

130cm

105cm

71

808415
Голям ветроустойчив 
автоматичен чадър
 от шантунг с 8 панела
и EVA дръжка 

104cm

99137
Автоматичен чадър

от полиестер с 8 панела
и EVA дръжка

105cm

31120
Чадър с 16 панела  
от полиестер 190Т 
с дървена дръжка 

7963
Двуслоен чадър с обратно 

затваряне, рамка и 
ребра от фибростъкло 
и пластмасова дръжка

130cm

105cm

71

808415
Голям ветроустойчив 
автоматичен чадър
 от шантунг с 8 панела
и EVA дръжка 

104cm

99137
Автоматичен чадър

от полиестер с 8 панела
и EVA дръжка

105cm

31120
Чадър с 16 панела  
от полиестер 190Т 
с дървена дръжка 

7963
Двуслоен чадър с обратно 

затваряне, рамка и 
ребра от фибростъкло 
и пластмасова дръжка

130cm

105cm

71

808415
Голям ветроустойчив 
автоматичен чадър
 от шантунг с 8 панела
и EVA дръжка 

104cm

99137
Автоматичен чадър

от полиестер с 8 панела
и EVA дръжка

105cm

31120
Чадър с 16 панела  
от полиестер 190Т 
с дървена дръжка 

7963
Двуслоен чадър с обратно 

затваряне, рамка и 
ребра от фибростъкло 
и пластмасова дръжка

130cm

105cm

71

808415
Голям ветроустойчив 
автоматичен чадър
 от шантунг с 8 панела
и EVA дръжка 

104cm

99137
Автоматичен чадър

от полиестер с 8 панела
и EVA дръжка

105cm

31120
Чадър с 16 панела  
от полиестер 190Т 
с дървена дръжка 

7963
Двуслоен чадър с обратно 

затваряне, рамка и 
ребра от фибростъкло 
и пластмасова дръжка

130cm

105cm

71

808415
Голям ветроустойчив 
автоматичен чадър
 от шантунг с 8 панела
и EVA дръжка 

104cm

99137
Автоматичен чадър

от полиестер с 8 панела
и EVA дръжка

105cm

31120
Чадър с 16 панела  
от полиестер 190Т 
с дървена дръжка 

7963
Двуслоен чадър с обратно 

затваряне, рамка и 
ребра от фибростъкло 
и пластмасова дръжка

130cm

105cm

71

808415
Голям ветроустойчив 
автоматичен чадър
 от шантунг с 8 панела
и EVA дръжка 

104cm

99137
Автоматичен чадър

от полиестер с 8 панела
и EVA дръжка

105cm

31120
Чадър с 16 панела  
от полиестер 190Т 
с дървена дръжка 

7963
Двуслоен чадър с обратно 

затваряне, рамка и 
ребра от фибростъкло 
и пластмасова дръжка

130cm

105cm

71

808415
Голям ветроустойчив 
автоматичен чадър
 от шантунг с 8 панела
и EVA дръжка 

104cm

99137
Автоматичен чадър

от полиестер с 8 панела
и EVA дръжка

105cm

31120
Чадър с 16 панела  
от полиестер 190Т 
с дървена дръжка 

7963
Двуслоен чадър с обратно 

затваряне, рамка и 
ребра от фибростъкло 
и пластмасова дръжка

130cm

105cm

71

808415
Голям ветроустойчив 
автоматичен чадър
 от шантунг с 8 панела
и EVA дръжка 

104cm

99137
Автоматичен чадър

от полиестер с 8 панела
и EVA дръжка

105cm

31120
Чадър с 16 панела  
от полиестер 190Т 
с дървена дръжка 

7963
Двуслоен чадър с обратно 

затваряне, рамка и 
ребра от фибростъкло 
и пластмасова дръжка

130cm

105cm

71

808415
Голям ветроустойчив 
автоматичен чадър
 от шантунг с 8 панела
и EVA дръжка 

104cm

99137
Автоматичен чадър

от полиестер с 8 панела
и EVA дръжка

105cm

31120
Чадър с 16 панела  
от полиестер 190Т 
с дървена дръжка 

7963
Двуслоен чадър с обратно 

затваряне, рамка и 
ребра от фибростъкло 
и пластмасова дръжка

130cm

105cm

71

808415
Голям ветроустойчив 
автоматичен чадър
 от шантунг с 8 панела
и EVA дръжка 

104cm

99137
Автоматичен чадър

от полиестер с 8 панела
и EVA дръжка

105cm

31120
Чадър с 16 панела  
от полиестер 190Т 
с дървена дръжка 

7963
Двуслоен чадър с обратно 

затваряне, рамка и 
ребра от фибростъкло 
и пластмасова дръжка

130cm

105cm

71

808415
Голям ветроустойчив 
автоматичен чадър
 от шантунг с 8 панела
и EVA дръжка 

104cm

99137
Автоматичен чадър

от полиестер с 8 панела
и EVA дръжка

105cm

31120
Чадър с 16 панела  
от полиестер 190Т 
с дървена дръжка 

7963
Двуслоен чадър с обратно 

затваряне, рамка и 
ребра от фибростъкло 
и пластмасова дръжка

130cm

105cm

71

808415
Голям ветроустойчив 
автоматичен чадър
 от шантунг с 8 панела
и EVA дръжка 

104cm

99137
Автоматичен чадър

от полиестер с 8 панела
и EVA дръжка

105cm

31120
Чадър с 16 панела  
от полиестер 190Т 
с дървена дръжка 

7963
Двуслоен чадър с обратно 

затваряне, рамка и 
ребра от фибростъкло 
и пластмасова дръжка

130cm

105cm

71

808415
Голям ветроустойчив 
автоматичен чадър
 от шантунг с 8 панела
и EVA дръжка 

104cm

99137
Автоматичен чадър

от полиестер с 8 панела
и EVA дръжка

105cm

31120
Чадър с 16 панела  
от полиестер 190Т 
с дървена дръжка 

7963
Двуслоен чадър с обратно 

затваряне, рамка и 
ребра от фибростъкло 
и пластмасова дръжка

130cm

105cm

71

808415
Голям ветроустойчив 
автоматичен чадър
 от шантунг с 8 панела
и EVA дръжка 

104cm

99137
Автоматичен чадър

от полиестер с 8 панела
и EVA дръжка

105cm

31120
Чадър с 16 панела  
от полиестер 190Т 
с дървена дръжка 

7963
Двуслоен чадър с обратно 

затваряне, рамка и 
ребра от фибростъкло 
и пластмасова дръжка

130cm

105cm

14.80 лв.
7.95 лв.

12.30 лв.

22.45 лв.
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дамска 
тениска

мъжка
тениска

Грамаж:
Бяла - от 150 до 230 гр./м2

Цветна - от 160 до 240 гр./м2
Размери: S, M, L, XL, XXL

мъжка 
риза - пике

дамска 
риза - пике

по запитване


