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

Надписване - сухо преге (релефен печат),  
топъл печат и директен печат.

0813BM

0813NUV

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

Надписване - ситопечат, топъл печат и директен печат.

4.80 лв.

4.55 лв.
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0813SAT

0813LIGHT

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

Надписване - ситопечат и топъл печат.

Корица - твърда подвързия SATIN,
с дунапрен на горната корица 

Цветове - син, графит

Надписване - ситопечат и топъл печат.

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• 

5.20 лв.

5.20 лв.
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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

нАсТоЛEн БеЛежник с ДАТи

Мин﹒ количество: 
200 броя

по
поРъчка

Мин﹒ количество: 
200 броя

по
поРъчка

Опции: 
дунапрен на горната корица•	

Надписване - ситопечат, сухо преге (релефен печат), 
топъл печат и директен печат﹒
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Бележник MILANO с дати

Корица MILANO - термоактивно платно с 
дунапрен и декоративен шев

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

1114MILD

ФОРМАТ

Надписване - ситопечат, сухо преге (релефен печат), 
топъл печат и директен печат.

9.35 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

ФОРМАТ

Надписване - сухо преге (релефен печат),
топъл печат и директен печат.

9.20 лв.
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Бележник JARDEN с дати

1114JARDD

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

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

ФОРМАТ

Надписване - ситопечат, сухо преге (релефен печат), 
топъл печат и директен печат.

7.60 лв.
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Корица CAPRIS - термоактивно платно 
с дунапрен и декоративен шев
Цветове - черен, зелен, син и бордо

1114CAPD

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• 
Текстилна лента за отбелязване• 

Бележник CAPRIS с дати

ФОРМАТ

8.40 лв.
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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• 

ФОРМАТ

Надписване - ситопечат, сухо преге 
(релефен печат), топъл печат и 
директен печат.

7.60 лв.
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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

ФОРМАТ

Надписване - ситопечат, сухо преге 
(релефен печат), топъл печат и 
директен печат.

6.15 лв.
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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

ФОРМАТ

Надписване - ситопечат, сухо преге (релефен печат), 
топъл печат и директен печат.

6.15 лв.
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1014UST05
тъмносив

1014UST07
светлосив

1014UST06
син

1014UST08
тъмносин

Корица - твърда подвързия с пълноцветен печат и ламинат

Формат – 145 х 210 мм
Тяло - 176 страници, два езика BG/EN

Пълноцветна карта на Европа и България• 
Информационни страници• 

Бележник UNISTYLE без дати

ФОРМАТ

Надписване - ситопечат, топъл печат и директен печат.

3.35 лв.
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1014FLAMA

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

Бележник FLAMA без дати

ФОРМАТ

Надписване - ситопечат, сухо преге (релефен 
печат), топъл печат и директен печат.

3.45 лв.
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ФОРМАТ

Корица ECO
Тяло - 176 страници 
Цветове - екрю и зелено

Корица ALBERO с дунапрен
Тяло - 200 страници
Цветове - бордо и тъмнокафяво

1013UECO

1014ALB

Бележник ECO без дати

Бележник ALBERO без дати

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

Пълноцветна карта на • 
Европа и България
Информационни страници• 

Надписване - ситопечат, топъл печат 
и директен печат.

3.45 лв.

4.75 лв.
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1014NUV

Бележник NUVOLA без дати

Формат – 145 х 210 мм
Тяло - 200 страници, два езика BG/EN

Пълноцветна карта на Европа и България• 
Информационни страници• 

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

ФОРМАТ

Надписване - ситопечат, сухо преге (релефен печат), 
топъл печат и директен печат.

4.75 лв.
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ФОРМАТ

Бележник RHAPSODY без дати

Корица RHAPSODY с дунапрен
Цветове - оранжев, 
светлозелен, светосин

1014RAPS

Надписване - ситопечат, топъл печат и директен печат.

4.75 лв.
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1014SAT

Корица SATIN с дунапрен
Цветове - червен, графит, син, светлосин 

Бележник SATIN без дати

ФОРМАТ

Надписване - ситопечат, сухо преге (релефен печат), 
топъл печат и директен печат.

4.75 лв.
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Формат – 145 х 210 мм
Тяло - 200 страници, два езика BG/EN

Пълноцветна карта на Европа и България• 
Информационни страници• 

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

1014LIGHT

Бележник LIGHT без дати

ФОРМАТ

Надписване - ситопечат, сухо преге (релефен печат), 
топъл печат и директен печат.

4.75 лв.
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ФОРМАТ

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

Бележник JARDEN без дати

1014JARD

Надписване - ситопечат, сухо преге (релефен печат), 
топъл печат и директен печат.

6.15 лв.
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Формат – 145 х 210 мм
Тяло - 200 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

ФОРМАТ

6.15 лв.
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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 – 200 страници

Избор на тяло - бял или кремав офсет

ФОРМАТ

Надписване - сухо преге (релефен печат), 
топъл печат и директен печат.

8.55 лв.
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Бележник MILANO без дати

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

1014MIL

ФОРМАТ

Формат – 150 х 215 мм
Тяло – 200 страници

Избор на тяло - • бял или кремав офсет

Надписване - ситопечат, сухо преге (релефен печат), 
топъл печат и директен печат.

9.05 лв.
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1014CAPR Корица CAPRIS - термоактивно платно 
с дунапрен и декоративен шев
Тяло – 200 страници

Цветове - черен, зелен, син и бордо

ФОРМАТ

Бележник CAPRIS без дати

Надписване - ситопечат, сухо преге (релефен печат), 
топъл печат и директен печат.

7.60 лв.
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Корица - платно с дунапрен
и декоративен шев
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 • 

ФОРМАТ

Надписване - ситопечат, сухо преге 
(релефен печат), топъл печат
и директен печат.

12.00 лв.
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Бележник MILANO без дати

ФОРМАТ

Корица MILANO - термоактивно платно с
дунапрен и декоративен шев
Тяло – 200 страници

Цветове - син, бордо, сив и черен

1016MIL

Надписване - ситопечат, сухо преге (релефен печат), 
топъл печат и директен печат.

8.95 лв.
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Бележник CAPRIS без дати

ФОРМАТ

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

Формат B5– 170 х 235 мм
Тяло – 200 страници бял офсет

1016CAPR

Надписване - ситопечат, сухо преге (релефен печат), 
топъл печат и директен печат.

7.75 лв.
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Корица MILANO - термоактивно 
платно с дунапрен и декоративен шев

1014MILSET A5
Луксозен комплект бележник Миално A5 
без дати и метална химикалка с гумирано 
кадифено покритие в подаръчна кутия.
Цветове -  бордо, син хамелеон, сив и черен

1114MILDSET A5
Луксозен комплект бележник Миално A5 
с дати и метална химикалка с гумирано 
кадифено покритие в подаръчна кутия.
Цветове - син, бордо, син хамелеон, сив и 
черен

ФОРМАТ

19.45 лв.

19.75 лв.
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1014FELSET A5
Луксозен комплект бележник Фелиз A5 
без дати и метална химикалка с гумирано 
кадифено покритие в подаръчна кутия.

1114FELDSET A5
Луксозен комплект бележник Фелиз A5 
с дати и метална химикалка с гумирано 
кадифено покритие в подаръчна кутия.

Корица FELIZ - термоактивно платно с 
дунапрен и декоративен шев
Цветове -  сив, оранжев, тюркоаз и син

ФОРМАТ

19.25 лв.

19.57 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: 
бежов• 
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
ФОРМАТ

8.30 лв.

6.35 лв.
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2021DAN

2021BAL

Корица - твърда подвързия с 
термоактивна хартия със сухо 
преге и щанца 
Формат A5 - 145 х 210 мм

Стандартно тяло без дати - • 
100 листа на редове

Тяло по индивидуален дизайн • 
без дати

Опция: Цветна вложка с лого във 
щанцованата форма

Бележник BALOON с полускрита спирала

Бележник DANDELION с полускрита спирала

по запитване

по запитване
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Корица - каширана с термохартия 
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

Надписване - сухо преге (релефен печат), топъл печат и директен печат.

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

Тяло -  200 страници• 
Календариум за 2020 година• 

Опции:
тяло по индивидуален дизайн• 
вложки по индивидуален дизайн• 

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• 

ФОРМАТ

ФОРМАТ6.65 лв.

6.35 лв.



62 Формат А6 - 90 х 140 мм

Формат А6 - 90 х 140 мм

741148 YAKIS А6 
Джобен бележник с твърда корица, цветен 
ластик, текстилна лента за отбелязване 

и 80 бели листа.
Цветове  на ластика - червен, оранжев,

розов, зелен, син и черен

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

ФОРМАТ

ФОРМАТ

1.60 лв.

2.30 лв.
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Формат А6 - 91 х 143 мм
Формат А6 - 90 х 140 мм

Формат А6 - 90 х 140 мм

810377 KOLLY A6W
Джобен бележник с твърда 
корица от еко кожа с ластик, 
текстилна лента, цветна 
порезка и 80 бели листа.
Цветове на ластика - оранжев, 
червен, зелен

844038 GABBRO A6 
Джобен бележник с твърда корица от 
плат, ластик, текстилна лента за 
отбелязване и 80 листа на редове

93736 BERGSON A6 
Джобен бележник с твърда корица 
от еко кожа, ластик и 200 страници 
на редове. Цветна порезка на 
страниците.
Цветове - зелен, червен, син, черен.

ФОРМАТ

ФОРМАТ

2.60 лв.

2.55 лв.

3.25 лв.



64 Формат А5 - 137 х 210 мм 

Формат А5 - 137 х 210 мм 

93733 А5
Бележник с твърда подвързия с 

цветен ластик, място за химикалка 
и 160 тонирани страници.

Цветове на ластика - оранжев, 
червен, светлосин и син

93494 TWAIN А5
Бележник с твърда корица с ластик, 160 тонирани 
страници на редове и вътрешен джоб.
Цветове - червен, светлосин, кафяв, оранжев, 
светлозелен, тъмносин, бял и черен

ФОРМАТ

ФОРМАТ

4.20 лв.

3.65 лв.
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Формат А5 - 140 х 210 мм 

Формат А5 - 140 х 210 мм 

93717 CORBIN А5 
Бележник с твърда корица от изкуствена кожа с ластик, 
текстилна лента за отбелязване, място за химикалка
и 160 страници на редове.
Цветове на ластика - жълт, оранжев, червен, сив, зелен,
светлосин и тъмносин.

93277 KLEE А5
Бележник с корица от корк и платно 

в долната част,192 страници на 
редове в цвят слонова кост от 

устойчиво управление на горите и 
ластик за поставяне на химикалка.

В подаръчна кутия от крафт. 
Цветове - светлозелен, светлосин 

и натурален.

ФОРМАТ

ФОРМАТ

4.00 лв.

5.40 лв.



66 Формат А5 - 140 x 210 мм

Формат А5 - 140 x 210 мм

810440 DUONOTE А5
Бележник с твърда корица от еко 

кожа в два цвята с ластик, 80 бели 
листа и текстилна лента.

Цветове на корицата и ластика 
- червен, жълт, син, светлозелен и 

черен

ФОРМАТ

93592 ROTH А5
Бележник с твърда корица подходящ за цветно 
гравиране. 
С ластик, 160 страници на редове,
текстилна лента за отметки, вътрешен джоб 
и ластик за поставяне на химикалка.
Цветове на ластика - червен, оранжев, 
светлозелен и светлосин.

ФОРМАТ

6.30 лв.

4.15 лв.



67

Формат А5 - 132 x 213 мм

Формат А5 - 140 x 210 мм

6116 RAINBOW А5 
Бележник с мека корица, ластик за 

поставяне на химикалка и 60 страници 
на редове.

Цветове - червен, оранжев, светлозелен, 
светлосин, син, тъмносин, черен и бял

93590 LANYO II А5
Бележник с твърда корица с ластик,
192  страници на редове, вътрешен джоб 
на задната корица и място за химикалка.
Цветове - черен, оранжев, светлосин и син

ФОРМАТ

ФОРМАТ

5.00 лв.

3.55 лв.



68

93591 HUGO А5
Бележник с твърда корица облечена 
с плат, ластик и 160 тонирани 
страници на редове.
Цветове - червен, бежов, сив и син

Формат - 137 х 210 мм

ФОРМАТ

Формат А5 - 140 x 210 мм

810439 ANDESITE А5
Бележник с твърда корица от плат, 

цветен ластик, 96 бели листа, място 
за химикалка и текстилна лента .

Цветове на ластика - жълт, син, 
червен, зелен, оранжев,

ФОРМАТ

5.70 лв.

6.00 лв.



69Формат 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.
Цветове - червен, оранжев, светлозелен и син

Формат - 140 х 210 мм

93795 SHAW А5
Бележник твърда корица с ластик, 

80 бели листа и химикалка със 
синьо мастило в кутия с ластик. 

Цветове - червен, оранжев, 
светлозелен, син и черен.

ФОРМАТ

ФОРМАТ

9.80 лв.

11.45 лв.



70

Размери: 80 x 105 x 9 мм

Формат А6 - 103 x 155 мм

93426 LEWIS
Еко тефтерче
с мемо листчета

741873 PRENT 
Еко тефтерче със 70 бели листа и 
химикалка от рециклирана хартия със 
синьо мастило. Включва самозалепващи се 
листчета в 2 размера - 25 големи и 5 цвята 
по 25 малки индекс листчета.

808721 Rondy
Книгоразделител
с мемо листчета и линия

ФОРМАТ

Размери: 217 x 68 мм

1.25 лв.

0.65 лв.

2.50 лв.



71

Формат А5 - 165 x 210 мм

791049 TUNEL
Еко бележник със спирала,

60 бели листа и еко химикалка със 
синьо мастилo.

Формат А6 - 90 x 146 мм

731629 ECOCARD 
Еко тефтерче с ластик,
70 листа на редове и еко
химикалка със синьо мастило

ФОРМАТ

ФОРМАТ

1.55 лв.

2.10 лв.



72

93715 ASIMOV B6
Еко бележник със спирала и ластик, 120 
бели рециклирани страници и място за 
поставяне на химикалка.

781196 RAIMOK А5
формат A5 - 147 x 210 мм 

781197 BOSCO А6 
формат A6 - 95 x 145 мм

Формат B6 - 130 x 177 мм

Еко бележник с цветен ластик, 100 
бели страници и цветна текстилна 
лента за отбелязване

ФОРМАТ

ФОРМАТ

ФОРМАТ

1.85 лв.

3.85 лв.

2.00 лв.



73

93719 ADAMS А5
формат A5 - 140 x 210 мм 

93720 ADAMS А6 
формат A6 - 90 x 142 мм

размери:  135 x 180 мм 

размери:  100 x 150 мм 

721129 TUMIZ
Еко бележник с 
бамбукова корица, ластик и 
70 листа на редове, включена 
бамбукова химикалка със 
синьо мастило

93485 DICKENS
Еко бележник от бамбук 
с бамбукова химикалка

Бележник от корк с 160 тонирани 
страници и текстилна лента за 
отбелязване

ФОРМАТ

ФОРМАТ

ФОРМАТ

ФОРМАТ

5.55 лв.

3.10 лв.

9.25 лв.

5.40 лв.



74

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 - 170 х 217 мм
Размер на тялото - 137 х 210 мм

място за химикал• 
джоб на вътрешната корица• 
тяло без дати на редове със спирала - 220 • 
страници, жълт офсет 80 gr/m2

101307

101815

Бележник ALICANTE А5

Бележник ALICANTE А5 с химикалка

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

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

18.50 лв.

14.00 лв.



75

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

19.50 лв.

27.00 лв.



87

19646 ALI 
Метална химикалка подходяща 

за двуцветно гравиране.

805989 RUNNEL 
Aлуминиева  химикалка стилус 
със специално гумирано покритие 
за огледално гравиране.

81183 THEIA
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.

1.05 лв.

1.15 лв.

1.10 лв.

1.30 лв.



88

809424 SLIP 
Пластмасова химикалка стилус 

91699 ESLA
 Пластмасова химикалка стилус 

8747 RIOMETAL 
Пластмасова метализирана 
химикалка стилус с гумено захващане

741880 MOTUL 
Пластмасова химикалка стилус  
с гумирано захващане

0.65 лв.

0.65 лв.
0.65 лв.

0.40 лв.



89

4740 STILOLINEA S30
Пластмасова химикалкa 809363 LEOPARD

Пластмасова химикалка

81130 TILED 
Пластмасова химикалка 

23528 STILOLINEA S45  
Пластмасова химикалка 

0.35 лв. 0.20 лв.

0.50 лв.

0.35 лв.



90

Classic Satin

COCO
Пластмасова химикалка 
с въртящ механизъм

EVO Classic Satin
Пластмасова химикалкa
с въртящ механизъм и 
матиран връх

OTTO
Пластмасова химикалка

0.40 лв.

0.45 лв.

0.65 лв.



91

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

0.65 лв.

0.55 лв.

0.55 лв.

1.25 лв.



92

7500
Пластмасова химикалка

809522 SEPTO 
Пластмасова метализирана 

химикалка

809364 SNOW LEOPARD
Пластмасова химикалка

809607 WINDY 
Пластмасова химикалка 
с метализиран връх

0.20 лв.

0.45 лв.

0.50 лв. 0.35 лв.



93

91633 CURL
Пластмасова химикалка
с гумено захващане

91693 
Пластмасова химикалка

809519 INSTA
Пластмасова химикалка
с хромирани части

7629
Пластмасова химикалкa

с хромиран връх

0.35 лв.

0.50 лв.

0.45 лв. 0.25 лв.



94

91498 MARS 
Пластмасова химикалка

721870 HISPAR   
Пластмасова химикалка

91625 STRACED
Пластмасова химикалка

91635 AERO
Пластмасова химикалка 

с гумено захващане

0.40 лв.

0.80 лв.

0.25 лв.
0.25 лв.



95

81177 MAYON
Пластмасова химикалка

81178 MARIETA PLASTIC  
Пластмасова  химикалка

с метален клипс

81180 MILEY SILVER
Пластмасова химикалка 
с гумено захващане

81182 BETA PLASTIC
Пластмасова химикалка

 с метален клипс

0.60 лв.

0.45 лв.

0.45 лв. 0.50 лв.



96

81151 GAIA  
Пластмасова химикалка 

81133 AROMA  
Пластмасова метализирана 

химикалка

731536 FINBALL
Пластмасова химикалка

81152 AURY
Пластмасова химикалка

0.35 лв.

0.25 лв.

0.50 лв. 0.30 лв.



97

81102 KISO  
Пластмасова химикалка

81174 MOLLA
Пластмасова химикалка 
с гумено захващане

91671 ELBE
Химикалка с метален клипс и 
хромиран връх

81132 MOVE
Пластмасова  химикалка

с метален клипс и гумено захващане

0.45 лв.

0.40 лв.

0.25 лв.

0.30 лв.



98

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.

0.75 лв.
2.25 лв.



99

8509
JOTTER STAINLESS STEEL

Луксозна химикалка Parker 
от неръждаема стомана в 

подаръчна кутия

1418
PARKER URBAN 

Луксозна химикалка Parker 
от хромиран месинг и лаково 
покритие в подаръчна кутия

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

37452
PARKER IM
Луксозна лакирана месингова 
химикалка Parker със синьо 
мастило в подаръчна кутия

11.70 лв.

46.55 лв.

85.00 лв.

17.00 лв.



100

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.



101

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.



102

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.0.30 лв.

1.15 лв.

1.10 лв.

1.25 лв.



103

91737 BRENTANO
Комплект моливи в 
картонено калъфче

791916 TOGI
Дървен  молив
с цветна гума, 
неподострен

761194 GODIVA
Дървен молив с гума

761177 CARPENTER 
Дърводелски дървен молив, 
неподострен

91716 CORNWELL
Дървен молив с гума,

91759 BARTER
Дървен молив с гума

91721 ERNSTER
Дървен молив с гума

0.15 лв.

0.10 лв.

0.10 лв.

0.25 лв.

0.20 лв.

0.85 лв.
0.15 лв.



104

91646 BETA TOUCH 
Алуминиева химикалка стилус 

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

845170 PEARLY
Алуминиева гумирана химикалка стилус със 

специално покритие за цветно гравиране 

721075 MULENT 
Алуминиева химикалка стилус

с въртящ механизъм

1.35 лв.
0.85 лв.

1.20 лв.

1.70 лв.



105

91849 GALBA
Алуминиева химикалка стилус

91444 MIRO
Алуминиева химикалка стилус

91624 ZOE
Алуминиева химикалка стилуc13566 MARIETA TOUCH

Метална химикалка стилуc

0.80 лв.

0.60 лв.

1.20 лв.
0.70 лв.



106

0067 SPEEDY 
Алуминиева химикалка стилус

19628 SOFI
Алуминиева химикалка 

с гумирано покритие

19620 AVALO
Метална химикалка

0934 SALT LAKE CITY 
Метална химикалка стилуc
с гумирано покритие

0.60 лв.
1.00 лв.

1.15 лв.
0.85 лв.



107

81185 LESLEY METALLIC
Метална химикалка с въртящ 

механизъм

81188 MARIETA METALLIC
Алуминиева химикалка 

81144 JULIE
Метална химикалка стилуc 

81192 OLAF SOFT
Алуминиева химикалка 

с гумирано покритие

2.05 лв.

1.10 лв.

0.70 лв.

1.15 лв.



108

91485 WALK
Алуминиева химикалка

81189 MARIETA SOFT
Алуминиева химикалка
с гумирано покритие

81141 BETA SOFT
Метална химикалка с 

гумирано покритие

81187 MARIETA 
Алуминиева химикалка

1.30 лв.
1.00 лв.

0.80 лв.

1.00 лв.



109

81140 POPPINS
Алуминиева химикалка 
с гумирано покритие 91694 JOAN

Алуминиева химикалка със специално 
покритие за цветно гравиране 

845173 CHROMY 
Алуминиева химикалка с гумирано 
покритие за огледално гравиране 

91311 BETA
Метална химикалка 

1.00 лв.

0.95 лв.

1.25 лв.

0.55 лв.



110

791082 TORI
Химикалка от рециклирана 
хартия с пластмасов клипс и връх

721524 WIPPER
Еко химикалка от рециклирана 
пластмаса и пшенични влакна

81203 DEVIN
Еко химикалка от рециклирана 
пластмаса и пшенични влакна

721870 HISPAR 
Прозрачна пластмасова еко 

химикалка от RPET

0.30 лв.

0.25 лв.

0.40 лв. 0.60 лв.



111

81012 BENJAMIN
Бамбукова химикалка стилус  с 

метален клипс. Цветните елементи са 
изработени от пшенични влакна и ABS

810427 BOOTHIC BAMBOO
Бамбукова химикалка с клипс 
и връх от пшенични влакна и  
рециклирана пластмаса

91378 BAMBU 
Бамбукова химикалка 

с пластмасов клипс

81013 KUMA
Бамбукова химикалка 
с части от  пшенични влакна, 
рециклирана пластмаса и 
гумено захващане

0.55 лв.

0.80 лв.

0.90 лв.

0.55 лв.



112

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

91816 DOURO
Комплект метален  
ролер и химикалка 
в подаръчна кутия

81197 CALIOPE
Метална химикалка в 

подаръчна кутия

2.60 лв.

5.65 лв.

6.75 лв.

7.80 лв.



113

91649 BETA SET
Комплект метална химикалка със 
синьо мастило и автоматичен 
молив в пластмасова кутия

0937 ALVA
Метален комплект за писане,
състоящ се от химикалка и ролер,
опаковани в картонена кутия

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

3.40 лв.

4.60 лв.

3.05 лв.



114

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.

Цветове син, червен и черен

5.60 лв.

5.85 лв.

5.10 лв.

1.45 лв.



115

810384 SESTO
Комплект визитник и ключодържател 
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

93314 TRAVOLTA
Комплект визитник
и ключодържател  от
метал и изкуствена кожа

4.20 лв.

10.55 лв.

7.04 лв.

11.00 лв.
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93309
Визитник от метал 
и изкуствена кожа800685 

Визитник от метал 
и изкуствена кожа

7229 
Визитник от метал 
и изкуствена кожа с магнит

93714
Комплект бележник А5 на редове 
и алуминиева химикалка със синьо 
мастило в подаръчна кутия

13.40 лв.

4.90 лв.

4.35 лв.

3.70 лв.
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810383 
Визитник метал 

и изкуствена кожа

781142
Пластмасов холдър за карта с RFID 

защита за сканиране на данни

93333
Алуминиев кард холдър с RFID 
защита за сканиране на данни

93265
Kалъфче за кредитна карта  с 
RFID защита от сканиране на 

данни с полиестерна лента за 
лесно изваждане на картите. 

Може да побере до 2 карти.

93306
Визитник от алуминий

2.20 лв.

3.60 лв.

0.20 лв.

1.70 лв.

0.70 лв.
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716 
Пластмасова запалка

U-59 HC 
Пластмасова запалка

5085 
Пластмасова запалка

71615 
Пластмасова 

запалка

50857
Пластмасова запалка

0.50 лв.

0.45 лв.

0.60 лв.

0.50 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

0.70 лв.

0.65 лв.

0.65 лв.

0.80 лв.
5.90 лв.



120 220 x 120 x 120 ммø 60 x 5 мм

ø 19 x 68 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 

94851
Балсам за устни

92721
Козметичен несесер 
от микрофибър

92730
Козметичен несесер от 

полиестер 600D. 
С дръжка и подплатена 

вътрешност

0.60 лв.

1.35 лв.

1.65 лв.

0.40 лв.

3.85 лв.
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ø 23 x 55 мм

ø 35 мм

38 х 37 х 62 мм

50 x 97 x 28 мм

741172 HIKAL
USB aдаптор за кола

97338 EULER
Пластмасова стойка за 

мобилен телефон 

810425
Пластмасов ринг стойка за мобилен 
телефон със самозалепващ гръб

808033
Алуминиева стойка за мобилен 

телефон за кола с монтаж на 
вентилационен отвор с включена 

самозалепваща се метална плочка

1.25 лв.

1.55 лв.

0.55 лв.

3.85 лв.
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90 x 90 x 10 мм

7737
Алуминиев USB хъб с 4 порта

43 x 13 мм

70×109×85 мм

41×16×2 мм 781900
Капаче за леща на уеб 
камера на лаптоп

721683
Пластмасова стойка с вградено 
безжично бързо зарядно 
устройство. Максимален изход 
2000 mA. С включен USB кабел за 
зарядно устройство

57951 HIDE
Капаче за леща на уеб 

камера на лаптоп

97903 CAROLINE
Пластмасово безжично 
зарядно с 2 порта

88 x 40 x 25 мм

0.25 лв.

22.15 лв.

0.25 лв.

9.25 лв. 7.60 лв.
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1000×41×16 мм

14 x 130 x 14 мм

170 мм

721102
Алуминиев USB кабел с 
ключодържател с micro USB, 
USB-C и Lightning накрайник

721034
Ключодържател кабел с 3 изхода - mi-

cro USB, Type-C и Lightning накрайник.
При гравиране логото свети.

721307
USB кабел за зарядно 

устройство с алуминиеви 
micro USB, USB-C и Lightning 

конектори. В прозрачна 
пластмасово бурканче

721703
Телескопичен USB кабел 
за зарядно устройство с 
бамбуков корпус с микро USB, 
USB-C и Lightning конектори

ø47×103 мм

9.25 лв.
3.90 лв.

3.20 лв.

5.50 лв.
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721821 FIORE
Безжично зарядно устройство с 
пластмасов корпус от бамбук и 

пшенични влакна. Включен USB кабел.

97346
Безжично зарядно

ø 100 x 10 мм

ø 60 х 11 мм

70 X 20 X 70 ММ

791192 CORT
Слушалки в кутия

52 x 41 x 12 мм

97318
USB хъб. с 4 порта за свързване 

на до 4 мобилни устройства

1.45 лв.

3.25 лв.

5.85 лв.

12.10 лв.
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18 x 168 x 10 мм

62 х 42 х 23 мм

97362
Пластмасов USB 
адаптор с 2 изходa

721851 DOWEX
Многофункционален моливник  от 
екологична пластмаса със стойка 

за мобилен телефон, безжично 
зарядно устройство, 3-портов 

USB хъб и USB кабел

85×100×90 мм

741764 ANKER
USB захранвана LED лампа 
с гъвкаво тяло, гумирано

791747 ACTIUM
Ръкавици със специално 

покритие за тъч 
скрийн на 3 пръста

1.25 лв.

2.00 лв.

6.85 лв.

22.35 лв.
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97078 CASSINI
Алуминиева преносима батерия с вградено 
безжично зарядно устройство. LED индикатор за 
зареждане с USB/micro USB кабел и подаръчна кутия

810460
Алуминиева външна 
преносима батерия

95 х 23 x 22 мм
110 х 68 x 10 мм

67 х 115 х 10 мм

117 х 68 х10 мм123 x 70 x 10 мм

810453
Бамбукова външна
преносима батерия с micro USB и USB 
вход. С включен микро USB кабел

97323 HEVESY 
Алуминиева външна 
преносима батерия

721377 
Пластмасова преносима батерия 

с  вградено безжично зарядно 
устройство. С вкл. микро USB кабел

4000 mAh
432509
Бамбуковo безжично зарядно с две 
места за зареждане. Вход: DC5V-3A, 
изход: 2x DC 5V/1A. С включен USB кабел

190 x 70 x 12 мм

6.10 лв.

20.35 лв.

11.30 лв.

25.05 лв.

19.50 лв.

26.25 лв.
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781878 KAPRIN
Външна преносима батерия с 3 
порта от пластмаса с фенерче

65 х 143 х 27 мм

75 x 84 x 16 мм

90 x 64 x 23 мм

90 х 77 x 22 мм

97343 FERMAT
Алуминиева външна
преносима батерия с вкл. 
USB/micro USB кабел в кутия

9058
Алуминиева външна 
преносима  батерия

GP28
Външна преносима 
батерия с карбонов корпус

721366 KENDRIX 
Пластмасова външна
преносима батерия с вградено 
безжично зарядно и метален ринг

5000 mAh

10 000 mAh

7 200 mAh

28.00 лв.

19.75 лв.

35.90 лв.

18.10 лв.

27.50 лв.
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аксесоари 
и опаковки

CM1140 MANILLA 
USB флаш памет 

от дърво

CM1003 TWIST
USB флаш памет от 
метал и пластмаса

CM1028 CHIC
Пластмасова 

USB флаш памет

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

CM1153
USB флаш памет от 
метал

по запитване
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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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93354
Ключодържател от метал 
и изкуствена кожа в кутия

93167
Алуминиев
ключодържател

93396
Метален ключодържател с място за 

обемен стикер и кутия

873020
Метален ключодържател
с огледален ефект в кутия

93158
Метален ключодържател
в кутия

93371
Метален 
ключодържател
с корк в кутия

51 х 30 x 4 мм

24 х 47 x 3 мм

38 х 35 x 2 мм

22 x 65 x 8 мм

18 x 90 x 7мм

30 х 54 x 4 мм

93143
Ключодържател от метал и 
изкуствена кожа в кутия

32 x 53 x 4,5 мм

0.65 лв.

2.00 лв.

1.70 лв.

2.00 лв.

2.80 лв.

1.65 лв.

2.65 лв.
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93372
Ключодържател метал и 
пластмаса

95048
Антибактериален многофункционален 
ключодържател

37 x 88 x 4 мм
11 х 60 х 15 мм

29 х 40 x 4 мм

38 x 69 x 5 мм

ø 15 х 87 мм

8297
Джобно фенерче - 
ключодържател.
При гравиране
логото свети

93151
Алуминиев ключодържател
с отварачка

95049
Алуминиев 

ключодържател 
с отварачка за бутилки

0.80 лв.

1.40 лв.

0.55 лв.

0.40 лв. 0.95 лв.
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330 мл

350 мл

300 мл

300 мл

300 мл

1180
Керамична чаша 
за сублимация

93897
Керамична чаша за 

сублимация

721388
Винтидж керамична чаша за 

сублимационен печат с цветен ръб

812414
Стъклена чаша

за сублимация

6117
Стъклена чаша фрости
за сублимация

2.60 лв.

5.15 лв.

4.70 лв.

4.70 лв.

4.45 лв.
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370 мл

370 мл

310 мл

450 мл

340 мл

93804
Стъклена чаша 
фрости в кутия

93832
Керамична чаша 
в кутия

94047
Керамична чаша 
в кутия

94045
Порцеланова чаша мат
с опция за гравиране в кутия

93833
Керамична чаша 
в кутия

2.40 лв.

4.65 лв.

4.35 лв.

4.80 лв.

9.45 лв.



134

220 мл

400 мл

450 мл

330 мл 94763
Стъклена чаша за пътуване 
със силиконов пръстен.

803420
Керамична чаша 

със силиконов капак 
и пръстен.

6244
Двустенна чаша от PP

3878
сгъваема чаша с отделение 
за хапчета/захар и 
карабинер

7.00 лв.

7.55 лв.

4.30 лв.

2.00 лв.
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31 х 200 х 14 мм

ø 7 x 250 мм

35 x 245 мм

94097
Комплект сламки от неръждаема 
стомана и почистваща четка в калъфче

94091
Сламка за многократна 
употреба от силикон

6121
Комплект бамбукови прибори, сламка и четка за 
многократна употреба в калъфче

94098
10 бр хартиени 
сламки в крафт кутия 

800428
10 бр цветни хартиени сламки в крафт кутия 

ø 6 x 196 мм

721384
Комплект сламки от неръждаема стомана и 
почистваща четка в калъфче от памук

ø 6 x 215 мм
1.00 лв.

0.45 лв.

1.95 лв.

0.50 лв.

3.80 лв.

2.20 лв.
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811113
Термо чаша от от 

неръждаема стомана 
с пластмасова дръжка

200 мл

520 мл

450 мл

350 мл

741563
Чаша от неръждаема 
стомана с цветен 
карабинер.

94640
Двустенна чаша за път от 
неръждаема стомана и PP с 

капак и неплъзгаща се основа

721614
Термо чаша от 
неръждаема стомана

4.95 лв.

6.55 лв.

8.15 лв.

7.40 лв.
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600 мл

400 мл

600 мл

94630
Спортна бутилка изработена 
от пластмаса PP и PS 

6237
Бутилка от рециклиран полиетилен 

терефталат (RPET) с гумирано 
покритие и метална капачка Без BPA. Не 

е подходящa за газирани напитки

500 мл

8941
Спортна бутилка от  

Tritan  с метална капачка

1564
Термо чаша от  
неръждаема стомана с 
бамбуково покритие

94783
Стъклена спортна със 

стойка за телефон и дръжка 
за лесно носене. С кутия

390 мл

13.05 лв.

3.40 лв.

4.40 лв.

6.55 лв.

5.20 лв.



138

9301
Стъклена  спортна 

бутилка с калъф

500 мл

550 мл

1362
Бамбукова  
спортна бутилка с 
метална капачка 

420 мл 420 мл

721542
Стъклена спортна 
бутилка

781675
Стъклена спортна 

бутилка в калъф

530 мл

721543
Стъклена спортна 
бутилка с бамбукова 
капачка и калъфче

17.80 лв. 3.55 лв.

9.90 лв.

3.50 лв. 3.85 лв.
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94631
Алуминиева 
спортна бутилка

650 мл

1165
Алуминиева 
спортна бутилка 
за сублимация

500 мл

94601
Алуминиева спортна 
бутилка с карабинер

662819
Алуминиева бутилка за 

пиене с капачка на винт от 
неръждаема стомана.

400 мл

500 мл

9305
Алуминиева бутилка с матово 
покритие, прозрачна цветна 
капачка PS и силиконова дръжка.

650 мл

по запитване

3.10 лв.

6.15 лв.

5.65 лв.

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

92820 
Памучна пазарска 

чанта 280 гр./м2

с дръжки 65 см

370 x 410 мм

375 x 415 мм

370 x 410 мм

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

 380 x 420 x 120 мм

9283
Чанта от 100% памук
135 гр./м2

1.25 лв.

4.65 лв.

4.05 лв.

2.10 лв.

1.30 лв.
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370 x 410 мм

92902
Пазарска чанта от 100 % 

памук с дръжки 75 см

92456
Памучна раница с връзки

92882
Чанта от 100% памук 
и юта с дръжки 65 см

370 x 410 мм

375 x 415 мм

92879
Чанта от 100 % памук

с дръжки 65 см

370 x 410 х 100 мм

92928
Раница от рециклиран 
памук с преден джоб с цип 
и дръжки от памук

370 x 410 мм

3.55 лв.

2.95 лв.

1.55 лв.

1.40 лв.

3.95 лв.
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92920
Памучна чанта с 
дръжки 65см

92914
Памучна раница с връзки

375 x 415 мм

370 x 400 мм

370 x 410 mm

92922
Памучна сгъваема 
чанта

9559
Чанта от 

полиестер и памук
подходяща за сублимация  

370 x 420 мм

2.25 лв.

1.70 лв.

2.95 лв.
1.75 лв.
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380 x 420 мм

340 x 430 мм

6188
Ламинирана торба от 

рециклиран нетъкан текстил   

355 x 390 x 85 мм

250 х 350 х 80мм

92499
Термолепена чанта
от нетъкан текстил

92845
Термолепена чанта
от нетъкан текстил

731631
Термолепена чанта

от нетъкан текстил

0.55 лв.

1.90 лв.

0.45 лв.

0.50 лв.
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92839
Термолепена чанта от нетъкан
текстил с дръжки 75 см

380 x 305 x 90 мм

380 x 415 х 85 мм

7827
Чанта от нетъкан текстил

92905
Термолепена  чанта 

от нетъкан текстил 
с дръжки 55 см

480 x 380 x 85 мм

320 x 380 x 90 мм

92916
Чанта от нетъкан 

текстил 80 gr/m2

1.35 лв.

1.00 лв.

0.75 лв.
1.20 лв.
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400 x 360 x 120 мм

380 x 415 x 85  мм

330 x 390 x 80 мм

410 x 370 x 90 мм

92833
Чанта от ламиниран  

нетъкан текстил с 
дръжки 60 см

92895
Чанта от нетъкан
текстил с дръжки 30 см

92832
Чанта от нетъкан 
текстил с дръжки 55 см

0972
Чанта от нетъкан 

текстил

0.65 лв.

1.45 лв.

0.80 лв. 2.25 лв.
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92847
Термолепена  сгъваема 
чанта от нетъкан 
текстил

Разгъната: 380 x 465 мм
Сгъната:  200 x 110 x 15 мм

Разгъната: 350 x 410 х 100 мм
Сгъната:  135 x 130 x 15 мм

Разгъната: 370 x 400 мм

Разгъната: 360 x 410 x 80 мм
Сгъната:  110 x 132 мм

92906
Сгъваема чанта 

от полиестер 190Т

92993 
Сгъваема чанта от 
нетъкан текстил с 

преден джоб
92997 
Сгъваема чанта от нетъкан 
текстил с дръжка 35 см

1.05 лв.

1.85 лв.

1.25 лв.

1.00 лв.



147

360 х 400 мм

350 x 410 мм

7208
Чанта с връзки от 

полиестер 190Т

370 x 410 мм

8484
Чанта с връзки 
от 100 % памук 100 gr/m2 

370 x 410 мм

92910
Чанта с връзки от 
полиестер 210D

92904 
Чанта с връзки 

от нетъкан текстил

2.15 лв.

1.35 лв.

1.20 лв.

0.90 лв.



148

317 x 425 x 10 мм

200 x 140 x 130 мм

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

0649
Хладилна раничка с връзки 
от полиестер 210D

741542
Раница с връзки 
от полиестер със 
светлоотразителна 
лента.

350 x 410 мм

345 x 450 мм

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

2.75 лв.

1.90 лв.

2.80 лв.

2.20 лв.
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400 x 440 x 130 мм

98423
Сгъваема хладилна чанта 

от полиестер 210D 

300 х 200 х 250 мм

280 x 340 x 140 мм

98408
Хладилна раница 

от полиестер 600D

8949
Хладилна чанта  с 
2 отделения и  регулируема 
презрамка

98410
Хладилна чанта
нетъкан текстил 
с велкро и джоб

320 x 350 x 170 мм

4.10 лв.

5.45 лв.

9.00 лв.

10.60 лв.



150 390 х 300 х 40 мм

380 х 315 мм
92316

Чанта за документи
от полиестер 600D

0055
Чанта за лаптоп
 с преден джоб

380 x 300 х 20 мм

380 x 300 мм

92357
Чанта  за документи
от нетъкан текстил

5235
Чанта  за документи

от полиестер

1.05 лв.

3.20 лв.

7.80 лв.

2.75 лв.



151370 x 270 x 50 мм
380 х 300 х 80 мм

370 х 290 х 90 мм

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

791026
Чанта за документи 

от полиестер 600D

5.85 лв.

8.55 лв.

5.50 лв.

9.55 лв.
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15“
92257
Мултифункционална 
чанта от полиестер

92247
Мултифункционална 
чанта  от полиестер

721154
Чанта за лаптоп 
с RFID защита от 

полиестер

390 x 290 x 80 мм

380 x 295 x 85 мм

92236
Чанта  за документи
от полиестер

400 x 300 x 90 мм

400 x 300 x 100 мм

5.25 лв.

6.85 лв.

9.55 лв.

21.80 лв.
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365 x 290 x 70 мм

370 x 290 x 60 мм

6157
Мултифункционална 

чанта от полиестер с 
преден джоб с цип 

370 x 280 x 50 мм400 x 300 x 80 мм

92286
Чанта за лаптоп с 

преден джоб, регулируема 
презрамка и  лента за 

колички.

92258
Полиестерна бизнес 
чанта за лаптоп

92197
Бизнес чанта за документи 
от полиестер 600 А

15,6“

14“

14“

400 x 290 x 120 мм

20297
Полиестерна чанта 
за рамо подходяща за 
ученици и студенти

15.60 лв.

10.30 лв.

12.30 лв.

14.30 лв.

18.55 лв.
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92266
Чанта за лаптоп от 
полиестер 600D и 300D

92172
Чанта за лаптоп от 

полиестер 300D
и жакард 840D

92289
Бизнес чанта за лаптоп от 
полиестер 600D

92286
Бизнес чанта за 

лаптоп от полиестер 
с регулируема презрамка

400 x 295 x 75 мм

400 x 290 x 50 мм

400 x 290 x 70 мм

370 x 280 x 50 мм

15,6“

15,6“

14“

15,6“

14.40 лв.

18.55 лв.

18.50 лв.

22.55 лв.
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92171
Бизнес чанта за 
лаптоп от полиестер
с регулируема презрамка

 370 x 280 x 50 мм

14“

15“

280 x 400 x 120 мм

721436
Раница за лаптоп с RFID защита 
от полиестер с вграден USB вход 
за преносима батерия

15“

781204
Раница за лаптоп  

 от полиестер 600D

320 x 400 x 150 мм

14“

92170
Раница за лаптоп от 

полиестер 600D

310 x 400 x 110 мм

18.95 лв.

32.60 лв.

20.10 лв.
18.55 лв.
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15“

15“
15,6“

15,6“

310 x 400 x 130 мм

320 х 450 х 190 мм

721558
Раница за лаптоп от 
полиестер с вграден 
USB вход за преносима 
батерия

781712
Водоустойчива раница 

за лаптоп от полиестер 
с вграден USB вход за 
преносима батерия

92280
Раница за лаптоп 
от полиестер

92169
Раница за лаптоп от 

полиестер 

290 х 430 х 100 мм

320 × 420 × 150 мм

36.05 лв.

12.10 лв.

48.30 лв.

19.10 лв.
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14“

15,6“

15,6“

295 x 390 x 100 мм

290 x 400 x 140 мм

220 x 270 x 45 мм

245 x 400 x 115 мм

92668
Раница за лаптоп 
изработена от полиестер.
С подплатено отделениe 
и 2 предни джоба.

92622
Полиестерна раница за лаптоп. 

Подплатено отделение и преден джоб с цип

92284
Чанта за рамо от 

полиестер. С подплатено 
отделение за таблет 

9.7 инча. С преден джоб и 
регулируема презрамка. 

92637
Водоустойчива раница за лаптоп 
от 600D полиестер с водоустойчиви 
ципове. Подплатено основно 
отделение. Страничен и преден 
джоб. Подплатен гръб и презрамки, с 
подплатена система за поддържане 
на гърба

24.95 лв.

16.41 лв.

43.60 лв.

14.50 лв.
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721555
Раница от полиестер 600D

781152
Раница от полиестер 600D

791845
Раница от полиестер 600D

230 × 360 × 135 мм  300 х 400 х 160 мм

230 x 400 x 120 мм

290 х 400 х 150 мм

92666
Раница от 

полиестер 600D

5.60 лв.
9.90 лв.

8.10 лв. 7.20 лв.



159245 x 400 x 115 мм

280 х 380 х 120 мм

180 x 220 x 70 мм

92635
Раница от полиестер 600D 
с преден джоб и цип

761069
Раница от полиестер 600D

с регулируеми презрамки

92547
Чанта за рамо 600D

с преден джоб и 
регулируема презрамка

741566
Раница от полиестер 600D, 
с регулируеми презрамки, 
изход за слушалки

290 × 430 × 150 мм
10.55 лв.

4.35 лв.

4.55 лв.

6.50 лв.
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Размери: 20 x 480 мм

Размери: 20 х 530 мм

Размери: 20 х 510 мм

Размери: 20 х 480 мм

Размери: 20 х 450 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

9852
Връзка за бадж от 

полиестер с ролетка 94409
Връзка за бадж 
от полиестер 

0.40 лв.

0.75 лв.

0.65 лв.

0.60 лв. 1.60 лв.
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М2115 
Лента за бадж по индивидуален 
дизайн с двустранен пълноцветен 
печат от полиестер.
Ширина: 10 мм, 15 мм, 20 мм и 25 мм

М2520
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

Мин. количество:
100 броя. 

Мин. количество:
100 броя. 

Мин. количество:
100 броя. 

0.55 лв.

по запитване

по запитване

по запитване
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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

размер 580 мм

1.70 лв.
1.70 лв.

3.25 лв.

2.25 лв.

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

99457
Шапка от памук и 
полиестер с 6 панела и 
метална катарама

99406
Шапка от 100 % 
памук  с 6 панела и 
метална катарама

761990
Бейзболна шапка от 100 % памук 

с 5 панела и велкро закопчаване

99427
Полиестерна шапка
с периферия (без лента)

размер 580 мм

3.30 лв.
2.10 лв.

2.40 лв.

3.40 лв.

1.85 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  

  97 cm

9258
Сгъваем чадър от 
полиестер с 8 панела и 
пластмасова дръжка. 
Калъфчето става на 
торба

  98 cm

99151
Сгъваем чадър от полиестер 
190Т с автоматичен механизъм 
за отваряне и затваряне,
 8 панела и гумирана дръжка

13.60 лв.

6.45 лв.

15.95 лв.

12.15 лв.
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 99109
Голф чадър от полиестер 
190Т с 8 панела и дървена 
дръжка

104 cm

99116
Автоматичен чадър от 

полиестер с 8 панела и 
дървена дръжка

104 cm

127 cm

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

104 cm

99134
Автоматичен чадър от 

полиестер с 8 панела
и дръжка с гумено покритие

9.85 лв.
6.45 лв.

14.50 лв.

8.10 лв.
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105 cm

8422
Чадър с автоматично отваряне/ 
затваряне от рециклиран 
полиестер 170Т с 8 панела, ребра 
от фибро стъкло и пластмасова 
дръжка

106cm

9126
Автоматичен чадър

от полиестер170Т с 8 
панела и EVA дръжка 

131 cm

4087
Голф чадър от полиестер 
210D с 8 панела, метална 
рамка и дръжка от EVA. С 
калъф и дръжка за носене

4064
Автоматичен чадър 
от полиестер с 8 панела
и дървена дръжка

104 cm

8.60 лв.
4.25 лв.

13.25 лв.

9.25 лв.
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9254
Ветроустойчив чадър
 от полиестер 190Т  с 
8 панела ос и ребра от 
фибро стъкло с EVA дръжка 

104cm

99137
Автоматичен чадър

от полиестер с 8 панела
и EVA дръжка

110cm

99126
Автоматичен чадър с 
12 панела  от полиестер 
190Т с гумена дръжка 

7963
Двуслоен чадър с обратно затваряне, 

рамка и  ребра от фибростъкло и 
пластмасова дръжка

94,5cm

107cm

11.10 лв.

8.45 лв.

12.45 лв.

14.15 лв.
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810456 WUMPY CLEAN  
Пластмасова химикалка с антибактериално 
покритие и хромирани части

721845 RAMIX
Пластмасова химикалка 
с антибактериално 
покритие. ISO 22196

810457 LEOPARD CLEAN
Пластмасова химикалка с 
антибактериално покритие

721809  TOPEN
Пластмасова химикалка с стилус 
и антибактериално покритие. 
ISO 22196

721796 LICTER
Пластмасова химикалка 
с антибактериално 
покритие. ISO 22196

0.30 лв.

0.40 лв.

0.45 лв.

0.65 лв.

0.35 лв.
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718388
Двуслойна маска за лице 
за многократна употреба 
от 100% полиестер по 
индивидуален дизайн с 
включен печат. Подходяща 
за сублимационен печат. 

718395 MasCase
Сгъваем калъф за еднократна / 
хирургична маска за лице от картон 
с включен печат.

718399 NOTOUCH
Хигиенен ключодържател 
за натискане на бутони 
и отваряне на врати без 
директен контакт. 

Мин. количество:
50 броя

Мин. количество:
250 броя

721872 YEST
Антибактериална полиестерна 
връзка с метален карабинер. 
ISO 20743.

20 х 500 мм
0.70 лв.

1.45 лв.

6.95 лв.
0.70 лв.
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94896 DAVI
Дезинфекциращ спрей за ръце на 
алкохолна основа 10 ml

721816 KOTON
Антибактериална 

пластмасова едностенна 
термочаша с капак за пиене. 

ISO 22196

450 мл

721939 GLITER
Антибактериална 
пластмасова спортна 
бутилка с каишка за носене на 
капачката. ISO 22196

600 мл

721789 MAXCRON
Антибактериална полиестерна 

чанта за пазаруване.  ISO 20743

370 х 410 мм

1.10 лв.

4.30 лв.

5.85 лв.

6.65 лв.
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810459 CLEANOTE MINI
Бележник с антибактериално покритие от 
изкуствена кожа, с отметка и ластик. 
С 80 бели листа. Съдържа нано сребърна добавка, 
предотвратяваща развитието на бактерии 
върху корицата на тефтера. ISO 22196:2011.

6142 CLEANBOOK
Тефтер с антибактериално покритие от 
изкуствена кожа, с отметка и ластик. 
С 80 листа на редове. Съдържа нано сребърна 
добавка, предотвратяваща развитието на 
бактерии върху корицата на тетрадката.
 ISO 22196

87 х 125 х 13 мм

810458 CLEANOTE А5
Бележник с антибактериално покритие 

от изкуствена кожа, с отметка и ластик. 
С 80 бели листа. Съдържа нано сребърна 

добавка, предотвратяваща развитието 
на бактерии върху корицата на тефтера. 

ISO 22196:2011.

147 х 210 х 13 мм

140 х 210 мм

2.35 лв.

4.15 лв.

3.95 лв.
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дамска 
тениска

мъжка
тениска

Грамаж:

Размери: S, M, L, XL, XXL

мъжка 
риза - пике

дамска 
риза - пике

по запитване


	Deja_Cover-2022
	Deja_catalog-page-blank
	Deja-razdel-Belejnici
	Deja_catalog_pechatni-2022
	Deja-razdel-suveniri
	Deja_catalog_suveniri_2022
	Deja_Back-cover



