


Заключващ механизъм

Диаметър в см

Дисплей

Автоматичен

Диаметър в см

Дюза за зареждане

Бродерия

Трансферен печат

Лазерно гравиране

Тампонен печат

Сито печат

Надписване с фолио

Метална плочка

Сухо преге

На склад

Печат на принтер

Директен печат 

Топъл печат

Сертифициран продукт

Сублимация

Запитване

Бърз внос

В кутия за подарък

За лаптоп

100 % рециклиран продукт

Обемен стикер

Пиктограми
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Работен календар бИЗНЕС - с цветна 
глава по индивидуален дизайн и бяла 
подложка

бИЗНЕС ЛукС 
с цветни глава и подложка 

по индивидуален дизайн

Опции: 
структурен картон•	
топъл печат•	
сухо преге•	
лакиране•	
ламиниране•	
метална капса•	
лайстна•	

011812 червен
Бизнес

РЕКЛАМНА
ПЛОЩ

011811 зелен
Бизнес

РЕКЛАМНА
ПЛОЩ

011810 син
Бизнес

РЕКЛАМНА
ПЛОЩ

Работен календар Бизнес –  3 секции 

Формат на подложката - 305 х 480 мм
Глава (рекламна площ) - 305 х 230 мм
Формат на секция - 280 х 140 мм
Тяло - 3 секции по 12 листа с иглена перфорация 
Календариум на 5 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ RU
Хартия тяло - офсет 70 г 
Подложка - 300 г едностранно хромов картон

Официални празници в •	
България и Европа
Отбелязани имени дни и •	
фази на луната
Отбелязан пореден номер •	
на седмицата
Начало на зодиакален знак•	
Прозорче за отбелязване на •	
текущата дата

Формат на подложката - 305 х 680 мм
Рекламна площ на главата - 305 х 190 мм
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Работен календар еко –  3 секции

Формат на подложката - 305 х 480 мм
Глава (рекламна площ) - 305 х 230 мм
Формат на секция - 280 х 140 мм
Тяло - 3 секции по 12 листа с иглена перфорация 
Календариум на 5 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ RU
Хартия тяло - офсет 70 г с FSC сертификат
Подложка - 300 г едностранно хромов картон

Работен календар Еко - с цветна глава
по индивидуален дизайн и бяла подложка

Работен календар Еко - с цветна глава 
по индивидуален дизайн и бяла подложка

Еко ЛукС 
с цветни глава и подложка по 

индивидуален дизайн

Опции: 
структурен картон•	
топъл печат•	
сухо преге•	
лакиране•	
ламиниране•	
метална капса•	
лайстна•	

011310 син
Eko

РЕКЛАМНА
ПЛОЩ

РЕКЛАМНА
ПЛОЩ

011311 зелен
Eko

011312 сив
Eko

РЕКЛАМНА
ПЛОЩ

Официални празници в •	
България и Европа
Отбелязани имени дни и •	
фази на луната
Отбелязан пореден номер •	
на седмицата
Начало на зодиакален знак•	
Прозорче за отбелязване •	
на текущата дата

Формат на подложката - 305 х 680 мм
Рекламна площ на главата - 305 х 190 мм
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Работен календар Финес 3 –  3 секции

Формат на подложката - 310 х 385 мм
Глава (рекламна площ) - 310 х 230 мм
Формат на секция - 290 х 105 мм
Тяло - 3 секции по 12 листа с иглена перфорация 
Календариум на 2 езика - BG/ EN
Хартия тяло - офсет 70 г
Подложка - 300 г едностранно хромов картон

012012 червен 
Финес

Работен календар ФИНЕС - с цветна глава 
по индивидуален дизайн и бяла подложка Работен календар ФИНЕС - с цветна глава 

по индивидуален дизайн и бяла подложка

Официални празници в •	
България и Европа
Отбелязани имени дни и •	
фази на луната
Отбелязан пореден номер •	
на седмицата
Начало на зодиакален знак•	
Прозорче за отбелязване •	
на текущата дата

Еко ФИНЕС 
с цветни глава и подложка по 

индивидуален дизайн

Опции: 
структурен картон•	
топъл печат•	
сухо преге•	
лакиране•	
ламиниране•	
метална капса•	
лайстна•	

012011 зелен
Финес

012010 син
Финес

Формат на подложката - 310 х 615 мм
Рекламна площ на главата - 310 х 230 мм
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Работен календар кOМПАкТ – 1 секция 

Формат на подложката - 320 х 250 мм
Глава (рекламна площ) - 320 х 230 мм
Формат на секция - 280 х 220 мм
Иглена перфорация
Календариум на 5 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ RU
Хартия тяло - офсет 70 г
Подложка - картон 300 г едностранно хромов

041311 зелен Компакт

042010 син Финес

041312 червен Компакт

042012 червен Финес

041310 син
Компакт

компакт ЛукС 
с цветни глава и подложка 

по индивидуален дизайн

ФИНЕС ЛукС 
с цветни глава и подложка 

по индивидуален дизайн

Опции: 
структурен картон•	
топъл печат•	
сухо преге•	
лакиране•	
ламиниране•	
метална капса•	
лайстна•	

Опции: 
структурен картон•	
топъл печат•	
сухо преге•	
лакиране•	
ламиниране•	
спирала•	
метална капса•	
лайстна•	

Работен календар компакт - 
с цветна глава по индивидуален дизайн
и бяла подложка

Официални празници в •	
България и Европа
С отбелязани имени дни и •	
фази на луната
Отбелязан пореден номер •	
на седмицата и начало на 
зодиакален знак
Прозорче за отбелязване •	
на текущата дата

Официални празници в •	
България и Европа
С отбелязани имени дни и •	
фази на луната
Отбелязан пореден номер •	
на седмицата и начало на 
зодиакален знак
Прозорче за отбелязване •	
на текущата дата

РЕКЛАМНА
ПЛОЩ

Работен календар Финес 1 – 1 секция

Формат на подложката - 310 х 335 мм
Глава (рекламна площ) - 310 х 230 мм
Формат на секция - 290 х 320 мм
Иглена перфорация
Календариум на 2 езика - BG/ EN
Хартия тяло - офсет 70 г
Подложка - 300 г едностранно хромов картон

042011 зелен
Финес
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кАЛенДАРи По инДиВиДУАЛен ДизАЙн
Работен календар МАкси – 4 секции 

Формат на подложката - 305 х 660 мм
Глава (рекламна площ) - 305 х 230 мм
Формат на секция - 280 х 140 мм
Тяло - 4 секции по 12 листа с иглена перфорация
Календариум на 5 езика - BG/ EN/ DE/ FR/ RU
Хартия тяло - 70 г офсет
Подложка - картон 300 г едностранно хромов

Опции: 
структурен картон•	
топъл печат•	
сухо преге•	
лакиране•	
ламиниране•	
метална капса•	
лайстна•	

0213MAXI 
червен

РЕКЛАМНА
ПЛОЩ

Работен календар МАкси -
с цветна глава по индивидуален дизайн 
и бяла подложка

макСИ ЛукС 
с цветни глава и подложка 

по индивидуален дизайн

Официални празници в България •	
и Европа
Отбелязани именни дни и фази •	
на луната
Отбелязан пореден номер на •	
седмицата
Начало на зодиакален знак•	
Прозорче за отбелязване на •	
текущата дата
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Опции: 
﹒ спирала

Опции: 
﹒ спирала

РАБОТЕН КАЛЕНДАР – ПИРАМИДА

12- листна пирамида
Календариум на 2 езика - BG/ EN
Формат тяло - 85 х 150 мм
Хартия тяло - 70 г офсет
Подложка - 300 г едностранно хромов 
картон
Рекламна площ в долната част - 85 х 30 мм
Прозорче за отбелязване на текущата дата

061312 червен

РЕКЛАМНА 
ПЛОЩ

РЕКЛАМНА 
ПЛОЩ

РЕКЛАМНА 
ПЛОЩ

РЕКЛАМНА 
ПЛОЩ

061310  син

061800

061311 зелен

061800 Работна пирамидка ЛУКС
С пълноцветен печат на подложката
по индивидуален дизайн
Рекламна площ в долната част - 85 х 30 мм
Рекламна площ гръб - 85 х 180 мм

РАБОТЕН КАЛЕНДАР – ПИРАМИДА ЛУКС

РЕКЛАМНА 
ПЛОЩ

Опции: 
﹒ специален картон
﹒ цялостен UV лак
﹒ частичен UV лак
﹒ ламинат
﹒ топъл печат
﹒ сухо преге
﹒ спирала

Опции за печат на подложката: 
﹒ ситопечат
﹒ топъл печат
﹒ офсетов печат

Индивидуален дизайн - вид, формат, картон и цветност по избор

Формат тяло - 230 х 104 мм

Формат тяло- 115 х 160 мм

ПИРАМИДКИ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ДИЗАЙН

РЕКЛАМНА 
ПЛОЩ

РЕКЛАМНА 
ПЛОЩ

РЕКЛАМНА 
ПЛОЩ0618C

0618C Работна пирамидка КоЛоР
С едноцветен печат на подложката
Рекламна площ в долната част - 85 х 30 мм
Рекламна площ гръб - 85 х 180 мм
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МноГоЛисТни ПиРАМиДки

РЕКЛАМНА ПЛОЩ

РЕКЛАМНА ПЛОЩ

РЕКЛАМНА ПЛОЩ

РЕКЛАМНА ПЛОЩ

ПРиРоДА оТ 
БЪЛГАРиЯ 2021
071901

БЪЛГАРски 
кЪщи 2021

071902

чУДесАТА нА 
сВеТА 2021
071906

13 - листен календар
Празници и имени дни, лунни фази, зодии
Формат - 195 х 112 мм
Рекламна площ - 195 х 30 мм

13 - листен календар
Празници и имени дни, лунни фази, зодии
Формат - 195 х 112 мм
Рекламна площ - 195 х 30 мм

13 - листен календар
Празници и имени дни, лунни фази, зодии
Формат - 195 х 112 мм
Рекламна площ - 195 х 30 мм

13 - листен календар
Празници и имени дни, лунни фази, зодии
Формат - 195 х 112 мм
Рекламна площ - 195 х 30 мм
Художник - Янко Янев

13 - листен календар
Празници и имени дни, лунни фази, зодии
Формат - 195 х 112 мм
Рекламна площ - 195 х 30 мм

РЕКЛАМНА ПЛОЩ

ПеЙзАжи 
АкВАРеЛ 2021
071907

БУкеТи 2021
071904
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МноГоЛисТни кАЛенДАРи

12 - листен календар
Сгънат формат - 300 х 335мм

Разгънат формат - 300 х 635 мм
Рекламна площ - 300 х 35 мм

12 - листен календар
Сгънат формат - 300 х 335мм

Разгънат формат - 300 х 635 мм
Рекламна площ - 300 х 35 мм

12 - листен календар
Сгънат формат - 300 х 335мм

Разгънат формат - 300 х 635 мм
Рекламна площ - 300 х 35 мм

12 - листен календар
Сгънат формат - 300 х 335мм
Разгънат формат - 300 х 635 мм
Рекламна площ - 300 х 35 мм

12 - листен календар
Сгънат формат - 300 х 335мм
Разгънат формат - 300 х 635 мм
Рекламна площ - 300 х 35 мм

12 - листен календар
Сгънат формат - 300 х 335мм
Разгънат формат - 300 х 635 мм
Рекламна площ - 300 х 35 мм

12 - листен календар
Сгънат формат - 300 х 335мм
Разгънат формат - 300 х 635 мм
Рекламна площ - 300 х 35 мм 12 - листен календар

Сгънат формат - 300 х 335мм
Разгънат формат - 300 х 635 мм

Рекламна площ - 300 х 35 мм
Художник - Янко Янев

ТРАДиции 2021
051901

БУкеТи 2021
051908

ВоДоПАДи 2021
051909

чУДесАТА нА 
сВеТА 2021

051911

ПРиРоДА оТ 
БЪЛГАРиЯ 2021

051902

БЪЛГАРски 
кЪщи 2021

051905

ПеЙзАжи 
АкВАРеЛ 2021
051910

сВеТоВни 
ГРАДоВе 2021
051907

РЕКЛАМНА ПЛОЩ РЕКЛАМНА ПЛОЩ

РЕКЛАМНА ПЛОЩ

РЕКЛАМНА ПЛОЩ

РЕКЛАМНА ПЛОЩ

РЕКЛАМНА ПЛОЩ

РЕКЛАМНА ПЛОЩ

РЕКЛАМНА ПЛОЩ
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ГРАДоВеТе нА еВРоПА 2021
051303

МАГически цВеТЯ 2021
051314

АЛПи 2021 
051305

иГРА нА цВеТоВе 
2021 

051335

14 - листен календар
Формат - 315 х 450 мм
Рекламна площ - 315 х 70 мм

14 - листен календар
Формат - 315 х 450 мм
Рекламна площ - 315 х 70 мм

14 - листен календар
Формат - 340 х 485 мм

Рекламна площ - 340 х 70 мм

14 - листен календар
Формат - 315 х 450 мм

Рекламна площ - 315 х 70 мм

РЕКЛАМНА ПЛОЩ

РЕКЛАМНА ПЛОЩ
РЕКЛАМНА ПЛОЩ

РЕКЛАМНА ПЛОЩ

коРици зА нАсТоЛен БеЛежник с ГоТоВ ДизАЙн

ГЛАВи зА РАБоТен кАЛенДАР с ГоТоВ ДизАЙн

0813body -  тяло с дати

00605body -  тяло без дати

01

01

02

03

02

04

03

1919

1920
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Корици цветен структурен картон

Формат тяло - 330 х 135 мм
Формат с корици - 330 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 330 х 30 мм, върху 
удължената долна корица
Спирала•	

нАсТоЛен БеЛежник кЛаСИк с ДАТи

 коРици:

каталожен № 0813Org  - Цветен структурен картон 
каталожен № 081300  - Едностранно хромов картон - бял

Едностранно хромов картон - бял

Опции: 
ситопечат•	
топъл печат•	
сухо преге•	
лакиране•	
ламиниране•	

0813body

0813Org 

081300

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

0813BM

0813nuv

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

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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0813HC 
Корица твърда подвързия с 
пълноцветен печат на облеклото 
по индивидуален дизайн с ламинат

Опции: 
селективен UV лак•	
дунапрен на горната корица•	

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•	

Мин﹒ количество: 
200 броя

по
поРъчка

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

Формат A5 - 145 х 210 мм
Стандартно тяло без дати - 176 или 208 страници•	

Формат B5 - 170 х 235 мм
Стандартно тяло без дати - 200 страници•	

Корица твърда подвързия с пълноцветен печат и 
ламинат по индивидуален дизайн

Пълноцветна карта на Европа и България•	
Опции: 

дунапрен на предната корица•	
селективен UV лак•	

Бележник IMAgE без дати 

IMAgE-A5

ФоРмат

ФоРматФоРмат



28 29

1014FLAMA

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

Бележник flama без дати

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

ФоРмат

ФоРмат
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1014SAT

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

Бележник satin без дати

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

ФоРмат

ФоРмат
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ФоРмат

ФоРмат

ФоРмат

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

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

Бележник JarDen без дати

1014JArD
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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 – 250 страници
Избор на тяло - бял или тониран офсет

Информационни страници,•	
два езика BG/EN

Бележник milano без дати

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

1014MIL

ФоРмат

ФоРмат

ФоРмат
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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

Бележник capris без дати

1014CAPr

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

ФоРмат

ФоРмат
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Бележник milano без дати Бележник capris без дати

ФоРмат

ФоРмат

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

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

Формат B5– 170 х 235 мм
Тяло – 200 страници бял офсет
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Формат A5 - 145 х 210 мм
Корица трърда подвързия с пълноцветен печат и 
ламинат по индивидуален дизайн

Стандартно тяло с дати - 336 страници, бял офсет•	
Пълноцветна карта на Европа и България•	

Опции: 
селективен UV лак•	
дунапрен на предната корица•	

Бележник IMAgE с дати

IMAgE-A5D

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

ФоРмат

ФоРмат
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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•	

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

ФоРмат
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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

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

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 ФоРмат



46 47

Бележник milano с дати

Корица mILANO - термоактивно платно с 
дунапрен и декоративен шев

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

1114MILD

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

ФоРмат
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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 OLAF 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 OLAF с гумирано 
кадифено покритие в подаръчна кутия﹒
Цветове - син, бордо, син хамелеон, сив и 
черен

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

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

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

ФоРмат ФоРмат
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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
ФоРмат

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 •	

ФоРмат
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Формат A5 - 145 х 210 мм
Стандартно тяло без дати•	
Тяло по индивидуален дизайн без дати•	

Формат B5 - 170 x 240 мм
Стандартно тяло без дати•	
Тяло по индивидуален дизайн без дати•	

Формат Квадрат - 195 х 205 мм
Стандартно тяло без дати•	
Тяло по индивидуален дизайн без дати•	

Бележник BLOOM без дати с полускрита спирала

BLOOM-SQ

BLOOM-B5

BLOOM-A5

Kорица -  твърда подвързия с пълноцветен печат и ламинат
Опции: селективен UV лак

ФоРмат ФоРмат

Бележник HELIX без дати със спирала

Бележник SPrIng без дати със спирала

Kорица -  картон с пълноцветен печат или цветен картон

Формат А5 - 145 х 210 мм
Стандартно тяло без дати•	
Тяло по индивидуален дизайн•	

Формат B5 - 170 х 240 мм
Стандартно тяло без дати•	
Тяло по индивидуален дизайн•	

Формат А4 - 210 х 300 мм
Тяло по индивидуален дизайн•	

HELIX-A5 Формат А5 -  145 х 210 мм
Стандартно тяло без дати•	
Тяло по индивидуален дизайн•	

HELIX-B5 Формат B5 -  170 х 240 мм
Стандартно тяло без дати•	
Тяло по индивидуален дизайн•	

HELIX-A4 Формат А4 -  210 х 300 мм
Тяло по индивидуален дизайн•	

HELIX-SQ - Квадрат 195 х 205 мм
Стандартно тяло без дати•	
Тяло по индивидуален дизайн•	

HELIX-A5

SPrIng-A5

SPrIng-A5

HELIX-B5 Kорица -  твърда подвързия с пълноцветен печат и ламинат
Опции: частичен UV лак

ФоРмат
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CArO-А5

CArO-SQ

CArO-А5 Формат А5 - 145 х 210 мм
Стандартно тяло без дати•	  
Тяло по индивидуален дизайн•	

Опции:
вложки по индивидуален дизайн•	

CArO-SQ квадрат - 200 х 210 мм 
Стандартно тяло без дати•	
Тяло по индивидуален дизайн•	

Опции:
вложки по индивидуален дизайн•	
холдер за химикалка•	

Бележник CArO без дати със спирала

Kорица - каширана с хартия с пълноцветен печат 

ФоРмат

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

ФоРмат
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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•	

Корица по индивидуален дизайн - мека 
подвурзия, 300 гр едностранно хромов 
картон с пълноцветен печат и ластик
Формат А5 - 145 х 210 мм
Тяло -  200 страници на редове

лого

БеЛежник gALAXY A5 без дати със спиралаБеЛежник BrAID A5 без дати с ластик

БеЛежник STAr A5
без дати с полускрита спирала

1813gAL
1813Br

1813STAr

Цветна вложка с лого по индивидуален дизайн•	

лого

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

Опции:
тяло по индивидуален дизайн•	

ФоРмат

ФоРмат

ФоРмат
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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

Формат А6 - 91 х 143 мм

Формат А6 - 90 х 140 мм

810377 kolly
Джобен бележник с твърда корица 

от еко кожа с ластик, текстилна лента, цветна 
порезка и 80 бели листа.

Цветове на ластика - оранжев, червен, зелен и син 

844038 gabbro a6 
Джобен бележник с твърда корица от плат, 
ластик, текстилна лента за отбелязване и 
80 листа на редове

ФоРмат

ФоРмат
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Формат А5 - 137 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

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

Формат А5 - 137 х 210 мм 

Формат B6 - 130 х 170 мм 

93775 portman а5 
Метализиран бележник с твърда корица
с ластик, текстилна лента,
160 тонирани страници и вътрешен джоб.
Цветове - злато и сребро

53414 brisa b6
Бележник с търда корица,160 страници на 

редове и текстилна лента за отбелязване.
Цветове - жълт, червен, светлозелен, 

тъмносин, черен

ФоРмат

ФоРмат
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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

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

ФоРмат Формат А5 - 132 x 213 мм

Формат А5 - 140 x 210 мм

53413 eliana а5 
Бележник с мека корица и160 
страници на редове.
Цветове - светлозелен, червен, 
оранжев, син и черен

93590 lanyo ii А5
Бележник с твърда корица с ластик, 192  
страници на редове, вътрешен джоб на 
задната корица и място за химикалка.
Цветове - оранжев, червен, светлосин, 

син, черен, сив и бял

ФоРмат

ФоРмат
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93591 hugo а5
Бележник с твърда корица 
облечена с плат, ластик и 190 
тонирани страници на редове.
Цветове - червен, бежов, сив и син

721432 bluster а5
Бележник с твърда корица от 

корк и изкуствена кожа с ластик 
и текстилна лента,

98 бели листа.
Цветове - бял, зелен, червен, син 

и черен

Формат - 147 х 210 мм

Формат - 137 х 210 мм

ФоРмат

ФоРмат

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.
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
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Формат А6 - 148 х 128 мм

Формат А5 - 165 x 210 мм

791049 TunEL
Еко бележник със спирала,

60 бели листа и еко химикалка със 
синьо мастило

Размери: 80 x 105 x 9 мм

Формат А6 - 90 x 146 мм

93426 LEWIS
Еко тефтерче
 с мемо листчета

9182
Еко тефтер със спирала 
и ластик, с 60 страници 

на редове и линия, еко 
химикалка и 5 цвeтни мемо 

листчета

808721 rondy
Книгоразделител
с мемо листчета и линия

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

ФоРмат

ФоРмат

ФоРмат

Размери: 217 x 68 мм
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7012 BLOQuErO
Еко бележник със
спирала, 70 бели листа и еко 
химикалка  със синьо мастило 

93719 ADAMS
формат A5 - 140 x 210 мм 

93720 ADAMS 
формат A6 - 90 x 142 мм

размери:  135 x 180 мм 

размери:  100 x 140 мм 

размери:  130 x 180 мм 

размери:  100 x 150 мм 

93707 MArLOWE
Джобен еко бележник с ластик и 
цветна спирала и 120 страници 

на редове

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 80 тонирани 
страници и текстилна лента за 
отбелязване

размери:  140 x 210 мм 

721488 BrASTEL
Еко бележник А5 

с корица от корк и памук, с 80 
бели листа и коркова химикалка

с черно мастило

ФоРмат

ФоРмат

ФоРмат
ФоРмат

ФоРмат

ФоРмат

ФоРмат
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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
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

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
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сеДМичник с ГоТоВ ДизАЙн

Тяло - 52 листа, 1 седмица на лист
Хартия - 70 г офсет
Рекламна площ - 440 х 50 мм
Подложка - 300 г едностранно 
хромов картон
Опции: корици, спирала

080512L
формат А3

РЕКЛАМНА ПЛОЩ

сеДМичник с инДиВиДУАЛен ДизАЙн

опции:
спирала•	
корица•	

Формат:
А4 - 210 x 297 мм

Хартии:
·   офсет от 80 до120 г
·   структурни
·   рециклирани
·   с воден знак

Стандартни формати:
90 × 50 мм , 85 × 55 мм, 90 × 55 мм

Хартии:
·   двустранно хромови от 300 до 350 г
(мат или гланц)
·   структурни картони
·   рециклирани

опции:
·   двустранен ламинат – мат или гланц
·   селективен UV лак
·   топъл печат
·   преге
·   заоблени ъгли
·   неправилни форми

ФиРМени БЛАнки

ВизиТни кАРТички

Хартии:
офсет 70 - 100 г•	
ефектни хартии•	

Характеристики: 
залепване - обикновено лепило, 
самозалепващ латекс, силиконова лента;
прозорец - размер и разположение на 
прозореца; вътрешен фон﹒

Стандартни формати:

* по късата страна - тип “джоб”
C5 162 x 229 мм
B5 176 x 250 мм
C4 229 x 324 мм
B4 250 x 352 мм
E4 300 x 400 мм
C3 330 x 400 мм

* по широката страна
DL 110 x 220 мм 
C6 114 x 162 мм
C5 162 x 229 мм
C4 229 x 324 мм

ПЛикоВе зА ПисМА
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Стандартни формати:
Формат А4 - 210 x 297 мм
Формат А5 - 148 x 210 мм
Формат А6 - 105 x 148 мм
Тяло - 30, 50, 100 листа

Хартии:
офсет 70 - 100 г
Подложка - картон

опции: 
тяло - цветна или рециклирана •	
хартия
корица - ламинат, селективен UV лак•	
спирала•	
топъл печат или сухо преге•	

БЛокноТи

Стандартни формати:
80 × 80 мм , 90 × 90 мм, 100 × 100 мм

Хартии:
офсет 70 - 100 г•	
рециклирани•	

опции:
подложка от картон, корици;

ХАРТиени кУБчеТА

ХАРТиени кУБчеТА
с ТВЪРДА ПоДВЪРзиЯ

Стандартни формати:
220 х 310 мм (за влагане на документи формат A4) 
с обем 3 мм и без обем, сглобяем джоб
220 х 310 мм (за влагане на документи формат A4) 
с обем 3 мм и без обем с лепен джоб 

Картони:
хромови 300 - 350 г (мат или гланц)•	
структурни•	
рециклирани•	

опции:
ламинат – мат или гланц•	
селективен или цялостен UV лак•	
топъл печат или сухо преге•	
холдер за поставяне на CD или DVD•	

ПАПки

щанца 1 щанца 2 щанца 3 щанца 4 щанца 5
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ДжоБни кАЛенДАРчеТА

Размери - 85 х 55 мм
Картон - 300 г 
Индивидуален дизайн
Опции: ламинат, лак, заоблени ъгли

Формат, картон, дизайн и цветност - по избор﹒
Изрязване на нестандартни форми﹒ 

Картони:
хромови 200 - 350 г (мат или гланц)•	
структурни•	
рециклирани•	

опции:
ламинат – мат или гланц•	
селективен UV лак•	
топъл печат•	
преге•	
холдер за поставяне на CD или DVD•	

ПозДРАВиТеЛни кАРТички и ПокАни По инДиВиДУАЛен ДизАЙн 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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сАМозАЛеПВАщи ЛисТчеТА с ПечАТ

AnC-12H 
Тефтерче с мемо 
самозалепващи листчета
и мека корица

AnB-16A
Мемо самозалепващи 

листчета в кутия
с твърда подвързия

CnA-31
Кубче със самозалепващи 
листчета

CnS-32P
Кубче със 
самозалепващи 
листчета върху
мини пале

AnL-11E
Тефтерче с мемо 
самозалепващи листчета
и място за химикалка

SnW-69H
Мемо календар-пирамида със  

спирала и самозалепващи 
листчета

Размер - 77 х 105 мм 

Размер - 110 х 348 мм 

Размер - 120 х 80 x 60 мм 

Размер - 115 х 87 х 23 мм 

Размер А - 68 х 68 х 68 мм
Размер B - 73 х 73 х 73 мм
Размер C - 89 х 89 х 89 мм

Размер - 210 x 195 мм

МенЮТА По инДиВиДУАЛен ДизАЙн 

коРици зА МенЮ  и сМеТници

Формати менюта:          
230 x 325 мм
235 x 315 мм
125 х 181 мм
160 х 310 мм

Формати сметници:
115 х 190 мм
125 х 180 мм

Опции: 
ситопечат•	
топъл печат•	
преге•	
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кЛАсьоРи, ПАПки и кЛиПБоРДоВе По инДиВиДУАЛен ДизАЙн

Опции: 
частичен лак•	
ламинат•	
рингов механизъм•	
преге•	

ХАРТиени ТоРБи зА ПоДАРЪци

ГоТоВи ХАРТиени ТоРБи зА ПоДАРЪци

Рекламни хартиени торби за опаковане на стоки, мостри, сувенири, подаръци, без ограничение 
за модели, цветове, формати﹒ 
Хартии: 
двустранно хромови от 170 до 200 г (мат или гланц), ефектни хартии, рециклирани (еко хартии)
Връзки:  
полиестерни, памучни (бели или цветни), хартиени, сатенирани ленти; 
опции: ламинат – мат или гланц, селективен UV лак, топъл печат, преге

Хартиени торби от цветен 
структурен картон 120 г
Размер - 360 х 240 х 90 мм
опции за печат: 

ситопечат•	
топъл печат•	

240 х 360 х 90 мм150 х 230 х 70 мм

350 х 500 х 120 мм
100 х 400 х 90 мм 530 х 380 х 120 мм

380 х 240 х 90 мм

1

2

3 4
5

6

1921



12582 easel 
Химикалка  стилус метализирана 

пластмаса с поставка за телефон

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

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
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91623 arcada 
Пластмасова химикалка стилус 741526 lombys

 Пластмасова химикалка стилус 

8747 riomeTal 
Пластмасова метализирана 
химикалка стилус с гумено захващане

741880 moTUl 
Пластмасова химикалка стилус  
с гумирано захващане

81130 Tiled
Пластмасова химикалкa

809363 leopard
Пластмасова химикалка

81129 boop 
Пластмасова химикалка 

12586 cUrly 
Пластмасова химикалка 
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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

Classic Satin

coco
Пластмасова химикалка 
с въртящ механизъм

evo classic satin
Пластмасова химикалкa
с въртящ механизъм и 
матиран връх

oTTo
Пластмасова химикалка
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7500
Пластмасова химикалка

845171 TrisTy 
Пластмасова метализирана 

химикалка

6638
Пластмасова химикалка

809607 Windy 
Пластмасова химикалка 
с метализиран връх

91633 cUrl
Пластмасова химикалка
с гумено захващане

91693 
Пластмасова химикалка

809519 insTa
Пластмасова химикалка
с хромирани части

7629
Пластмасова химикалкa

с хромиран връх
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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

91635 aero
Пластмасова химикалка 

с гумено захващане

91498 mars 
Пластмасова химикалка

91674 po  
Пластмасова химикалка

91625 sTraced
Пластмасова химикалка
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81151 gaia  
Пластмасова химикалка 

81102 kiso  
Пластмасова химикалка

81133 aroma  
Пластмасова метализирана 

химикалка

731536 Finball
Пластмасова химикалка

81152 aUry
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
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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

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
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D1673С
Пластмасова химикалка
с гумено захващане

D1874
Пластмасова  химикалка

D1677D
Пластмасова  

химикалка

D1819D 
Пластмасова химикалка с 

гумено захващане 

D1005C 
Пластмасова химикалка

D1011 
Пластмасова химикалка

D1620
Пластмасова  

химикалка

D1909
Пластмасова химикалка

с метален клипс

D1673

D1819

D1677

D1634
Пластмасова химикалка

с метален клипс 

D2007D
Пластмасова 

химикалка
с гумено захващане
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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

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



18 19

91849 galba
Алуминиева химикалка стилус91646 beTa ToUcH 

Алуминиева химикалка стилус 91444 miro
Алуминиева химикалка стилус

91624 zoe
Алуминиева химикалка стилуc

8487 
Алуминиева химикалка с 
цветен стилус и специално 
покритие за цветно гравиране 

8477 pearly
Алуминиева гумирана химикалка стилус със 

специално покритие за цветно гравиране 

13566 marieTa ToUcH
Метална химикалка стилуc

810435 rosey
Метална химикалка стилус
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12572 viera
Метална химикалка 

с подвижен клипс

845168 Hevea 
Алуминиева химикалка стилус
с гумирано покритие

781190 zardox
Метална химикалка с въртящ 

механизъм

12305 olaF
Алуминиева химикалка 

81156 clare
Алуминиева химикалка 

81192 olaF soFT
Алуминиева химикалка 

с гумирано покритие

81125 lea
Алуминиева химикалка

781991 linTal 
Алуминиева химикалка стилуc
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81140 poppins
Алуминиева химикалка 
с гумирано покритие 91694 Joan

Алуминиева химикалка със специално 
покритие за цветно гравиране 

91485 Walk
Алуминиева химикалка

845173 cHromy 
Алуминиева химикалка с гумирано 
покритие за огледално гравиране 

13577 oleg slim
Метална химикалка 

81189 marieTa soFT
Алуминиева химикалка
с гумирано покритие

12575 oleg soFT
Метална химикалка с 

гумирано покритие

81187 marieTa 
Алуминиева химикалка
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809605 sUbber
Коркова химикалка

 с пластмасов клипс и връх

810427 booTHic bamboo
Бамбукова химикалка с клипс 
и връх от пшенични влакна и  
рециклирана пластмаса

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

721419 FerTol
Еко химикалка от рециклирана 
пластмаса и пшенични влакна 

с бял клипс

91378 bambU 
Бамбукова химикалка 

с пластмасов клипс

721426 larkin bamboo
Бамбукова химикалка 
с части от  пшенични влакна и 
рециклирана пластмаса
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91649 beTa seT
Комплект метална химикалка със 

синьо мастило и автоматичен 
молив в пластмасова кутия

91899 Haley 
Комплект от алуминиев 

ролер и химикалка със синьо 
мастило в подаръчна  кутия

81157 alva
Алуминиев ролер  
с гумирано покритие

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

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

93314 TravolTa
Комплект визитник
и ключодържател  от
метал и изкуствена кожа
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810383 
Визитник метал 

и изкуствена кожа
93309
Визитник от метал 
и изкуствена кожа

800685 
Визитник от 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

93334
Кард холдър изкуствена 

кожа с RFID защита за 
сканиране на данни с двойно 

лепяща лепенка на гърба

93306
Визитник от алуминий

7229 
Визитник от метал 

и изкуствена кожа с магнит

93714
Комплект бележник А5 

на редове и алуминиева 
химикалка със синьо мастило 

в подаръчна кутия
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EB-50
Метална запалка

716 
Пластмасова запалка

U-59 HC 
Пластмасова запалка

U-811 HC
Пластмасова запалка

SM-3 HC
Пластмасова запалка

5085 
Пластмасова запалка

71615 
Пластмасова 

запалка

50857
Пластмасова запалка

U-201 HC
Пластмасова запалка с дюза

SM-3 MT
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ø 23 x 55 мм
ø 35 x 72 мм

ø 33 x 6 мм

ø 35 x 50 мм

50 x 97 x 28 мм

741172 Hikal
USB aдаптор за кола

97338 eUler
Пластмасова стойка за 

мобилен телефон 

721097
Пластмасова ринг 
стойка за мобилен 

телефон със 
самозалепващ гръб

721032 krUzol
Алуминиева стойка за мобилен 
телефон за кола с магнит с включена 
самозалепваща се метална плочка

45250 
USB aдаптор за кола с 2 входа

200 x 115 x 140 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

92731
Козметична чантичка

от полиестер 300D 
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90 x 90 x 10 мм

70 x 69 x 18 мм

7737
Алуминиев USB хъб с 4 порта

43 x 13 мм

85 x 85 x 13 мм 14 x 130 x 14 мм

40 x 16 мм

170 мм

9005
Капаче за леща на уеб 
камера на лаптоп

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

721034 zareF
Ключодържател кабел с 3 

изхода - micro USB, Type-C и 
Lightning накрайник.

При гравиране логото свети.

721039 dorip
Пластмасов USB спинър с 3 кабела 
за зареждане - micro USB, USB-C и 
Lightning накрайник

57951 Hide
Капаче за леща на уеб 

камера на лаптоп

8597 
Кабел за зареждане с 
4 изхода -  USB , micro 

USB, USB-C и Lightning
97903 caroline
Пластмасово безжично 
зарядно с 2 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.

104 x 15 x 6 мм110 x 45 x 25 мм
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18 x 168 x 10 мм

62 х 42 х 23 мм

97362
Пластмасов USB 
адаптор с 2 изходa

810400 Wireless Wirbo
Бамбуково безжично зарядно

97346
Безжично зарядно

ø 100 x 10 мм

ø 92 x 7 мм

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

70 x 20 x 70 мм

791192 corT
Слушалки в кутия

ø 30 x 150 мм

741764 anker
USB захранвана LED лампа 
с гъвкаво тяло, гумирано

8274
Слушалки в кутия с карабинер

791747 acTiUm
Ръкавици със специално 

покритие за тъч 
скрийн на 3 пръста
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781878 kaprin
Външна преносима батерия 
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

135 x 75 x 20  мм

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

9058
Алуминиева външна 
преносима  батерия

97904
Външна гумирана преносима 
батерия с wireless зареждане

741937 Wilkes
Алуминиева външна 
преносима батерия

97344
Алуминиева външна 
преносима батерия

95 х 23 x 22 мм

110 х 68 x 10 мм

67 × 115× 10 мм

117 × 68 ×10 мм

65 х 120 x 11 мм

810453 boosTer
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

721366 kendrix 
Пластмасова външна
преносима батерия 
с вградено безжично 
зарядно и метален ринг5000 mah

4000 mah

10 000 mah

7 200 mah
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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

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
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93372
Ключодържател метал и 
пластмаса

7733
Джобно фенерче 
с LED светлина

17 х 80 х 7 мм11 х 60 х 15 мм

29 х 40 x 4 мм

ø 14 x 64 мм

ø 15 х 87 мм

93370
Ключодържател от метал

и изкуствена кожа

8297
Джобно фенерче - 
ключодържател.
При гравиране
логото свети

93151
Алуминиев ключодържател
с отварачка

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

93167
Алуминиев
ключодържател

93397
Метален ключодържател

в 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

28 х 52 x 3 мм

22 х 65 x 8 мм30 х 54 x 4 мм
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350 мл

370 мл

370 мл

310 мл

450 мл

300 мл

853004
Стъклена чаша 
фрости

370 мл

350 мл

300 мл

290 мл

300 мл

93832
Керамична чаша 
в кутия

04369
Керамична чаша 
за сублимация

791325
Керамична чаша за 

сублимация

781261
Керамична чаша
за гравиране в кутия

94047
Керамична чаша 
в кутия

94045
Порцеланова чаша
за гравиране в кутия

93833
Керамична чаша 
в кутия

721388
Керамична чаша

за сублимация

04000
Керамична чаша

за сублимация

04012
Керамична чаша
за сублимация
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31 х 177 х 22 мм

60 x 265 мм
ø7 x 250 мм

165 х 50 х110 мм350 мл

350 мл

380 мл

450 мл

450 мл

94691
Еко чаша за път 
от бамбукови влакна

6106
Еко чаша за път 

 с кафени влакна и 
силикон

721540
Еко чаша за път 
с бамбукови влакна и 
силикон

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

94097
Комплект сламка от неръждаема 
стомана и почистваща четка
в  калъфче

94091
Сламка за многократна 
употреба от силикон

721684
3 бр екологични прибори за 
хранене от бамбукови влакна

721177
Кутия за обяд от бамбукови влакна 
с комплект прибори (нож и вилица) и 
еластична каишка
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811113
Термо чаша от от 

неръждаема стомана 
с пластмасова дръжка

220 мл

325 мл520 мл

350 мл

8313
Чаша от неръждаема 
стомана с двойна стена 
и дръжка карабинер

8435
Термо чаша

94640
Термо чаша от 
неръждаема стомана

500 мл
500 мл

530 мл

721398
Спортна бутилка от Tritan™ 
без BPA

9910
Пластмасова бутилка от 

рециклирана пластмаса без BPA

470 мл

9746
Стъклена спортна бутилка

721174
Термо чаша от  
неръждаема стомана с 
бамбуково покритие
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94631
Алуминиева 
спортна бутилка

94646
Стъклена  спортна 

бутилка с калъф

520 мл

650 мл

1165
Алуминиева 
спортна бутилка 
за сублимация

500 мл500 мл

721173
Бамбукова  
спортна бутилка с 
метална капачка 

420 мл 400 мл

721542
Стъклена спортна бутилка

781675
Стъклена спортна 

бутилка в калъф

7552
Алуминиева спортна бутилка

94633
Алуминиева 

спортна бутилка

400 мл

800 мл
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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

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

92456
Памучна раница с връзки

92919
Раница с връзки 

от 100% памук и юта

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

Размери:  370 x 410 мм

Размери:  370 x 410 мм

Размери:  375 x 415 мм

92879
Чанта от 100 % памук

с дръжки 65 см

Размери:  370 x 410 х 100 мм
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92920
Памучна чанта с 
дръжки 65см

92913
Памучна раница с връзки

Размери:  375 x 415 мм

Размери: 380 x 420 мм

Размери:  350 x 430 mm

9603
Чанта/раница с 
връзки от рециклиран 
памук и полиестер 

9559
Чанта от 

полиестер и памук
подходяща за сублимация  

Размери:  370 x 420 мм

Размери: 380 x 415 мм

Размери: 340 x 430 мм

92921
Чанта от нетъкан 

текстил
Размери: 355 x 390 x 85 мм

Размери: 250 х 350 х 80мм

92499
Термолепена чанта
от нетъкан текстил

92845
Термолепена чанта
от нетъкан текстил

731631
Термолепена чанта

от нетъкан текстил
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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

Размери: 400 x 360 x 120 мм

Размери: 380 x 415 x 85  мм

Размери: 330 x 390 x 80 мм

Размери: 380 x 420 x 87 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
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92847
Термолепена  сгъваема 
чанта от нетъкан 
текстил

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

Разгънат размер: 350 x 410 х 100 мм
Сгънат размер:  135 x 130 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
92997 
Сгъваема чанта от нетъкан 
текстил с дръжка 35 см

Размери: 360 х 400 мм

Размери: 350 x 410 мм

7208
Чанта с връзки от 

полиестер

Размери: 370 x 410 мм

8484
Чанта с връзки 
от 100 % памук

Размери: 370 x 410 мм

92910
Чанта с връзки от 
полиестер 210D

92904 
Чанта с връзки 

от нетъкан текстил
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Размери: 410 x 325 x 10 мм

Размери: 400 x 440 x 130 мм

Размери: 200 x 140 x 130 мм

98423
Сгъваема хладилна чанта 

от полиестер 

98409
Хладилна чанта 

от нетъкан текстил.
Обем: 6 кенчета по 330 ml 

8513
Хладилна раничка с 
връзки от полиестер

Размери: 270 х 200 х 160 мм Размери: 280 x 340 x 140 мм

98408
Хладилна раница 

от полиестер

98414
Хладилна чанта 
с регулируема презрамка
Обем: 8 кенчета х 500ml

92835
Раница с връзки 

от полиестер със 
светлоотразителна лента.

Размери: 350 x 400 мм

Размери: 345 x 450 мм

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

809430
Хладилна чанта
с алуминиева подплата

размер: 200 х 240 х 90 мм
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92316
Чанта за документи

от полиестер

66511
Чанта за документи от 
полиестер 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

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

Размери: 370 х 290 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

791026
Чанта за документи 

от полиестер 600D
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15“
92257
Мултифункционална 
чанта от полиестер

92247
Мултифункционална 
чанта  от полиестер

721154
Чанта за лаптоп 15 инча 

с RFID защита от 
полиестер

Размери: 390 x 290 x 80 мм

Размери: 380 x 295 x 85 мм

92236
Чанта  за документи
от полиестер

Размери: 400 x 300 x 90 мм

Размери: 400 x 300 x 100 мм

Размери: 370 x 390 x 75 мм

Размери: 370 x 290 x 60 мм

6157
Мултифункционална 

чанта от полиестер 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 

инча от полиестер

92258
Бизнес чанта за лаптоп 15,6 
инча от полиестер

92197
Бизнес чанта за 
документи от полиестер

15,6“

15,6“
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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 
с регулируема презрамка

92171
Бизнес чанта за 
лаптоп 14 инча от полиестер
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

Размери:  370 x 280 x 50 мм

15,6“

15,6“

14“

14“

15,6“
15“

Размери: 280 x 400 x 120 мм

721436
Раница за лаптоп 15 инча от 
полиестер с вграден USB вход за 
преносима батерия

15“

781204
Раница за лаптоп  

15 инча от  
полиестер 600D

Размери: 320 x 400 x 150 мм

14“

92170
Раница за лаптоп 14 инча 

от полиестер 600D

Размери: 310 x 400 x 110 мм



70 71

15“

15“
17“15,6“

15,6“

15,6“

15,6“

Размери: 310 x 400 x 130 мм Размери: 300 x 450 x 160 мм

Размери: 330 x 450 x 185 мм

Размери: 220 x 270 x 45 ммРазмери: 530 x 500 x 80 ммРазмери: 320 х 450 х 190 мм

721558
Раница за лаптоп 15 инча 
от полиестер с вграден 
USB вход за преносима 
батерия

92168
Раница за лаптоп 
изработена от 
полиестер. С подплатено 
отделениe за лаптоп 
15,6 инча и таблет 
10,5 инча и с няколко 
вътрешни джобове.

92165
Раница за лаптоп 

изработена от жакард и 
полиестер. С отделениe 

за лаптоп до 17 инча 
и таблет 10.5 инча, 3 

предни, няколко вътрешни 
и странични джобове с 

ластици. 

92284
Чанта за рамо от 

полиестер. С подплатено 
отделение за таблет 

9.7 инча. С преден джоб и 
регулируема презрамка. 

92681 Motion
Раница от полиестер и кожа. 
Раницата e с няколко отделения, 
вътрешни джобове и два подплатени 
джоба за лаптоп 15.6 инча и 
таблет10.5 инча, подплатени 
презрамки и гръб.

781712
Водоустойчива раница 

за лаптоп 15 инча от 
полиестер с вграден 

USB вход за преносима 
батерия

92280
Раница за лаптоп 
15,6  инча от 
полиестер

92169
Раница за лаптоп 15,6 

инча от полиестер 

Размери: 290 х 430 х 100 мм

Размери: 320 × 420 × 150 мм
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721555
Раница от полиестер 600D

781152
Раница от полиестер 600D

791845
Раница от полиестер 600D

Размери: 230 × 360 × 135 мм

Размери: 300 х 400 х 160 мм

Размери: 230 x 400 x 120 мм

Размери: 290 х 400 х 150 мм

92666
Раница от полиестер 600D

Размери: 220 х 400  x 160 мм

Размери: 290 х 380 х 115 мм

Размери:  180 x 220 x 70 мм

781701
Сгъваема раница 
от полиестер 210D

2364
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

Размери: 290 × 430 × 150 мм
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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 94409
Връзка за бадж 
от полиестер 

Размери: ø 30 x 15 мм

Размери: ø 32×15 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 721495

Ролетка за бадж, с щипка за 
закачане и алуминиев карабинер

Мин. количество:
100 броя. 

Ширина: 10 мм, 15 
мм, 20 мм и 25 мм

Мин. количество:
100 броя. 

Мин. количество:
100 броя. 
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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

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

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

99410
Шапка от 100 % памук 
с велкро закопчаване

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)



78 79

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

7964
Автоматичен сгъваем 
ветроустойчив чадър от 
полиестер с 8 панела и 
пластмасова 
дръжка в калъфче

  98 cm

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

 808409
Автоматичен ветроустойчив 
чадър от полиестер 
170Т с 8 панела, ребра от 
фибростъкло и EVA дръжка

104 cm

99116
Автоматичен чадър от 

полиестер с 8 панела и 
дървена дръжка

104 cm

105 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
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106 cm

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

105cm

9126
Автоматичен чадър

от полиестер170Т 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

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
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810456 WUmpy clean  
Пластмасова химикалка с антибактериално 
покритие и хромирани части

94896 davi
Дезинфекциращ спрей за ръце на 
алкохолна основа 10 ml

94914 - 50 ml
94915 - 100 ml
Дезинфекциращ 

гел за ръце

721795 Yak
Пластмасова 

антибактериална химикалка 
със стилус и дезинфекциращ 

спрей за ръце 

94916 - 50 ml
94917 - 100 ml
Дезинфекциращ 

спрей за ръце

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

718394 WashMask
Двуслойна маска за 
лице за многократна 
употреба изработена от 
два слоя памук 100%.

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

810457 leopard clean
Пластмасова химикалка с 
антибактериално покритие

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

Мин. количество:
100 броя

Мин. количество:
100 броя

Мин. количество:
250 броя
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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
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