ÐÅÊËÀÌÍÈ
ÌÀÒÅÐÈÀËÈ
ÊÀËÅÍÄÀÐÈ
ÁÅËÅÆÍÈÖÈ

2021

2021

РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ

1110 Единица КЛАСИК

1115 Единица КЛАСИК ФУЛ

Основа: едностранно хромов картон, бигована
Тетрадка: офсет 70 г, печат в 2 цвята, с перфорация и
бандерол, български и английски език
глава-пълноцветен печат
основа-бял картон 280 г, без печат

глава и основа-пълноцветен печат
основа - 270 г картон

1010 Тетрадки

черен, червен 185

черен, зелен 354

1130 Тройка КЛАСИК

черен, син 300

1131 Тройка КЛАСИК ПЛЮС

Основа: едностранно хромов картон 320 г, щанцована, бигована,
“уши” за задържане на листите на тетрадките към основата
Тетрадка: комплект от 3 секции, офсет 70 г, печат в 2 цвята, с
перфорация и бандерол, български и английски език

1030 Тетрадки

глава-пълноцветен печат
основа-бяла, без печат
глава-пълноцветен печат
основа-печат 1 цвят

2

черен, червен 185

черен, зелен 354

черен, син 300

2021

РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ
Единица КВАДРАТ

510

60

Универсал МИНИ

Основа: едностранно хромов
картон, бигована
Тетрадка: офсет 70 г, печат в 2
цвята, с перфорация и бандерол,
броя на работните дни в месеца
българските църковни празници,
европейски национални празници,
лунен календар

Основа: едностранно хромов
картон, бигована
Тетрадка: офсет 70 г, печат в 2
цвята, с перфорация и бандерол

глава-пълноцветен печат 300 гр/м2
основа-бял картон 280 г, без печат

2182 МИНИ син

2183 МИНИ зелен

сив, син Blue U

сив, зелено 360 U

глава-пълноцветен печат 300 гр/м2
основа-бял картон 280 г, без печат

2162 КВАДРАТ син

2181 МИНИ червен

2184 МИНИ оранж

сив , червено 187 U

сив, оранж 021 U

1152 ПРАЗНИЦИ
1153 ПРАЗНИЦИ ПЛЮС

2161 КВАДРАТ червен

черно, син 293

2163 КВАДРАТ зелен

черно, зелено 362 U
черно, червено Warm Red

3230 Трисекционен работен календар

297

Основа: едностранно хромов картон
320 г, щанцована, бигована, “уши” за
задържане на листите на тетрадките
към основата
Тетрадка: комплект от 2 секции,
офсет 70 г, печат в 2 цвята,
с перфорация и бандерол, български
и английски език

715

230

Основа:
едностранно
хромов картон,
бигована
Тетрадка: офсет
80 г, печат в 2
цвята

глава-пълноцветен печат, основа-бял
картон 275 г, без печат

сив

светло син

ПРАЗНИЦИ: главапълноцветен печат
основа-бяла, без печат
ПРАЗНИЦИ ПЛЮС:
глава-пълноцветен печат
основа-печат 1 цвят
тъмно син
черен, син 300

зелен

черен, червен 185
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2021

РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ

1123 Еднолистов 3-секционен КЕНТ

Еднолистов МЕМО NOTE
13

300

695

220

445

300
30 мм

Основа: едностранно хромов
картон 320 г, щанцована
Тетрадка: всеки лист с по
3 месеца, офсет 70 г,
печат в 2 цвята,
с перфорация и бандерол,
български и английски език

Основа: бял целулозен картон 500μ ,
бигована, щанцована
Тетрадка: офсет 80 г, печат в 2
цвята, с перфорация и бандерол,
български, руски, английски и немски
език, празници и именни дни, лунен
календар

Тетрадки

1023 Тетрадки

992 MEMO
NOTE тюркоаз

глава-пълноцветен печат
основа-бяла, без печат

глава-пълноцветен
печат
основа-бяла, без печат

черен, червен 185

1136 МАЖОР

черен, зелен 354
черен, син 300

991 MEMO
NOTE
червен-син

1140 МАЖОР КАРЕ

9911 MEMO
NOTE
червен-черен

1137 МАЖОР ПЛЮС

Основа: едностранно хромов картон 320 г, щанцована, бигована, “уши”
за задържане на листите на тетрадките към основата
Тетрадка: комплект от 3 или 4 секции, офсет 70 г, печат в 3 цвята, с
перфорация и бандерол, български, английски и немски език

1036 Тетрадки

глава-пълноцветен печат
основа-бяла, без печат
син 277, син 280, червен 1795
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глава-пълноцветен печат
основа-печат 1 цвят

2021

РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ
8060 Едно тяло БИЗНЕС

8050 Еднолистов 3-секционен ЛУКС

Основа: картон 300 г,
бигована
Тетрадка: офсет 70 г, печат
в 2 цвята, с перфорация и
бандерол, български,
английски и немски език
Съдържание: счетоводна,
данъчна и бизнес
информация

глава-пълноцветен печат
основа-бяла, без печат

Основа: картон 300 г,
бигована
Тетрадка: хром гланц 80 г,
печат в 2 цвята,
с перфорация и бандерол,
български, английски и
немски език, празници,
лунен календар
глава-пълноцветен печат
основа-бяла, без печат

Тетрадки

cool gray 9, злато 872

Тетрадки

златен бронз, зелен 553

син 303, червен 199U

8070 Три тела ЛАЙТ

сребърен бронз, син 648

8071 Четири тела ЛАЙТ

Основа: едностранно хромов картон 300 г, щанцована, бигована
Тетрадка: комплект от 3 или 4 тела, офсет 70 г, печат в 2 цвята, с
перфорация и бандерол, български и английски език

Тетрадки

глава-пълноцветен печат
основа-бяла, без печат

глава-пълноцветен печат
основа-бяла, без печат

син 282, Process Blue

син 282, оранж 021
син 282, Process Blue

син 282, оранж 021
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РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ И ПИРАМИДКИ

Три тела UNO

Еднолистов OFFICE L

Основа: бял целулозен картон 500μ,
бигована, щанцована
Тетрадка: офсет 80 г, печат в 2
цвята, с перфорация и бандерол, 2
езика, празници и именн и дни

Тетрадки
997 UNO сив

Основа: бял целулозен картон 500μ,
бигована, щанцована
Тетрадка: офсет 80 г, печат в 2 цвята,
с перфорация и бандерол, 5 езика
(български, руски, английски, немски,
румънски), светски и църковни
празници и именни дни, лунен
календар

996 UNO син

Тетрадки
глава-пълноцветен печат
основа-бяла, без печат

графит, червен

син, червен

959 Пирамидка WELCOME TO BULGARIA

глава-пълноцветен печат
основа-бяла, без печат

912 Office
син

913 Office
зелен

915 Office
оранж

914 Office
червен

черен, син

черен, зелен

черен, оранж

черен, червен

Едносекционен работен календар
3231 Единица
230
465
218
291
глава-пълноцветен печат
основа-бял картон 265 г, без печат

Обем: 12 листа
Размери: сгънат вид - 130х122 мм
Тяло: 130x122 мм, 170 г хром гланц
Рекламна площ: 130х35 мм

5020 Работна Пирамидка
черен, червен
зелен, червен

син, червен

3232 Единица плюс
220
480
218
291
35

Обем: 12 листа
Размери на тялото: 85х140 мм
Рекламна площ: 87х50 мм
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Основа: едностранно хромов
картон 265 гр./м2, бигована
Тетрадка: офсет 80 г, печат в 3
цвята, с перфорация, български и
английски език

глава и основа-пълноцветен печат
основа - 265 г картон

МНОГОЛИСТОВИ КАЛЕНДАРИ

2021

952 Календар WELCOME TO BULGARIA

939 Календар ПЪТЕШЕСТВИЯ

Размер: 310х470 мм, 12 снимки + корица
Рекламна площ: 310х50 мм
Тяло: 170 г/м2 гланц, български и английски език,
именни дни, място за бележки

Размер: 313х340 мм (313х630 разгънат), 13 снимки + корица
Рекламна площ: 313х50 мм
Тяло: 170 г/м2 гланц, български, английски, немски и френски
език, именни дни, официални именни дни и празници

8082 Календар ЖИВОПИС-ПАВЕЛ МИТКОВ

Формат: 320х430 мм, 12 снимки + корица, спирала, UV лак
Рекламна площ: 320х50 мм
Удължен гръб: 320х480 мм, бял картон 400 гр/м2
Тяло: 24 страници, 320х430 мм, 150 г/м2 хром мат, 5 езика

8097 Календар ЗАЛЕЗИ

Формат: 320х430 мм, 12 снимки + корица, спирала, UV лак
Рекламна площ: 320х50 мм
Удължен гръб: 320х480 мм, бял картон 400 гр/м2
Тяло: 24 страници, 320х430 мм, 150 г/м2 хром мат, 5 езика

8096 Календар ПЛАНИНСКИ ПЕЙЗАЖИ

8095 Календар ГРАДСКИ СИМВОЛИ

Формат: 480х340 мм, 12 снимки + корица, спирала, UV лак
Рекламна площ: 480х40 мм
Удължен гръб: 480х380 мм, бял картон 400 гр/м2
Тяло: 24 страници, 480х340 мм, 150 г/м2 хром мат

Формат: 480х340 мм, 12 снимки + корица, спирала, UV лак
Рекламна площ: 480х40 мм
Удължен гръб: 480х380 мм, бял картон 400 гр/м2
Тяло: 24 страници, 480х340 мм, 150 г/м2 хром мат
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2021

НАСТОЛНИ КАЛЕНДАРИ

1200 Настолен календар

6047 Настолен календар ОЛИМП

бордо

черен

Сив 431, Син Циан

син

зелен
Сив 431, оранж 021

Размер: 29.4х17 см
Корица: хром мат 280 г, бяла метална спирала
Тяло: 28 листа, печат в 2 цвята, офсет 70 г, български и
английски език

Размер: 29х13 см
Корица: твърда от книговинил с топъл печат в сребро, телен гребен
Тяло: 62 стр., печат в 2 цвята

998 Настолен календар А4

6044 Настолен календар МАРИЦА

бордо

син

Място за Вашата реклама

кафяв

Габаритни размери: 240х297 мм
Размер на тялото: 240х297 мм
Рекламно каре: 30х297 мм
Обем: 52 стр. + 4 стр. информационни
Хартия тяло: 80 гр./м2, офсет
Хартия гръб: бял целулозен картон 500μ

Размер: 29х13 см
Корица: твърда от термоактивна кожа в два цвята, сухо преге,
телен гребен
Тяло: 62 стр., печат в 2 цвята

502 Настолен календар А3

6045 Настолен календар КАЗБЕК

зелен

бордо

черен

Размер на тялото: 297х420 мм
Рекламно каре: 30х420 мм
Обем: 52 стр.
Хартия тяло: 70 гр./м2, офсет
Хартия гръб: 295 гр./м2
Цветова комбинация: тъмно син/червен
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кафяв
син
зелен
Размер: 30х15.5 см
Корица: луксозна от термоактивна кожа, сухо преге, телен гребен
Тяло: 120 стр., хартия жълт офсет, печат в 2 цвята, маркери по месеци

ПЕЧАТНИ МАТЕРИАЛИ
9600 Джобно календарче

2021

9610 Еднолистов календар

Хром гланц 115 г, 4+0 цвята
Опция: метални лайсни
Формати: 316х470 мм и 470х690 мм

Кубче листи

Код

Размер в мм

KL3

98х210

KL5

148х210

KL6

105х145

KL8

85х145

KL9

90х95

Тефтер със спирала

Формати: А5 (код 1900) - 144х208 мм
B5 (код 1905) - 168х230 мм
B6 (код 1906) - 114х168 мм
Корица: мукава 2 мм, мат ламинат, метална спирала
Тяло: 192 стр. + 8 стр. планер и информация,
печат 2 цвята, офсет 70 г

9620 Планшет УНИКАТ

Дизайн 2

Дизайн 3

Дизайн 1

Тяло: 310х230 мм, 52 листа, офсет 70 г, 1+0 или 2+0 цвята
Корици: 310х230 мм, 230 г хромов картон, 2 бр. метални спирали
Печат по индивидуален дизайн с реклама на всеки лист!
Цветове по избор.

Дизайн 4
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2021

БЕЛЕЖНИЦИ БЕЗ ДАТИ

4275 Бележник ИКОНОМИ А5

Бележник САТЕН А5

1.1 черен

зелен

1.2 син

син

1.3 бордо

1.4 зелен

червен

1.6 пясък

1.7 бял
черен
1.5 сребро

Корица: книговинил, твърда със сухо преге, концево шит и лепен,
цветни карти на България и Европа
Тяло: 192 стр., печат в 2 цвята, 16 стр. полезна информация

Корица: книговинил сатен, лице с дунапрен, цветни карти на
България и Европа
Тяло: 192 стр., печат в 2 цвята, 16 стр. полезна информация

4116 Бележник ВИКТОРИЯ А5

1119 Бележник ПИКАСО А5

син

бордо
екрю

св. син
оранж

кафяв

син

черен

черен
зелен

червен

бордо

Корица: книговинил с топъл печат в сребро, концево шит и
лепен, лице с мека вложка, цветни карти на България и Европа
Тяло: 192 стр., печат в 2 цвята, 16 стр. полезна информация
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зелен

Корица: термоактивна кожа със сухо преге, концево шит и лепен,
лице с мека вложка, карти на България и Европа
Тяло: 192 стр., печат в 2 цвята, 16 стр. полезна информация

2021

БЕЛЕЖНИЦИ БЕЗ ДАТИ
5016 Бележник СТИЛ А5

5018 Бележник ДАКОТА А5

син

кафяв

бордо
черен

син

зелен

черен

зелен

червен

Корица: термоактивна кожа от 2 цвята със сухо преге, концево шит и
лепен, заоблени ъгли, карти на Българя и Европа
Тяло: 320 стр., печат в 2 цвята, 16 стр. полезна информация, азбучник,
текстилна лента за отбелязване

Корица: твърда, подвързан със спирала
Тяло: 200 стр., печат в 2 цвята, полезна информация

5014 Седмичник ПРАКТИК А5

5003 Бележник К2

черен
кафяв
зелен
син
бордо
сив
червен

син
оранж

зелен

Размер: 20х20 см
Корица: луксозна от термоактивна кожа със сухо преге
и мека вложка, концево шит и лепен, обшит
Тяло: 240 стр., печат 2 цвята, текстилна лента за отбелязване

черен

Корица: термоактивна кожа със сухо преге, концево шит и лепен,
цветни карти на България и Европа
Тяло: 144 стр., печат в 2 цвята, 2 езика, 16 стр. полезна информация,
азбучник, държач за химикал и ластик, текстилна лента за
отбелязване
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2021

БЕЛЕЖНИЦИ С ДАТИ

4176 Календар-бележник ВИТОША А5

екрю

4391 Календар-бележник ЕВРОПА А5

син

зелен

черен
оранж

черен

кафяв

бордо

зелен

син

бордо

кафяв

Корица: книговинил с топъл печат в сребро, концево шит и лепен,
лице с мека вложка, цветни карти на България и Европа
Тяло: 352 стр., печат в 2 цвята, 5 езика, 16 стр. полезна информация,
текстилна лента за отбелязване

Корица: термоактивна кожа със сухо преге, концево шит и лепен,
лице с мека вложка, обшит, цветни карти на България и Европа
Тяло: 352 стр., печат в 2 цвята, 5 езика, 16 стр. полезна информация,
текстилна лента за отбелязване

6031 Календар-бележник
ПРЕСТИЖ ЛУКС А5

6035 Календар-бележник МАДЕРА А5

червен

злато
син

зелен
сребро
кафяв

кафяв
син

зелен

червен
черен

Корица: термоактивна кожа от 2 цвята със сухо преге, концево
шит и лепен, лице с мека вложка, карти на България и Европа
Тяло: хартия жълт офсет, 352 стр., печат в 2 цвята, 5 езика,
16 стр. полезна информация, текстилна лента за отбелязване
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Корица: термоактивна кожа със сухо преге, концево шит и лепен,
лице и гръб с мека вложка, карти на България и Европа
Тяло: хартия жълт офсет, 352 стр., печат в 2 цвята, 5 езика,
16 стр. полезна информация, текстилна лента за отбелязване

2021

БЕЛЕЖНИЦИ С ДАТИ
6610 Календар-бележник РИМИНИ А5

4250 Календар-бележник ПОКЕТ

тюркоаз
бордо
черен

зелен
син

сив
син
оранж
кафяв
червен

Корица: еко термо кожа, с дунапрен, концево шит и лепен,
цветни карти на България и света
Тяло: хартия жълт офсет, 336 стр., печат в 2 цвята, 4 езика,
16 стр. полезна информация, текстилна лента за отбелязване

4204 Календар-бележник ЕЛБА

тюркоаз

черен

черен

Корица: твърди корици от изкуствена кожа, с декоративен шев,
концево шит и лепен, джоб за GSM и място за химикалка
Тяло: офсетова хартия, 336 стр., печат в 2 цвята, 5 езика

4227 Календар-бележник OLD TOWN

сив

тъмно кафяв

тъмно зелен
червен

лилав

син

св.зелен

черен
охра
кафяв

оранж

розов

т.син
тъмно син

Корица: луксозна корица от термоактивна кожа с мека вложка
на лицето и гърба, декоративен шев и кант на корицата
Тяло: офсетова хартия, 336 стр., печат в 2 цвята, 5 езика

Корица: твърди корици, концево шит и лепен
Тяло: хартия слонова кост, 336 стр., печат в 2 цвята, 5 езика
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ЛУКСОЗНИ БЕЛЕЖНИЦИ

5009 Календар-бележник НИАГАРА А5
1036 Календар-бележник КИНГ B5

5017 Бележник за лазерно
гравиране ЛАЗЕР А5

червен

жълт

черен

зелен

В рамките на цялата
корица може да гравирате с
лазер Вашата реклама.
Цветът на конеца, с който
е обшит бележникът е
цветът, който ще се разкрие
след гравирането.

Бележникът се предлага
в кутия!
кафяв

червен

син

син

Корица: луксозна обшита подвързия с магнитно закопчаване,
концево шит и лепен, двустранна мека вложка
Тяло: хартия жълт офсет, 352 стр., печат в 2 цвята, 5 езика,
16 стр. полезна информация, текстилна лента за отбелязване

5011 Календар-бележник ВИХРЕН B5

Корица: луксозна от термо кожа с ефект на оцветяване при лазерно
гравиране, концево шит и лепен, лице с мека вложка
Тяло: хартия жълт офсет, 240 стр., без дати, 13 стр. полезна
информация, текстилна лента за отбелязване

6042 Календар-бележник ОРГАНАЙЗЕР А5

червен
червен

черен
черен

син

сребро

зелен

Корица: термоактивна кожа със сухо преге, концево шит и лепен,
обшит, лице и гръб с мека вложка, карти на България и Европа
Тяло: 352 стр., печат в 2 цвята, 5 езика, 16 стр. полезна информация,
текстилна лента за отбелязване

14

кафяв

Корица: термоактивна кожа, концево шит и лепен, обшит,
лице и гръб с мека вложка
Тяло: хартия жълт офсет, 200 стр., без дати, спирала

2021

СЕДМИЧНИЦИ
6022 Седмичник ПИЗА А4

5010 Седмичник ЕЛИТ А4

син

син

бордо

бордо

черен

черен

Корица: еко термо кожа, с дунапрен, концево шит и лепен,
цветни карти на България и света
Тяло: хартия жълт офсет, 128 стр., печат в 2 цвята, 4 езика,
16 стр. полезна информация, текстилна лента за отбелязване

Корица: твърда, облечена с термоактивна кожа, с прорези,
закръглени ъгли, черен форзац, титул с топъл печат
Тяло: 144 стр., печат в 2 цвята, 2 езика, азбучник, 16 стр.
полезна информация, текстилна лента за отбелязване

1028 Седмичник ДИПЛОМАТ А4

1030 Седмичник ГАЛАНТ А4

кафяв

бордо

зелен

син

злато
черен

кафяв
червен
черен
син
сребро

Корица: луксозна от термоактивна кожа със сухо преге и мека
вложка, концево шит и лепен
Тяло: 144 стр., печат в 2 цвята, 16 стр. полезна информация,
азбучник, текстилна лента за отбелязване

зелен

Корица: луксозна от 2 цвята термоактивна кожа със сухо преге и
мека вложка, концево шит и лепен
Тяло: хартия жълт офсет, 144 стр., печат в 2 цвята,
16 стр. полезна информация, текстилна лента за отбелязване
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ДЖОБНИ БЕЛЕЖНИЦИ

Бележник САТЕН джобен

4188 Бележник СЛИМ джобен

син

52.1 черен

кафяв
52.2 син

екрю
черен
52.3 бордо

зелен
бордо

52.4 зелен
Размер: 10х14.5 см, без дати
Корица: книговинил сатен, лице с дунапрен, бял форзац
Тяло: 192 стр., печат в 1 цвят, 16 стр. полезна информация

Размер: 9х16 см, седмичник
Корица: твърда от книговинил с топъл печат в сребро,
концево шит и лепен
Тяло: 128 стр., печат в 2 цвята, 16 стр. полезна информация

1122 Бележник ПОЛО джобен

1060 Бележник ФИНЕС джобен

син

резеда
бордо
оранж

циклама
зелен
черен

сребро
червен

Размер: 9х16 см, седмичник
Корица: луксозна от термоактивна кожа със сухо преге,
концево шит и лепен
Тяло: 128 стр., печат в 2 цвята, 16 стр. полезна информация

св. син

1120 Бележник КАЗАНОВА джобен

Размер: 9,5х17,5 см, без дати
син
Корица: луксозна от термоактивна кожа със сухо преге, концево шит и
лепен, лице и гръб с мека вложка
Тяло: хартия жълт офсет, 96 стр., печат в два цвята

4213 Бележник БРЮКСЕЛ

син

син
сив

оранж
кафяв

кафяв
черен

т.син

оранж
зелен

Размер: 10х15 см, с дати
бордо
Корица: луксозна и обшита от термоактивна кожа
със сухо преге, концево шит и лепен, лице и гръб с мека вложка
Тяло: 352 стр., печат в 2 цвята, 5 езика, 16 стр. полезна информация, текстилна
лента за отбелязване
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св.зелен

лилав

тюркоаз

розов

червен

черен
Размер: 8х16 см, с дати
Корица: луксозна корица с декоративен кант от термоактивна кожа с мека
вложка на лицето и гърба, декоративен шев и кант на корицата
Тяло: 128 стр., печат в 2 цвята, 5 езика

2021

ТОРБИЧКИ
TB-007 Текстилна торбичка

CTNB-03 Текстилна торбичка

TB-007-BK
TB-007-DBL

TB-007-RBL

TB-007-LG
TB-007-LBL

лилав

TB-007-P

TB-007-OR

св.зелен

бял

т.син

жълт

натурал

бял

TB-007-R
TB-007-W

Материал: нетъкан текстил 80гр/м2
Размери: 345x395x85 мм

червен
оранж
Материал: памук, 135 гр/м2
Размери: 200х150 мм
Размер на дръжката: 25х700 мм

CTNB-02 Текстилна торбичка

Текстилна торбичка НАТУРАЛ

син

св.син

t.зелен

т.син
Материал: памук, 135 гр/м2
Размери: 370х4100 мм
Размер на дръжката: 25х640 мм

св.зелен

TB-0101
Материал: 100% памук, 95 гр/м2
Размери: 370х410 мм
Размер на дръжката: 700 мм

червен

Хартиена торбичка
RPBG-006

Хартиена торбичка
RPBG-003

оранж

червен

бял

лилав

св.зелен

кафяв

св.син

син

TB-0102
Материал: 100% памук, 95 гр/м2
Размери: 370х410 мм
Размер на дръжката: 350 мм

Хартиена торбичка
RPBG-001 и RPBG-005

червен
т. червен

жълт

Т 1016
100
160
50

натурален
Материал: хартия и хартиени дръжки
Размери: 40х350х95 мм

бял

Материал: хартия и текстислни дръжки
Размери RPBG-001: 270х360х95 мм
Размери RPBG-005: 320х400х120 мм

Хартиени торбички от бял крафт

Вертикални торбички
(посочените размери са в мм)

Код
Ширина
Височина
Фалта

натурален

сребро

св. син сребро
Материал: хартия и текстислни дръжки
Размери: 260х330х120 мм

Т 1042
100
420
100

Т 1724
168
240
60

Т 2538
248
380
90

Т 3046
300
460
100

Т 3355
330
550
120

Т 3737
370
370
110

Хоризонтални торбички
(посочените размери са в мм)

Код
Ширина
Височина
Фалта

Т 2020
200
200
100

Т 2621
258
210
180

Т 3226
320
260
80

Т 3524
350
240
100

Т 4532
450
320
120

Т 5436
540
360
130
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ПЛАСТМАСОВИ ХИМИКАЛКИ
MP-305

MP-9154

MP-305D

MP-9217

9515 TOPS PROMO

Размер: 10 х 140 мм
Печатаемо поле: 60 х 5 мм

9329
OFFICE

Размер: 11 х 138 мм
Печатаемо поле: 50 х 6 мм

18

9308 K15

Размер: 10 х 138 мм
Печатаемо поле: 50 х 5 мм

9396
EVO

Размер: 11 х 138 мм
Печатаемо поле: 80 х 6 мм

MP-9206

MP-9087C

93148
K1

Размер: 11 х 138 мм
Печатаемо поле: 50 х 6 мм

937399
ESSENTIAL

Размер: 10 х 138 мм
Печатаемо поле: 80 х 5 мм

2021

ПЛАСТМАСОВИ ХИМИКАЛКИ

Размер: 10 х 144 мм
Печатаемо поле: 80 х 5 мм

MP-9205

267

2935

2957

376

186

151

Размер: 10 х 144 мм
Печатаемо поле: 80 х 5 мм

Размер: 10 х 144 мм
Печатаемо поле: 80 х 5 мм

MP-9221

2935

Rhod. Red

186

White

Black

2904
SUPER HIT MATT

2757

7408

184

White

2955
SUPER HIT

Black

267

2935

2757

376

186

151

2955
SUPER HIT BASIC

7408

Black

376

347

2757

2935

Cyan

202

186

151

7408

Black

445

Cool Gray 9

2959
DART POLISHED

Размер: 10 х 138 мм
Печатаемо поле: 50 х 5 мм

Black

White

3217
POINT POLISHED

Размер: 10 х 144 мм
Печатаемо поле: 80 х 5 мм

G-35

,
ране
рави ети в
г
д
сле са св
и
луса
надп на сти
a
т
цве

Размер: 13 х 140 мм
Печатаемо поле: 30 х 8 мм

MP-9216

MP-9176A

MP-9184C
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МЕТАЛНИ ХИМИКАЛКИ
MP-7167

MP-7170

G-30 PEARLY

,
ране
рави е в
г
д
сле писа
са
над а стилу
н
a
т
цве

Размер: 11 х 143 мм
Печатаемо поле: 60 х 5 мм

2140-BOX ХИМИКАЛКА
В КУТИЯ

Материал: метал
Размери на кутията: 40 х 170 мм

20

MP-7168

MP-7174

2133 POPPINS

Размер: 10 х 140 мм
Печатаемо поле: 60 х 5 мм

2101-GUN ХИМИКАЛКА
В КУТИЯ

Размер: 11 х 143 мм
Печатаемо поле: 60 х 5 мм

MP-7173

2094 VELVET

Размер: 10 х 142 мм
Печатаемо поле: 60 х 5 мм

20101-GUN РОЛЕР И
ХИМИКАЛКА В КУТИЯ

Размер: 11 х 143 мм
Печатаемо поле: 60 х 5 мм

2021

БИЗНЕС ПОДАРЪЦИ
Серия PARKER IM

черен CT

черен GT

син

антрацид

месинг

светлосин

светлолилав

бял

26570-А Химикалка
26569-А ролер
26568-А писалка
10108-А Подаръчна кутия с бележник

Комплект джобен часовник,
ключодържател и нож
1836
1837

Материал: метал и дърво
Размери: 165 х 165 х 50 мм

Комплектът включва:
декоративен глобус,
визитник, моливник и
часовник

GS-01 Комплект за мини голф

28 масивни чипа за
домино

17051 Кутия за една бутилка вино

Комплектът
включва:
дървен стик,
2 бр. топки за голф,
голф дупка “Финал”

Материал: дърво и метал
Размери: 330 х 270 х 70 мм

1703 Кутия за вино с аксесоари и шах
Кутията включва:
тирбушон, тапа,
запушалка, термометър
и гривна плюс шахматни
фигури за игра

Кутията включва:
тирбушон, аератор,
ринг за бутилка

Материал: дърво и метал
Размери: 360 х 110 х 120 мм

Химикалката
не е включена
в комплекта!

Материал: дърво и метал
Размери: 350 х 100 х 150 мм

1887 Домино

Материал: дърво и еко кожа
Размери: 192 х 124 х 35 мм

LC-30 Настолен комплект за бюро

Материал: дърво и метал
Размери: 360 х 210 х 120 мм
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ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ

ID 92 Тениска Classic VALUEWEIGHT
бял*

жълт

св. син

оранжев

лазурно син

червен

кралско син

св. розов

тъмно син

фушия

лайм

сив меланж*

бордо

лилав

зелен

олив

каки

тъмно зелен

кафяв

графит

черен*

син меланж т. син меланж червен меланж зелен меланж т. сив меланж

Размери: от S до 3XL
Материал: 165 гр./м2, 100% памук
* Цветът се предлага в размери 4XL и 5XL

ID 25 Дамска тениска Lady-Fit VALUEWEIGHT
бял

св. син

жълт

оранжев

червен

лазурно син кралско син тъмно син

сив меланж

св. розов

лайм

фушия

зелен

син меланж т. син меланж червен меланж зелен меланж

бордо

тъмно зелен

лилав

графит

черен

т. сив меланж

Размери: от XS до XXL
Материал: 165 гр./м2, 100% памук

ID 93 Детска тениска VALUEWEIGHT
бял*

св. син*

жълт*

оранжев

лазурно син кралско син* тъмно син

сив меланж

Размери:
3-4 години - ръст 104 см
9-11 години - ръст 140 см
5-6 години - ръст 116 см
12-13 години - ръст 152 см
7-8 години - ръст 128 см
14-15 години - ръст 164 см
Материал: 165 гр./м2, 100% памук
* Цветът се предлага в размери 1-2 и 2-3 години

22

червен*

син меланж

св. розов*

фушия

лайм

зелен

т. син меланж

червен меланж

бордо

тъмно зелен

зелен меланж

лилав

черен

2021

ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ
21172 Мъжка тениска HEAVY
бял*

св. син

лилав

жълт

22160 Дамска тениска HEAVY

оранжев* червен*

тюркоаз кр. син*

св. зелен

зелен

каки

кафяв

т. син* светло сив сив*

т. зелен* сив меланж* черен*

Размери: от S до XXL
Материал: 170 гр./м2, 100% полупениран памук ринг-спун
Изключително мека и гладка материя, не се деформира след пране.
* Цветът се предлага в размер 3XL

31001 Бейзболна шапка
COMFORT

Размери: универсален
Закопчаване: метална закопчалка
Материал: 100% памук, 280 гр./м2

2332 ДВУЛИЦЕВА зимна шапка

бял

св. син

лилав

жълт

оранжев червен

тюркоаз кр. син

св. зелен

зелен

т. син

розов

кафяв

светло сив

сив

т. зелен сив меланж черен

Размери: от XS до XL
Материал: 170 гр./м2, 100% полупениран памук ринг-спун
Изключително мека и гладка материя, не се деформира след пране.

SH 0139 Шапка SNAP FIVE

Размери: универсален
Закопчаване: пластмасов ограничител

2336 ДВУСЛОЙНА зимна шапка

черен

Размери: универсален
Материал: 100% полиакрил
При обръщане на шапката цвета се променя като цвета на канта

т.син

Размери: универсален
Материал: 100% полиакрил, 340гр./м2

графит
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ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ

ID 71 Мъжка тениска тип
бял*
жълт
ЛАКОСТА

св. син

оранжев

кр. син

ID 47 Дамска тениска тип
ЛАКОСТА
бял
червен

червен

т. син
св. син

зелен

т. зелен

кр. син

т. син

лилав

тюркоаз

т. зелен
бордо

бордо

сив меланж черен

лилав сив меланж* черен*

Размери: от S до 3XL
Материал: 180 гр./м2, 65% полиестер и 35% памук
* Цветът се предлага в размери 4XL и 5XL

Размери: от XS до XXL
Материал: 180 гр./м2, 65% полиестер и 35% памук

42250 Мъжка тениска тип
Лакоста COTTON

42195 Дамска тениска тип
Лакоста COTTON

бял*

жълт

оранжев

червен

кафяв

бял

жълт

оранжев

червен

кафяв

св. син

кр. син*

т. син*

бежов

сив*

св. син

кр. син

т. син

бежов

сив

св. зелен

зелен

св. зелен т. зелен т. сив меланж* черен*

Размери: от S до XXL
Материал: 200 гр./м2, 90% пениран памук и 10% полиестер
* Цветът се предлага в размер 3XL

бял*

кр. син

червен

черен

т. сив меланж

т. сив меланж

ID 384 Детска
кр. син

черен

т. син

сив меланж

червен
черен*

сив меланж*

графит

Размери: от S до 3XL
Материал: 165 гр./м2, 100% памук
* Цветът се предлага в размер 4XL и 5XL

24

т.син

черен

Размери: от XS до XL
Материал: 200 гр./м2, 90% пениран памук и 10% полиестер

Тениски с дълъг ръкав
ID 184 Дамска

ID 84 Мъжка

т. зелен т. сив меланж

бял

бял

Размери: от XS до XXL
Материал: 165 гр./м2, 100% памук

Размери:
3-4 години - ръст 104 см 9-11 години - ръст 140 см
5-6 години - ръст 116 см 12-13 години - ръст 152 см
7-8 години - ръст 128 см 14-15 години - ръст 164 см
Материал: 165 гр./м2, 100% памук

2021

ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ
ID 95 Мъжки суитчер
HOODED SWEAT
бял

ID 189 Дамски суитчер
HOODED SWEAT

жълт оранжев червен

св. син лазурно кр. син
син

олив

бордо

т. син

розов

лилав

бял

св.
син

кафяв

сив
графит черен
зелен т. зелен меланж

жълт

лилав

червен

розов

лазурно кр. син
син

сив
меланж

зелен

Размери: от XS до XXL
Материал: 280 гр./м2, 80% памук и 20% полиестер

ID 56 Детски суитчер
HOODED SWEAT

ID 79 Ватирана блуза
SET-IN SWEAT
бял*
фушия

червен

жълт

тъмно син

Размери:
9-11 години - ръст 140 см
5-6 години - ръст 116 см
12-13 години - ръст 152 см
7-8 години - ръст 128 см
14-15 години - ръст 164 см
Материал: 280 гр./м2, 80% памук и 20% полиестер

тъмно син

графит

Размери: от S до XXL
Материал: 280 гр./м2, 70% памук, 30% полиестер

черен*

ID 427 Дамски суитчер PREMIUM
олив

червен

фушия

кафяв

лазурно син

сив меланж

кралско син тъмно син

сив меланж* т. сив меланж*

бял

кралско син

бордо

размери: от S до XXL
материал: 280 гр./м2, 80% памук и 20% полиестер
* Цветът се предлага в размер 3XL

ID 20 Мъжки суитчер PREMIUM
бордо

червен

черен

т. зелен

червен

черен

сив меланж

светло син

лазурно син кралско син

т. син

т. зелен

Размери: от S до XXL
Материал: 280 гр./м2, 80% памук и 20% полиестер

бял

фушия

тъмно син

сив меланж

черен

черен

Размери: от XS до XXL
Материал: 280 гр./м2, 70% памук, 30% полиестер
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2021

ЯКЕТА

ID 32 Яке с цип Premium SWEAT JACKET
бял

Яке Softshell ANTARTIDA
ID 8 Мъжко яке

тъмно син

бял

червен

ID 7 Дамско яке

т. зелен

бял

сив меланж

графит

Размери: от S до XXL
Материал: 280 гр./м2, 70% памук и 30% полиестер

кралско син

тъмно син

черен

кралско син

ID 1392 Дамско яке без ръкави

червен

бордо

олив

бордо

кралско син

фушия

т. син

червен

графит

т. син

олив

черен

Размери: от S до 3XL
Материал: 100% полиестер

Размери: от S до 2XL
Материал: 100% полиестер

ID 265 Мъжко зимно яке EUROPA

ID 266 Дамско зимно яке EUROPA

червен

кралско син

тъмно син

зелен

графит

черен

Размери: от S до 3XL
Материал: 300 гр./м2, 100% полиестер
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тъмно син

Размери: от S до XXL
Материал: 300 гр./м2, 92% полиестер и 8% ликра

ID 1391 Мъжко яке без ръкави

графит

черен

черен
кралско син

черен

червен

червен

кралско син

Размери: от S до 2XL
Материал: 300 гр./м2, 100% полиестер

графит

тъмно син

черен

2021

ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
Предпазен шлем L
за многократна употреба

Предпазен шлем P
за многократна употреба

3 мм мека лента
PVC лента за захващане
регулируем ластик
Размери: 30.0 x 27.5 см
Тегло: 74 гр.

Размери: 30.0 x 27.5 см
Тегло: 64 гр.

VU 4567 Маска за многократна употреба

Предпазна прозрачна стена
регулиране на височина

Цветове на склад:
черен

възможност за
свързване

Цветове с поръчка:
червен
жълт
син
зелен
минимално количесто 100 бр

Сменяем филтър
Възможност за печат

Размери 1: дължина - 600 и височина от 650 до 1050 мм
Размери 2: дължина - 900 и височина от 650 до 1050 мм
Материал: 2 мм прозрачен плексиглас

Антибактериални химикалки
MP-9246

MP-7184 Химикалка
спрей за дезинфекция

2204 Със
сребърни йони

2203 Със
сребърни йони

Размер: 13 х 140 мм
Печатаемо поле: 35 х 5 мм

Размер: 14 х 146 мм
Печатаемо поле: 35 х 6 мм

Продава се без
дезинфектант!

Размер: 14 х 145 мм
Печатаемо поле: 35 х 5 мм

Размер: 14 х 146 мм
Печатаемо поле: 35 х 6 мм
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