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Dart - 2959

Super Hit - 2955

Dart - 2600

Super Hit - 2883

pекламна площ на тялото: 40 х 7 мм.

рекламна площ на клипс: 30 х 4 мм.
pекламна площ на тялото: 40 х 7 мм.

рекламна площ на клипс: 30 х 4 мм.

pекламна площ на тялото: 40 х 7 мм.

рекламна площ на клипс: 35 х 6 мм.

.7408

.151

.151

.186 .186.2935 .201 .2935

.186

.376 .2757

.2757 .2935 .2757.7408 .rhod
red

white .black.151

white

.347 hex
cyan

.black .black

Гланцово
покритие

ПИШЕЩИ

.376 .186

pекламна площ на тялото: 40 х 7 мм.

рекламна площ на клипс: 35 х 6 мм.

.376

003939
лв.лв.

005656
лв.лв. 005656

лв.лв.

003939
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Super-Hit Frosted - 2244 Challenger Polished - 2416

Super Hit Matt - 2904

pекламна площ на тялото: 40 х 7 мм.

рекламна площ на клипс: 35 х 6 мм.

pекламна площ на тялото: 40 х 7 мм.

рекламна площ на клипс: 38 х 6 мм.

pекламна площ на тялото: 40 х 7 мм.

рекламна площ на клипс: 35 х 6мм.

.186 .376.7408 .151 .2935 .2757

.186 .267 .black.201 .2757.2757

Матово 
покритие

White White.186

005656
лв.лв.

006060
лв.лв. 009393

лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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.white .white.black

Химикалка е маркирана

 със знак - антибактериална.

Liberty Polished Antibac - 3407
рекламна площ на клипс: 35 х 6 мм.

с дългопишещ пълнител  - син

A
N

T
IB

A
C

.Black.7408 .151 .376 .2757.186 .2935.347 .267 Cool 
Gray 9

3401

Point Polished - 3217
Point Metal - 2866

.7408 .2757.186 .188.376 .3425.347 .281.445

pекламна площ на тялото: 40 х 6 мм.
pекламна площ на тялото: 40 х 6 мм.

с дългопишещ пълнител.

.black

006565
лв.лв. 220202

лв.лв.

110202
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Super Hit BIO Matt - 3300 Skeye BIO Matt - 3290

Nature Plus Matt - 2796

рекламна площ на тялото: 40 х 7 мм.

рекламна площ на клипс: 35 х 6 мм.

рекламна площ на тялото:  35 х 8 мм.

рекламна площ на клипс: 35 х 6 мм.

с дългопишещ пълнител  - син

рекламна площ на тялото: 40 х 8 мм.

рекламна площ на клипс: 30 х 5 мм.

с дългопишещ пълнител  - син

Е
К

О
 П

Р
О

Д
У

К
ТИ

.349.123

.288

.Warm
Gray 10

.Warm
Gray 10

.349 .123

.288.376.279 .Natural.Natural

.376 .021 .Natural

Химикалка е маркирана

със знак, че е направена  

от био материали.

Химикалка е маркирана

със знак, че е направена  

от био материали.
biodegradable

.485

007474
лв.лв. 115757

лв.лв.

115757
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Еvoxx polished recycled - 3273
рекламна площ на клипса: 35 х 5 мм. 

рекламна площ на тялото: 35 х 7 мм.

На всяка химикалка има 

знак, че е направена  от 

рециклирани материали

.Black.White .2757.542.390.186.151.406 .7408 Cool 
Gray 9

GREEN 
ENERGY

MADE WITH

RECYCLED
MATERIAL

100 % R-ABS CLIMATE
NEUTRAL

ПИШЕЩИ

009696
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Trento Recycled - 3305Challenger-matt-recycled - 3402
рекламна площ на клипс: 45 х 7 мм.

Пълнител - дългопишещ, син

рекламна площ на клипс: 45 х 7 мм.

Пълнител - дългопишещ, син

На всяка химикалка има 

знак, че е направена  от 

рециклирани материали

На всяка химикалка има 

знак, че е направена  от 

рециклирани материали

.Black .Black.2757 .2757Cool 
Gray 9

Cool 
Gray 9

Liberty polished - 2915

.151 .White.7408.376 .201.347.267 RhodRed.2335.2757

pекламна площ на тялото: 40 х 7 мм.

рекламна площ на клипс: 38 х 6 мм.

.White .White

.Black

009090
лв.лв.

008282
лв.лв.

112222
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Corvina с капачка - 91216
рекламна площ на тялото: 50 х 5 мм.

.123.05 .104.108.09 .103.106.06 .124.03 .106

Екатеринбург - 0782
pекламна площ на тялото: 40 х 5 мм.

.04

.119.106 .104.105

Химикалка с въртящ
се механизъм Boop - 81129
pекламна площ на клипса: 30 х 7 мм.

.108.119 .104 .106.108 .105 .103.128

.105

.109

Химикалка с гумено покритие.

рекламна площ на тялото: 35 х 7 мм.

Химикалка с метален 
клипс Funk - 81131

ПИШЕЩИ

003636
лв.лв.

003838
лв.лв. 005454

лв.лв.

003030
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Химикалка с гумено 
покритие R emey - 81184
рекламна площ на тялото:  50 х 6 мм.

рекламна площ на клипс:  25 х 4 мм.

.103 .104 .109.105 .132 .124.128

Химикалка Snow Leopar - AP809364

рекламна площ на тяло: 40 х 6 мм.

.03 .25.05 .07 .06 .10.02 .06V

004848
лв.лв.

002121
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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.03 .04 .10.09 .05 .08

Пластмасова химикалка с 
футуристичен дизайн- 13537
рекламна площ на тяло: 45 х 6 мм.

рекламна площ на клипс: 35 х 6 мм.

2 в 1 Химикалка с маркер 
RIO DUO - MO7440

pекламна площ на тялото: 35 х 6 мм.

.38 .08

2 
в 

1 п
ла

ст
ма

ст
ма

со
ва

 х
им

ик
ал

ка
 и

 м
ар

ке
р.

Метализирана химикалка
Hawaï - LT80436
С дългопишещ пълнител.

рекламна площ на тяло: 35 х 6 мм.

.Light
Blue

.Dark
Blue

.Silver .Pink .Red.10

ПИШЕЩИ

004747
лв.лв.

110606
лв.лв. 003838

лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Пластмасова химикалка
с метализирани елементи
Haiti - 13538
рекламна площ на тяло: 45 х 6 мм.

рекламна площ на клипс: 35 х 6 мм.

.04 .10 .06.24 .05 .08.03 .29

ПИШЕЩИ

.04 .09 .05 .10 .08.05 .08 .12.09 .03.04.10

Двуцветна химикалка 
Hermes -17899Химикалка с цветен грип -11683
pекламна площ на тялото: 40 х 6 мм.pекламна площ на тялото: 35 х 6 мм.

.03.11

004747
лв.лв.

004444
лв.лв.

003838
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Teknoball Pastelo - 2100
рекламна площ на тялото:  35 х 6 мм.

3 в 1 химикалка - LT90347
рекламна площ на клипса 35 х 6 мм.

.white .blue.red .black

Химикалка Cosmo - LT87612 рекламна площ на тяло: 35 х 6 мм.

рекламна площ на клипс: 30 х 5 мм.

.Black.Gray.White .Yellow .Red .Green.Blue.Turquoise .Purple.Pink.Orange
.Light 
Blue

.Light 
Greeen

.Dark 
Blue

.2104 .2101.2105 .2100.2103

ПИШЕЩИ

005555
лв.лв. 113535

лв.лв.

110707
лв.лв.
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Химикалка Deniro- LT87951
Дългопишещ пълнител

Химикалка Nash - T80815
Дългопишещ пълнител

рекламна площ на тяло: 35 х 6мм.

рекламна площ на клипс: 30 х 5 мм.

рекламна площ на тяло: 35 х 6 мм.

рекламна площ на клипс: 30 х 5 мм.

.Pink.Black .White

.White

.Yellow

.Black

.Orange.Red

.Light 
Blue

.Green Turquoise.Purple
.Royal 
Blue

.Green .Yellow.Orange
.Dark-
Blue

.Light 
Blue

.Red

.Light 
Greeen

.Dark 
Blue

Химикалка е маркирана 

със текст на клипса.

115454
лв.лв.

111818
лв.лв.
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.Yellow .Black.Green.Pink.Red .White.Orange .Blue

Химикалка Speedy - LT87269
рекламна площ на тяло: 35 х 6 мм.

Тъчскрийн химикалка 
с LED светлина - LT87794
рекламна площ на тяло: 35 х 6 мм.

Black .White.Orange
.Light
Green

.Light
Blue .Red.Blue

ПИШЕЩИ

005757
лв.лв.

332626
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране



17
стр.ПИШЕЩИ

.White .Black.Pink.Yellow .Orange
.Dark-
Blue

.Light-
Green .Red

Химикалка Touchy - LT87694
рекламна площ на тяло: 35 х 6 мм.

.Blue

.07 .06V .10.05 .06

Химикалка Slip Touch - AP809424
рекламна площ на тялото: 35 х 6 мм.

007575
лв.лв.

009999
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране



18
стр.

Химикалка от бамбук - МО9481 

Бамбукова химикалка с touch 
връх и метален клипс - 81012
Цветните елементи са изработени от 
пшенични влакна и ABS.
рекламна площ на тяло: 40 х 6 мм.

Цветните елементи са изработени от 50% 

пшенични влакна и 50% ABS.

рекламна площ на клипс : 40 х 6 мм.

рекламна площ на тяло - 45 х 7 мм.

Бамбукови
химикалки

.03 .04 .10.09

.128 .119 .150 .114 .103

.05 .13

ПИШЕЩИ

112525
лв.лв.

007575
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Бамбукова химикалка
с клипс и метални 
детайли - МО9482 

Бамбукова химикалка с 
метален клипс - 81163 Бамбукова химикалка - 81013

рекламна площ на тялото 50 х 6 мм.
рекламна площ на тялото 50 х 6 мм.рекламна площ на тялото: 50 х 7 мм.

.114 .119

.06

.128

.07

.150

.05 .03

.160.40

.40

Бамбукова химикалка 
Bripp - AP809428
pекламна площ на тялото: 35 х 6 мм.

.10

226060
лв.лв.

111414
лв.лв.

114141
лв.лв. 008686

лв.лв. 006969
лв.лв.

Бамбукова химикалка с клипс 
и метални детайли - МО6331
Бамбукова химикалка с метален връх без мастило. 

При писане металния връх окислява хартията, върху 

която пишете, което прави химикалката чудесна 

алтернатива на  стандратната химикалка.

рекламна площ на тялото: 40 х 6 мм.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Еко химикалка Speedy - LT87279
Произведена от 60% пшенични влакна и 40% АBS .

pекламна площ на тялото: 35 х 6 мм.

.Orange .Blue.Light
 Blue

.Light
 Green

.04.03 .05 .10 .13.09

Еко химикалка
BERN PECAS - MO9762
Произведена от 50% пшенични влакна и 50% ABS.

pекламна площ на тялото: 35 х 6 мм.

Химикалка от пшенични 
сламени влакна и ABS - 81168
рекламна площ на тяло: 40 х 6 мм.

.119 .105 .150 .114 .103.128.124

Каменна химикалка 
KLIMT - 91769

Химикалка от калциев карбонат (45%)

 и полипропилен (55%). Екологична 

химикалка  c черно мастило. Поради 

естеството на материала, са 

възможни отклонения в цвета. 

pекламна площ на клипса: 40 х 7 мм.

.106 .103.123

.Red

Химикалка е 

маркирана 

със текст.

BIO MATERIAL

ПИШЕЩИ

007171
лв.лв.

004040
лв.лв.

006969
лв.лв.

005353
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Химикалка HYDRA  от 
рециклиран PET  - 91482

рекламна площ на тяло: 35 х 6 мм.

ПИШЕЩИ

Еко химикалка RPET - MO9900

рекламна площ на тяло: 35 х 6 мм.

RPET химикалка Hispar- AP721870
pекламна площ на тялото: 35 х 6 мм.

.07 .06 .05 .01.04.03

.103 .105 .106.124 .119 .128

.05 .10 .22.09

006464
лв.лв.

006363
лв.лв. 005656

лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Eко химикалка от картон - 12565
Произведена от рециклиран картон, цветните 

елементи са произведени от царевични влакна. 

pекламна площ на тялото: 40 х 5 мм.

Еко химикалка RECYTOUCH 
със стилус - MO8089
Произведена от рециклиран картон и 

пластмасови цветни елементи, с touch връх 

pекламна площ на тялото: 35 х 6 мм.

.09 .05 .04 .03.01

Eко химикалка от 
картон  - 10866
pекламна площ на тялото: 40 х 5 мм.

ПИШЕЩИ

.04

.03 .04

.03 .05

.05 .09.10 .06

.13.09

Коркова химикалка - 91795

Коркова химикалка с клипс и цветни 
елементи от влакна и пшенична слама и PP.
рекламна площ на тяло: 40 х 5 мм.
рекламна площ на клипс: 35 х 6 мм.

.150.124.119

003434
лв.лв.

003838
лв.лв.

005656
лв.лв.

004141
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Комплект за писане, 
включващ линийка,гумичка, 
острилка, молив и ролер,
в памучен калъф - 21558

Дървена кутия с линия 
и 8 цветни молива - 53944

размер на артикула: 183 х 78 х 16 мм.

рекламна площ на несесера 100 х 40 мм.

pазмер на артикула: 210 х 40 х 30 мм.

pекламна площ на кутийката: 50 х 18 мм.

Комплект от 6 части ECOSET- MO7755

Kомплектс съдържа: торбичка от юта и памук, бамбукова 

линийка, дървена острилка, гума, молив, химикалка от картон, 

синьо пишеща;

pекламна площ на тялото: 40 х 5 мм.

558282
лв.лв.

443232
лв.лв. 223131

лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Химикалка Star Tec - 2511
Химикалка Star Tec 
Alu Silver - 2040

рекламна площ на тяло: 40 х 5 мм. рекламна площ на тяло: 35 х 5 мм. рекламна площ : 35 х 5 мм.

.Black .Black.Gray .Gray.Blue .Blue

Метални
химикалки

Химикалка Arvent
Soft Touch - 3365

ПИШЕЩИ

442727
лв.лв. 442424

лв.лв.444848
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Химикалка Polar - 3260
рекламна площ на тяло: 40 х 5 мм.

.Black .Silver
Black

.Silver
Blue

.Blue
Black

Химикалка  Nautic - 2215Химикалка Nautic - touch pad- 2754
рекламна площ на клипс: 35 х 6 мм.рекламна площ на тялото: 35 х 6 мм.

Химикалка Attract Stylus
touch pad- 3330
рекламна площ на клипс: 40 х 5 мм.

.Black .White.Red.Blue

444646
лв.лв.

12129595
лв.лв. 12120202

лв.лв.

666565
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Химикалка 
Carbon Black - 3350

Химикалка Image 
Black Line - 2636 

Химикалка Image 
White Line - 2786

Химикалка 
Carbon Line - 2159

рекламна площ на тялото: 40 х 5 мм.

рекламна площ на тялото: 35 х 5 мм. рекламна площ на тялото: 35 х 5 мм.

рекламна площ на тялото: 40 х 5 мм.рекламна площ на тялото: 40 х 5 мм.

ПИШЕЩИ

Химикалка 
Galant - 337023239494

лв.лв. 22226969
лв.лв.

17172525
лв.лв. 17172525

лв.лв.

771010
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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рекламна площ на тялото: 40 х 5 мм. 

рекламна площ на кутийката: 50 х 20 мм.

рекламна площ на тялото : 35 х 5 мм. 

рекламна площ на кутийката: 50 х 13 мм.

Вътрешност: черна велурена облицовка

Подходяща за 1 или 2 химикалки;

pазмер на артикула: 190 x 80 x 35 мм.

рекламна площ на кутийката: 50 х 20 мм.

Размери: 150 x 35 x 15 мм.

рекламна площ на кутийката: 22 х 30 мм.

рекламна площ на тялото : 35 х 5 мм. 

рекламна площ на кутийката: 50 х 13 мм.

Размер: 155 x 50 x 2 мм.

рекламна площ на кутийката: 100 х 40 мм.

Комплект химикалка и ролер
Carbon Line - 6240

Комплект Image Black
Line Set - 6151

Кожена кутия - ET160

Кожен калъф - ET150

Комплект Image
Black Line Set- 6206

Картонено калъфче - ET157

62625151
лв.лв.

54545050
лв.лв.

42420303
лв.лв.

995858
лв.лв.

996767
лв.лв. 005757

лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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.137 . Silver

.112 .167

.127 .Black

.106

Алуминиева химикалка
CLARE - 81156 

Метална химикалка 
RIOJA - 91017

Метална Химикалка в подаръчна 
кутия SIGN I - 81206

pекламна площ на тялото: 40 х 6 мм.

pекламна площ на тялото: 30 х 6 мм.

pекламна площ на тялото: 30 х 5 мм.

Мултифункционална химикалка 
Build-it Включва отвертка, линия
и нивелир - LT87797
pекламна площ на тялото: 40 х 4 мм.

ПИШЕЩИ

.137

27277272
лв.лв. 228686

лв.лв.

220808
лв.лв.229090

лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Метална двуцветна 
химикалка - 10419
рекламна площ на тяло: 35 х 5 мм.

.09 .05.04.03 .06 .blue .red.black

Метална химикалка с 
матирано  покритие 
и златисти елементи
Slim- LT87060
pекламна площ на тялото: 40 х 5 мм.

.10 .01

Безмастилна химикалка 
Devoid - AP800453

pекламна площ на тялото: 35 х 6 мм.

Метална двуцветна химикалка
 с грип зона - 10971

pекламна площ на тяло: 35 х 6 мм.

.77 .11.04 .06.14 .05 .10.03 .09

008888
лв.лв.

118989
лв.лв.

009494
лв.лв. 334949

лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Метална химикалка Oregon - 13339
рекламна площ на тяло: 35 х 6 мм.

.77 .12 .11 .14 .10 .04 .06.05 .08.29.03 .09

.128 .127 .147

Алуминиева химикалка
Shiny - 12614

Химикалка с лого подсветка
и touch връх THEIA - 81183 

pекламна площ на тялото: 35 х 6 мм. pекламна площ на тялото: 45 х 7 мм.

.98 .95.77 .109

ПИШЕЩИ

110000
лв.лв. 110202

лв.лв.

007272
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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.117

.98

.119

.104 .14

.114

.48 .12

.105

.147 .05

Алуминиева химикалка 
с матово покритие и 
пружинен механизъм
JOAN - 91694 

Химикалка от алуминий и 
ABS CONVEX - 91495

Стилус химикалка NEGRITO - MO9393

pекламна площ на тялото: 30 х 6 мм.

pекламна площ на тялото: 30 х 6 мм.

Подходяща за гравиране. Цвета на логото при гравиране 

съвпада с цвета на touch бутонa.

pекламна площ на тялото: 45 х 5 мм.

.127 .19

ПИШЕЩИ

.107

110202
лв.лв.

220303
лв.лв.

111919
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Комплект ролер и 
химикалка - 81205 
рекламна площ на тяло: 35 х 5 мм.

.106

Комплект химикалка и 
ролер от метал- 81209 
pекламна площ на тялото: 40 х 6 мм.

Комплект метални
стилус химикалка и 
ролер в подаръчна 
кутия - 91844
рекламна площ на тяло: 35 х 5 мм.

КомплектиКомплекти

ПИШЕЩИ

52528989
лв.лв.

33335656
лв.лв. 10100202

лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Бамбуков комплект 
Bambooset  - химикалка 
и молив - MO8111
pекламна площ на тялото: 35 х 6 мм.

.106.103

Комплект химикалка и 
ролер от метал- 81199
pекламна площ на тялото: 40 х 6 мм.

ПИШЕЩИ

Компект химикала и ролер 
Cork - 1147401
рекламна площ на тяло: 35 х 6 мм.

15151616
лв.лв.

15158686
лв.лв. 229797

лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Картонена кутия за
1 химикалка LELLO - 91955

Картонена кутия за 
една химикалка
PENDULO - 91970

Калъф за 1 химикалка
KIKA- 91975 

рекламна площ на кутийката: 60 х 20 мм.

рекламна площ : 140 х 40 мм. рекламна площ : 60 х 10 мм.

Картонена кутия за
1 химикалка LELLO - 91973

рекламна площ на кутийката: 150 х 25 мм.
рекламна площ : 60 х 10 мм.

.160

Картонен калъф 
за химикалка - AP845150

Кутии заКутии за
химикалки химикалки 
и моливии моливи

.103 .147

ПИШЕЩИ

114242
лв.лв.

226868
лв.лв. 111212

лв.лв.

111313
лв.лв. 003030

лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Калъф за 1 химикалка
SPEARE - 91969

Kомплект моливи
BRENTANO - 91737

Калъф за 1 химикалка
VILA - 91960 

рекламна площ : 140 х 35 мм. рекламна площ : 90 х 15 мм.

Комплект 2бр. моливи,линийка,
гума и острилка, в картонена 
кутия RHOMBUS - 91932 

Комплект молив,химикалка,
гумичка, острилка и линия
GABON - AP781759

рекламна площ на кутийката: 140 х 30 мм.

рекламна площ на молива:  50 х 5 мм.

рекламна площ на кутийката: 140 х 30 мм.

рекламна площ на линията :  50 х 8 мм.

рекламна площ на молива:  50 х 5 мм.

рекламна площ на кутийката: 60х 30 мм.

рекламна площ на линията: 50 х 5 мм.

рекламна площ на молива:  50 х 5 мм.

рекламна площ на кутийката: 50 х 10 мм.

рекламна площ на молива: 35 х 5 мм.

рекламна площ на химикалка: 35 х 5 мм.

Комплект 3 молива, 
гумичка, острилка и 
линия DONY - AP791260

.02

.05

.06.07

ПИШЕЩИ

220505
лв.лв. 220202

лв.лв.

116060
лв.лв.

331010
лв.лв. 001919

лв.лв.

008181
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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.119 .128.102 .108

Дървен неонов цветен 
молив LUCIAN - 91731
pекламна площ на тялото: 35 х 5  мм.

Мини Молив -  LT91588
pекламна площ на тялото: 35 х 4 мм.

.124

МоливиМоливи

.124 .119 .128.102 .108

ПИШЕЩИ

Цените са без ДДС и без брандиране

002929
лв.лв. 002222

лв.лв.
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Молив с оцветен край
RIZZOLI - 91738
pекламна площ на тялото: 50 х 5 мм.

Автоматичен молив
ILLOC - LT89251
pекламна площ на тялото: 35 х 5 мм.

ПИШЕЩИ

Черен молив - LT91582
pекламна площ на тялото: 35 х 4 мм.

.134 .124

.Black

.128.109 .105

.White.Orange
.Light
 Blue

.Dark 
Blue .Red

Цените са без ДДС и без брандиране

110303
лв.лв.

004545
лв.лв.

001414
лв.лв.
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.03 .07

Молив Carpenter - 10923
pекламна площ на тялото: 35 х 6  мм.

.09 .10 .08 .13 .06.04 .05

.04 .05.07 .01.09

Молив Rub - 10393
pекламна площ на тялото: 35 х 6 мм.

.03.06

Молив от естествено 
дърво с гумичка - KC2494
pекламна площ на тялото: 40 х 5 мм.

.40

ПИШЕЩИ

001616
лв.лв. 001313

лв.лв.

006969
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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6 цветни молива в 
картонена кутия- AP731349

Кутия с 6 цветни молива
и острилка ROLS - 91751

Картонена кутия с 12 бр. цветни 
моливи и острилка - IT3630-03

pекламна площ на тялото: 30 х 50 мм.

6 цветни молива в 
картонена кутия - KC2478
pекламна площ на тялото: 30 х 35 мм.

размер на артикула: ø26 x 106 мм.

pекламна площ на тялото: 10 х 40 мм.

размер: ø 36 х 105 мм.

рекламна площ: 30 х 15 мм.

ПИШЕЩИ

.02

.01

.03

.05

.06

.07

.10

008080
лв.лв.

005656
лв.лв. 003434

лв.лв.

335353
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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БележнициБележници
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Бележник A5 ROUSSEAU - 93268 
Тефтер A5 с твърди корици и заоблени ъгли, 

изработени от естествени сламени влакна 

и памучно платно. Този тефтер има 192 

бели страници с редове, лента за отметки, 

еластична лента и държач за химикалка.

рекламна площ: 110 х 35 мм.

.103

.1504

.104

Бележник / папка PESSOA - 93734 Бележник Индекс А5 
Папка A5 от полиестер с подвижен 

тефтер вътре. Сменяемият тефтер 

има 160 обикновени страници. Папката 

има вътрешен джоб и държач за 

химикалка. (аксесоарите от снимките 

не са включени). Доставя се в торба от 

нетъкан текстил.

рекламна площ: 80 х 60 мм.

Корица: твърда подвързия с ластик,

цветен форзац, джоб за бележки

на вътрешната задна корица;

тяло: 224 стр. бял офсет. 

размер на артикула: 145 х 210 мм.

рекламна площ: 80 х 50 мм.

Бележник A5 BOYD - MO9108
Бележник А5 с мека PU корица, 160 стр.,

с ластик за затваряне, лента за отбелязване 

и място за поставяне на химикалка.

(химикалката от снимката не е включена). 

рекламна площ: 90 х 130 мм.

.04 .03

.1503

.1506

Цените са без ДДС и без брандиране

551919
лв.лв. 16169595

лв.лв.

12121414
лв.лв.

12122626
лв.лв.
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.05.04 .77

Бележник А5 PERUGIA - 0728
Бележник органайзер - 160 стр. с корица, 

от изкуствена кожа, 3 джоба за визитки/

карти и 1 джоб за документи.

рекламна площ: 50 х 30 мм.

Бележник A5 - 28636 Бележник органайзер А5 - 20088
Бележник с ластик, 160 стр.с лента за отметки, 

място за поставяне на химикалка.

рекламна площ: 60 х 30 мм.

Бележник органайзер А5 формат,256 стр.

с 6 джоба за визитки и кредитни карти,

и  място за химикалка;

рекламна площ: 90 х 130 мм.

Бележник с текстурирана
PU кожа  - 2681
Елегантен бележник А5 формат, 160стр.,лента за 

отбелязване, място за химикалка и джоб за поставяне 

на мобилен телефон. 

(аксесоарите от снимките не са включени). 

рекламна площ: 50 х 50 мм.

.13.07

993131
лв.лв.

998585
лв.лв.

11114141
лв.лв.

13132323
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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.07

.11.05

.08

.06

.04

.12

.02

.128

.114

.05

.10

.29

.09

.14

.03

.03

.105

.103

.06 .119

Бележник A5 KIEL - 3121
Бележник 160 бели страници. 

с твърда PU корица.

рекламна площ: 80 х 60 мм.

Комплект химикал и 
бележник A5 - 93795 
Комплект бележник и химикалка, 160 стр., корица 

изкуствена кожа, ластик за затваряне и  лента за 

отбелязване. Доставя се в подаръчна кутия от PP.

рекламна площ на бележника: 80 х 130 мм.

реклана площ на химикалката: 35 х 6 мм.

Бележник с текстурирана 
PU кожа  - AP810439
Бележник А5 формат, 192 стр., с ластик, 

лента за отбелязване и място за 

поставяне на химикалка.

рекламна площ: 120 х 60 мм.

Бележник A5 - 20087
Бележник с магнитно затваряне, 

А5 формат, 192 стр. страници, с 

метална лайсна.

рекламна площ: 90 х 130 мм.

667676
лв.лв.

881616
лв.лв. 332727

лв.лв.

10107474
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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.07

.06

.10

.04
.05

.05
.04

.05

.01

.03

Бележник A5 - 22385 Бележник A5 BARDOLINO - 1445
Бележник А5, 192 стр. с джоб за 

химикалка и лента за отбелязване. 

Химикалката не е включена.

рекламна площ: 50 х 30 мм.

Бележник А5 с ластик, двуцветна PU корица, 

тяло 160 стр. на квадратчета, с ластик и лента 

за отбелязване.

рекламна площ: 80 х 50 мм.

Бележник BLUSTER - AP721432
Бележник А5 формат, 196 бели страници,

с корица от естествен корк и PU Кожа, с 

ластик и лента за отбелязване.

рекламна площ: 120 х 60 мм.

.07

Джобен бележник A6 LUBECK - 1984

Бележник с твърди PU корици, 190 стр. 

бели страници,с ластик и място

за поставяне на химикалка.

pекламна площ: 70 x 120 мм.

.14 .04

.05

.11 .03

.29

.12 .06

.09

.10

.08

БЕЛЕЖНИЦИ

662323
лв.лв.

772929
лв.лв.

119191
лв.лв.

552222
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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.07.03

Бележник A5 - 22388Бележник от корк A5 - 21811
Бележник А5, 160 страници, с лента за 

отбелязване, място за химикалка. Доставя 

се в плик от крафт хартия.

pекламна площ: 120 х 60 мм.

Тефтер с мека  коркова корица, 160 стр.

на точков печат.

рекламна площ: 50 х 30 мм.

Джобен бележник A6 
BERGSON - 93736 

Джобен бележник 
KOLLY - AP810377

Джобен бележник 
20315  

Тяло: Тефтерче A6 с 200 страници 

с редове, страници с кантове в 

цветовете на дъгата, ластик.

рекламна площ: 50 х 30 мм.

Джобен бележник, 160 

бели страници, с ластик 

за затваряне и лента за 

отбелязване.

рекламна площ: 50 х 100 мм.

Джобен бележник 160 стр., 

с ластик за затваряне, лента за 

отбелязване и вътрешен джоб

на задната корица.

рекламна площ: 50 х 30 мм.

.105 .05.104 .10.103 .03

.119 .03 .04

.05 .06 .07

440707
лв.лв. 336060

лв.лв.

331010
лв.лв. 330505

лв.лв.
337272

лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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.claret

.ecru

.blue

.blue

.blue

.yellow

.brown

.brown

.green

.green

.red

.red

.orange

.claret

.green

.green

black

black

black

blue

Бележник ЕUROPE A5 - 1700

Бележник VICTORIA A5 - 1712

Бележник ECONOMY A5 - 1711

Бележник LAZER A5 - 5017

Корица: термоактивна кожа с мека вложка,

тяло: 352 стр. , 16 страници полезна 

информация, 5 езика азбучник, текстилна 

лента за отбелязване. Цветни карти на 

Европа и България.Подходящ за сухо преге;

размер: 145 х 205 мм.

Корица: с мека вложка, тяло: 192стр. ,

двуцветен печат.Цветни карти на Европа и 

България. 16 информационни страници, азбучник.  

Подходящ за топъл печат и ситопечат;

размер: 145 х 210 мм.

Корица: твърда подвързия, тяло: 192стр. ,

двуцветен печат 16 страници полезна 

информация,азбучник. Цветни карти на 

Европа и България. Подходящ за ситопечат 

и сухо преге.

размер: 145 х 210 мм.

Корица: термо кожа с ефект на оцветяване при 

лазерно гравиране, тяло: 240 стр., бял офсет,

13 страници полезна информация, 

текстилна  лента за отбелязване. 

размер: 145 х 205 мм.

БЕЛЕЖНИЦИ

995454
лв.лв.

999292
лв.лв.

442222
лв.лв.

554343
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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.red .red

.red.gold

. ecru . ecru

.orange.red

.green

.silver

.blue .blue

.claret

.blue

.green

.brown .green

.green

.brown

.light
blue

.blue

.brown

.black .black

.black.black

Бележник VITOSHA A5 - 1703

Бележник MADERA A5 - 1713

Корица: с мека вложка, тяло: 352 стр., 

двуцветен печат, 5 езика азбучник, 

текстилна  лента за отбелязване. 

Цветни карти на Европа и България,

размер: 145 х 205 мм.

Корица:  със заоблен гръб с мека вложка.

Тяло: 352 стр. , жълт офсет, 16 страници полезна 

информация, 5 езика азбучник, текстилна  лента за 

отбелязване. Цветни карти на Европа и България. 

размер: 145 х 205 мм.

Джобен бележник SLIM - 1710

Джобен бележник  POLO - 1715

Корица: твърда подвързия.

Тяло: 128 стр., бял офсет, двуцветен печат

16 страници полезна информация. 

Подходящ за топъл печат и ситопечат;

рекламна площ: 90 х 160 мм.

Корица: твърда корица, облечена с 

термоактивна кожа. Подходящ за сухо преге.

Тяло:  128 стр., бял офсет,  двуцветен печат,

16 стр. полезна информация.

рекламна площ: 90 х 160 мм.

669090
лв.лв. 442020

лв.лв.

446969
лв.лв.13135353

лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Бележник SONORA PLUS - IT3775
Бележник 140 страници с твърда корица от 

рециклирана хартия и химикалка от рециклирана 

хартия и биоразградима пластмаса, със спирала.

размер на бележника: 180 х 130 мм.

рекламна площ на бележника: 140 х 70 мм.

рекламна площ на химикалката: 40 х 6 мм.

Бележник  от рециклиран 
картон PIEDRA - MO9536

Бележник от рециклиран
картон IDINA - AP722176

Бележник 140 страници от каменна хартия (70 листа). 

Той е водоустойчив и устойчивна мазнини;

рекламна площ: 60 х 40 мм.

Бележник A5 със спирала от рециклиран 

картон с твърди корици и 80 листа.

рекламна площ: 60 х 100 мм.

БЕЛЕЖНИЦИ

БележнициБележници
със спирали със спирали .03

.03.10

.10

.10.09

.10 .48

.12 .04.00

.04

.05

.07

228888
лв.лв.

556262
лв.лв. 553535

лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Бележник от бор
GROWNOTEBOOK - MO6225
Бележник с твърда корица и спирала А5 

формат,прозиведен от FSC сертифицирана 

хартия, 144 линирани страници. Съдържа 

семена от бор. Произведено в ЕС.

рекламна площ: 100 х 190 мм.

Бележник със спирала
по индивидуален 
дизайн - 1208

Бележник с линия и 
самозалепващи 
листчета - 2387

Корица: твърда подвързия  с мат /гланц 

ламинат. Тяло: 160 стр, 70g/m2 oфсет, 

информациаонна част - 8 стр.

рекламна площ: 150 х 210 мм.

Бележник А5 с линия и самозалепващи 

листчета, 160 стр., рециклиран картон 

рекламна площ: 50 х 30 мм.

.10.06 .00

.05

Бележник от рециклиран
картон Gulliver - AP791047
Бележник със спирала А5 формат, 160 стр., 

корица твърда подвързия от реклиран картон.

рекламна площ: 100 х 150 мм.

339393
лв.лв.

цена поцена по
запитванезапитване

553232
лв.лв.10106060

лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Комплект Външна батерия
и зарядно Atazzi - AP741942
Комплект от външна батерия с 8000 mAh 

капацитет и USB зарядно устройство. 

Включва още микро USB кабел и се предлага

в калъфче с цип.

рекламна площ: 40 х 20 мм.

БатерииБатерии
и кабелии кабели

Външна метална
 батерия - MO8839
Външна батерия  от алуминий с капацитет от 

8000 mAh.Включва индикаторна лампа и микро USB 

кабел. DC5V/1A и DC5V/2A. 

рекламна площ: 230 х 190 мм.

.16

.18

.05

.03

.03

33338585
лв.лв. 23233131

лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Външна батерия
KAPRIN- AP781878
Пластмасова външна батерия с капацитет от 

10000 mAh, 3 порта и LED фенерче.

рекламна площ: 50 х 30 мм.

.06

Външна батерия
SHIDEN - AP721515

Комплект за пътуване - 0081

Безжично зарядно устройство 
JOULE - 97907

Външна метална батерия - LT91174

Еко външна батерия, изработена от екологична 

пластмаса (пшенична слама) с капацитет от 

5000 mAh и 2 USB изхода. В комплкета е включен 

микро USB кабел за зареждане.

рекламна площ: 30 х 70 мм.

Комплект за пътуване, който включва USB

зарядно за колата, външна батерия (2.200 

mAh),зарядно и USB кабел. Предлага се в калъф с цип.

рекламна площ: 40 х 20 мм.

Безжично зарядно от алуминий и ABS. Включва 

1 м USB кабел за бързо зареждане. Зарядното 

устройство има входове 5V/2A и 9V/1.67A и изходи 

5V/1A и 9V/1A с мощност на зареждане 5W или 10W. 

Доставя се в подаръчна кутия.

рекламна площ: 50 х 30 мм.

Външна батерия  от алуминий с 

капацитет от 4000 mAh. Включва 

индикаторна лампа и микро USB кабел.

рекламна площ: 80 х 30 мм.

.05

.06.03

.12.21 .10

.07

.01 .77

.10

.05

.02

.26

26260909
лв.лв.

28281515
лв.лв.

21217373
лв.лв.

19190404
лв.лв.

15156262
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Външна батерия
ARENAPOWER - MO9663

Безжично зарядно 
устройство - MO9997

Външна батерия 4000mAh
ARENA SOLAR  - MO6509

Безжично зарядно от
бамбук RUNDO  - MO9434

Външна батерия с бамбуков корпус и капацитет 

от 4000 mAh. Включва индикаторна лампа и 

микро USB кабел. 

рекламна площ: 40 х 25 мм.

Безжично зареждно от пшенична слама (35%) и

ABS (65%) с 2 2.0 USB. Изход DC5V/1A (5W). Съвместими 

най-нови андроиди, iPhone® 8, X и по-нови.

рекламна площ: 60 х 60 мм.

Външна батерия с бамбуков корпус и капацитет 

от 4000 mAh. Разполага със соларен панел за 

самозареждане. Има 2 USB изхода, DC5V/1A.

Включва светлинна индикация и микро USB кабел. 

рекламна площ: 80 х 40 мм.

Синя светлина свети при зареждане. Изход: DC5V/1A

(5W). Съвместим с всички устройства с активиран

QI като най-новите Android, iPhone® 8, X и по-нови.

рекламна площ: 60 х 60 мм.

ТЕХНОЛОГИЧНИ АРТИКУЛИ

36366666
лв.лв.

14144242
лв.лв.

10107676
лв.лв.

27278787
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Поставка за телефон с 
пръстен DROP RING - MO9445

Ключодържател 3 в 1 
RIZO - MO9292

Ключодържател с бамбуково 
покритие - MO9888

Безжично зарядно 
UNIPAD - MO9309

Ключодържател с 1A micro USB и кабел за 

зареждане тип C.

рекламна площ: 7 х 15 мм.

Ключодържател с бамбуково покритие и кабел за 

зареждане с USB-A към Micro-B (2 в 1 щифт) и тип C

рекламна площ: 40 х 20 мм.

Безжично зареждно от пластмаса с 2 2.0 USB. 

Изход DC5V/1A (5W). Съвместими най-нови 

андроиди, iPhone ® 8, X и по-нови.

рекламна площ: 60 х 60 мм.

Поставка за телефон с пръстен

от матова цинкова сплав.

рекламна площ: 22 х 22 мм.

рекламна площ - гравиране: 18 х 18 мм.

ТЕХНОЛОГИЧНИ АРТИКУЛИ

.06

.14

.03

37 .03

10107676
лв.лв.222828

лв.лв.

339191
лв.лв. 668282

лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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USB флаш USB флаш 
паметпамет

USB Кредитна карта - 1424

USB Alu Ключ - 8298

USB Карта 
MINISHAPE - 1409

USB Карта Minis - 0206 

Кръгла пластмасова мини USB карта с 

възможност за 8 GB, 16 GB, 32 GB и 64 GB.

Предлага се в бяла картонена кутия. 

размер на артикула: ø43 х 15 х 2 мм.

рекламна площ: ø43 мм.

Пластмасова мини USB карта с възможност за 8 GB,

16 GB, 32 GB и 64 GB. Предлага се в бяла картонена кутия. 

размер на артикула: 40 х 40 х 2 мм. 

рекламна площ: 40 х 40 мм.

USB флаш памет във формата на 

кредитна карта с възможност за 4 GB, 8 

GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB и 128 GB.

Размер на артикула: 55 х 17.4 х 6 мм.

рекламна площ: 31 х 12.7 мм.

Метална USB флаш памет с възможност 

за 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB и 128 GB.

размер на артикула: 52 х 24 х 3 мм.

рекламна площ: 41 х 19 мм.

.Blue.Red .Black

.Silver

Цените са без ДДС и без брандиране

цена поцена по
запитванезапитване

цена поцена по
запитванезапитване

цена поцена по
запитванезапитване

цена поцена по
запитванезапитване
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ТЕХНОЛОГИЧНИ АРТИКУЛИ

Метално USB Mini Rotty  - 0209

Дървено USB Bamby - 0201

USB Twist - 0202Метално USB Rina - 0212Метално USB Angle - 0213

USB Original - 8220

Метална USB флаш памет с възможност

за 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB и 128 GB.

размер на артикула: 52 х 24 х 3 мм.

рекламна площ: 41 х 19 мм.

Въртящо се мини метално USB възможност 

за 8 GB, 16 GB, 32 GB и 64 GB.

Предлага се в бяла картонена кутия. 

размер на артикула: 30 х 12 х 6 мм.

рекламна площ: 25 х 8 мм.

Дървено въртящо се USB с възможност 

за 8 GB, 16 GB, 32 GB и 64 GB.

Предлага се в бяла картонена кутия. 

размер на артикула: 64 x 23 x 13 мм.

рекламна площ: 40 х 15 мм.

Пластмасово въртящо се USB с 

възможност за 8 GB, 16 GB, 

32 GB и 64 GB. Предлага се в бяла 

картонена кутия. 

размер на артикула: 38 x 16 x 7 мм.

рекламна площ:  35 х 10 мм.

Метално USB с възможност за 8 GB, 16 

GB, 32 GB и 64 GB. Предлага се в бяла 

картонена кутия. 

размер на артикула: 39 x 12 x 4.5 мм.

рекламна площ: 20 х 9 мм.

Метално USB с възможност за 8 GB, 16 GB, 

32 GB и 64 GB. Предлага се в бяла 

картонена кутия. 

размер на артикула: 44 x 13 x 4.5 мм.

рекламна площ: 20 х 10 мм.

.Blue.Green

.Red

.Black

.Silver

.White

USB флаш памет
CLASSICLINE - 1401

USB флаш памет от пластмаса и метал, която се 

предлага в атрактивни цветове, с

възможност за различни комбинации - 4GB - 64GB

рекламна площ: 25 х 13 мм.

.04.03

.127

.24

.119

.02

.128

Цените са без ДДС и без брандиране

цена поцена по
запитванезапитване

цена поцена по
запитванезапитване

цена поцена по
запитванезапитване

цена поцена по
запитванезапитване

цена поцена по
запитванезапитване

цена поцена по
запитванезапитване

цена поцена по
запитванезапитване
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Безжични слушалки JAZZ- MO6128

Слушалки с микрофон 
OSLER - 97092 

Безжични слушалки 
KLEBS - 97085 

Слушалки от PVC 
MUSIPLUG - MO8149

Слушалки с вграден микрофон и 1,20 м кабел със 

3,5 мм стерео връзка. Включва 2 допълнителни 

чифта силиконови тапи (два различни размера).

рекламна площ: 50 х 50 мм.

Безжични ABS слушалки с микрофон и кутия

за зареждане. Автономия до 1.5h, честота 

20Hz-20KHz, 98 dB и съпротивление 32Ω. 

Всяка слушалка има многофункционален бутон,

а калъфът има micro USB порт за зареждане.

рекламна площ: 20 х 20 мм.

Слушалки от PVC, поставени в  триъгълен 

PS калъф. Дължина на кабела 120 см.

рекламна площ: 25 х 13 мм.

2 TrueWireless Stereo (TWS) 5.0 слушалки. 

Вградена батерия от 30 mAh, приблизително време 

за възпроизвеждане от 3 часа. Поставете ги в кутията, 

която ги зарежда и разполага с капацитет от 185mAh.

В комплекта е включен микро USB кабел за зареждане.

рекламна площ: 35 х 20 мм.

.103

.105 .05

.106

.119 .03.103 .06.114

.106

.04

СлушалкиСлушалки
и колонкии колонки

Цените са без ДДС и без брандиране

332121
лв.лв. 117272

лв.лв.

24248484
лв.лв. 24244242

лв.лв.
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Безжични слушалки Warsaw  - 1462

Слушалки Cort - AP791192

Eдинична безжична слушалка
BATBUD - MO9779

Безжични слушалки - 3059203

Слушалки с 3,5 мм аудио жак и 3 чифта 

наушници, в пластмасов калъф. 

рекламна площ: 40 х 40 мм.

Безжични слушалки с USB кабел за 

зареждане и поставка за зареждане, 

която също функционира като калъф. 

Време на работа 2-3 часа, време за 

зареждане прибл. 1 час, 35mAh батерия. 

рекламна площ: 50 х 20 мм.

Единична безжична слушалка 5.0, 

с вграден микрофон. Батерията 

й е с капацитет от 50 mAh.,

което предполага приблизително 4 ч. 

работа. Предлага се в PU/EVA калъф.

рекламна площ върху калъфа: 40 х 25 мм.

Слушалки с Bluetooth 4.0 функционалност,

със сгъваеми чашки за уши и лента

за глава. Лява слушалка с вградени 

контроли. Обхват: приблизително 10 м, 

с вградена батерия. Включва USB кабел

за зареждане и връзка за 3,5 мм жак. 

рекламна площ: 40 х 20 мм.

.05

.01

.25 .03

.07

.02

.06 .10

Цените са без ДДС и без брандиране

25255555
лв.лв.

116060
лв.лв.

11114848
лв.лв.

19192424
лв.лв.
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Преносима тонколонка с 
микрофон FLOREY - 97252

Преносима тонколонка
с микрофон - 3058803

Преносима тонколонка - 43369

Мини Bluetooth тонколонка 
SOUND BAMBOO - MO9609

Метална колонка с микрофон, bluetooth предаване 

и четец за TF карти, 3W/4 мощност и автономия 

до 5h. Функции: отговаряне на повиквания, 

контрол на силата на звука, връзка с плейлиста 

на мобилното устройство и FM радиото. 

Включва микро USB кабел за зареждане.

рекламна площ: 20 х 6 мм.

Метална колонка с микрофон с неплъзгаща се 

повърхност отгоре и отдолу. Bluetooth 3.0, слот 

за Micro SD карта, FM радио, 3W безжичен

високоговорител с превключвател за включване/

изключване и контрол на силата на звука.

Включва микро USB кабел за зареждане.

рекламна площ: 25 х 12 мм.

Мини Bluetooth високоговорител с USB порт

за зареждане, обхват до 10 метра и време 

на работа до 5 часа. 

рекламна площ: 20 х 20 мм.

Безжична колонка от бамбук и ABS. 

Разполага с батерия с капацитет от 

450mAh, което осигурява приблизително

3 часа работа. Включва микро USB кабел.

рекламна площ: 20 х 10 мм.

.03

ТЕХНОЛОГИЧНИ АРТИКУЛИ

.127.104 .103

.03

.06

.07

16167676
лв.лв.

11112323
лв.лв.

11112929
лв.лв.

19191414
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Преносима тонколонка
ROUND BASS+ - MO9995

Преносима колонка от пшенична

слама (35%) и ABS (65%). Разполага с батерия 

с капацитет от 300mAh, което позволява 

приблизителна работа от 2 часа.

рекламна площ: 30 х 25 мм.

Преносима тонколонка
PYON - 97936

Преносима тонколонка 
OHIO SOUND - MO9806

Колонка от ABS с бамбукова предна част и PU 

каишка. Разполага с батерия с капацитет 

500 mAh, което позволява работа до 4 часа.

рекламна площ: 40 х 13 мм.

Колонка от ABS и влакна от пшенична

слама със силиконова дръжка за лесно носене.

Колонката е с мощност 3W и 5.0 bluetooth

предаване. Автономност до 4 часа и 30 мин, с

батерия 500 mAh. Включва микро USB кабел.

рекламна площ: 40 х 40 мм.

15154242
лв.лв.

28285252
лв.лв. 30300303

лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Преносима настолна лампа 
NESBIT - 94743

Поставка за бележки
от бамбук
SEQUOIA - MO6482

Настолна лампа Zhilang с 
високоговорител - AP721438

Настолна лампа от ABS с LED COB. Тази лампа 

се прикрепя за бюрото посредством щипка, има 

гъвкаво рамо и 3 режима на светлина.

Лампата може да работи до 20 часа и се доставя 

с USB кабел за зареждане.Доставя се в кутия

рекламна площ: 50 х 20 мм.

Бамбукова поставка за листчета. Предлага се 

с 600 бели листчета (размер 9х9 см) 70 гр/м².

рекламна площ: 50 х 20 мм.

Пластмасова 14 LED настолна лампа с вграден

bluetooth високоговорител и акумулаторна

батерия. С 3,5 мм аудио жак и функция за

разговори със свободни ръце. Включително 3,5 мм.

аудио жак и USB кабели за зарядно устройство.

рекламна площ: 50 х 30 мм.

ОфисОфис
 аксесоари аксесоари

21219898
лв.лв. 39392626

лв.лв.

12125454
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Безжична мишка CRICK - 97398 

Кубче с лепящи листчета
диви цветя - MO6234

Кубче с лепящи листчета - 
диви цветя - MO6235

Подложка за мишка с безжично 
зарядно устройство и стойка 
за телефон - MO6416

Безжична мишка BLACKWELL - 97304

Стойка за телефон
и безжично
зарядно - MO6484

Безжична мишка 2.4ghz от ABS с гумено

покритие. Включва 2 батерии AAA.

рекламна площ: 25 х 5 мм.

Кубче с 50 листчета за писане. За разлика от 

стандартните листчета, след като ги използвате, 

тези могат да бъдат засадени на подходящо място. 

В тях има микс от семена на диви цветя.

рекламна площ: 70 х 50 мм.

Кубче с 25 листчета за писане и цветни маркери. 

За разлика от стандартните листчета, след като ги 

използвате, тези могат да бъдат засадени на подходящо 

място. В тях има микс от семена на диви цветя.

рекламна площ: 70 х 50 мм.

Двуцветна 300D полиестерна RPET подложка за мишка

с 10W безжично зарядно устройство и стойка за телефон.

Изход: DC 9V/1.1A (10W). Размер на артикула: 315 х 270 мм.

Съвместим с най-новите Android, iPhone® 8 и по-нови

рекламна площ: 260 х 190 мм.

Стойка за телефон он 300D 2 тона RPET и 

безжично заряднно 10W. . Изход: 9V/1.1A (10W) за 

бързо зареждане. Съвместим с най-новите

Android, iPhone® 8 и по-нови.

рекламна площ: 70 х 70 мм.

Безжична мишка 2.4ghz от ABS. 

Включва 2 батерии AAA.

рекламна площ: 30 х 20 мм.

.119 .103.106

.113

.114

12129999
лв.лв. 15153232

лв.лв.

31313131
лв.лв. 26266565

лв.лв.

339797
лв.лв. 445050

лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Бамбукова стойка за
телефон KUNFU - MO6544

Комплект за киберсигурност
BLOCKER SET - MO6171

Бамбукова стойка за 
телефон WHIPPY - MO9944

Протектор за уеб камера 
HIDE - 57951 

Бамбукова стойка за телефон от две части.

рекламна площ: 70 х 90 мм.

Пластмасов протектор за уеб камера. Този 

протектор има универсална форма и е подходящ 

за смартфон, таблет и лаптоп.

рекламна площ: 20 х 8 мм.

Бамбукова стойка за телефон от две части.

рекламна площ: 60 х 30 мм.

Комплект за киберсигурност в пластмасова 

кутия. Съдържа протектор за уеб камера, ауди 

протектор и USB блокър.

рекламна площ: 60 х 60 мм.

Сгъваема поставка за 
смартфон STANDOL+ - MO9994

Сгъваема поставка за смартфон, изработена

от 50% бамбукови влакна и 50% пластмаса.

рекламна площ: 45 х 25 мм.

.03

.06

.105

.106

.103 .114

.109

OФИС АКСЕСОАРИ

Цените са без ДДС и без брандиране

665757
лв.лв.

776060
лв.лв. 007878

лв.лв.

003232
лв.лв.

337575
лв.лв.
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Кърпичка за очила - AP800348

Кръгла подложка
за мишка - AP718175

Квадратна подложка
за мишка - AP812410

2 в 1 пощенска картичка  с 
плат за очила - AP718530 

Поставка за химикалки 
и моливи - AP718176

Микрофибърна (180 г/м²) кърпичка за 

почистване на очила. 

рекламна площ: 180 х 130 мм.

Кръгла подложка за мишка от полиестер със 

силиконова основа против плъзгане.

Подходяща за сублимация.

рекламна площ: 180 х 130 мм.

Квадратна подложка за мишка от полиестер

със силиконова основа против плъзгане. 

Подходяща e за сублимация.

рекламна площ: 230 х 190 мм.

Пощенска картичка от крафт хартия с

включена кърпичка за очила от 100%

rPET микрофибър (170 г/м²) почистваща

Кърпичката и картичката могат да бъдат 

пълноцветно отпечатани.

рекламна площ: 230 х 190 мм.

Картонена поставка за химикалки и моливи с 

възможност за пълноцветен печат.

рекламна площ: 230 х 190 мм.

Цените са без ДДС и без брандиране

338989
лв.лв.

226969
лв.лв.

331010
лв.лв.

117171
лв.лв.

339797
лв.лв.
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Чанта за лаптоп 15.6’’
CHICAGO - 92258
Чанта за лаптоп до 15.6’’ от 600D, с облицована и 

подплатена вътрешност. Има 2 предни джоба и 

регулируема презрамка. Чантата има държач за 

химикалка (химикалките не са включени).

размер: 400 х 300 х 80 мм.

рекламна площ: 150 х 150 мм.

Чанта за лаптоп 14’’
SEATTLE - 92290
Софтшел калъф с висока плътност за лаптоп 

до 14’’ с преден джоб с цип. 

размер: 370 х 280 х 30 мм.

рекламна площ: 200 х 100 мм.

Чанти за Чанти за 
лаптоплаптоп

Чанта за лаптоп 15.6’’
METZ - 92289 

Чанта за лаптоп 
STOCKHOLM - MO8957 

Чанта за лаптоп от 600D. Отделение с преграда за 

лаптоп до 15.6’’ с облицован и подплатен интериор, 

с вътрешни джобове. Съдържа джоб отпред и има 

регулируема презрамка с подсилване. 

размери: 400 x 290 x 50 мм.

рекламна площ: 200 х 140 мм.

Чанта за лаптоп от 360D двуцветен 

полиестер, включваща едно основно 

вътрешно отделение за 15-инчов лаптоп и 

един преден джоб с цип. Включва подвижна и 

регулируема презрамка. 

рекламна площ: 200 х 100 мм.

.07

.103.104 .131

.04

ЧАНТИ

Цените са без ДДС и без брандиране

15158080
лв.лв.

46469595
лв.лв.

20205454
лв.лв.

21214343
лв.лв.
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Чанта за документи - 60953

Висококачествена чанта за документи от полиестер 

с отделение с цип, две дръжки и презрамка. 

размер: 370 х 75 х 300 мм.

рекламна площ: 150 х 120 мм.

Чанта за документи - IT2074
Чанта за документи от 600D полиестер

с регулируема презрамка. 

размер: 400 х 85 х 290 мм.

рекламна площ: 120 х 150 мм.

.03.04

ЧАНТИ

Чанта за документи с цип - 24446
Чанта за документи от 600D полиестер,

с основно отделение. Закопчава се с цип.

размери: 405 х 30 х 260 мм.

рекламна площ: 200 х 150 мм.

Чанта за документи KAYL - 92357

Чанта за лаптоп FERROL
SEATTLE - 0055

Чанта за документи от нетъкан текстил с цип.

размери: 350 х 40 х 240 мм.

рекламна площ: 260 х 150 мм.

Сива чанта за лаптоп с ярки цветни акценти, просторно 

вътрешно отделение и предно отделение, върху което ще 

отпечатаме вашето лого. 

размери: 380 × 50 × 315 мм.

рекламна площ: 200 х 100 мм.

.09.04 .08

.05 .10

.03 .103.114

.119

.105

.128

.44 .05

.07 .29

Цените са без ДДС и без брандиране

15150202
лв.лв.

778787
лв.лв.

10101010
лв.лв.

228888
лв.лв. 113737

лв.лв.
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РанициРаници

Водоустойчива раница 
за лаптоп 15.6 инча 
OSASCO - 92637

Висококачествена 
15.6инча,водоустойчива 
раница - 61334

Водоустойчива раница за лаптоп, 600 D полиестер, с 

едно основно отделение за лаптоп до 15,6”, страничен

и преден джоб, регулиращи се презрамки.

размер: 280 x 400 x 110 мм.

рекламна площ: 250 х 200 мм.

Висококачестена водоустойчива раница, 600 D 

PU полиестер, с подсилени презрамки и гръб, 

подходяща за лаптопи до 15,6”.

размер: 320 х 130 х 480 мм.

рекламна площ: 150 х 150 мм.

.113.114

Цените са без ДДС и без брандиране

62627171
лв.лв. 44445454

лв.лв.
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Раница за лаптоп 15.6 инча,
LUNAR - 92164 

Раница за лаптоп до 17 инча
NAGOYA - 52166 

Pаница за лаптоп 14 инча - 601069 Pаница за лаптоп 16 инча - 601070

Раница за лаптоп, 600 D полиестер, с две 

отделения за лаптоп и таблет, 1 преден и 2 

странични джоба, с подплатени презрамки и гръб.

размер: 290 х 390 х 155 мм.

рекламна площ: 70 х 120 мм.

Раница с подплатено 14-инчово отделение за 

лаптоп и 10-инчов джоб за таблет, комфортно 

прилягащи презрамки, подплатена дръжка за 

хващане, джоб Quik за лесен достъп до най-често 

необходими неща, органайзер за най-важните 

неща, страничен джоб с цип, преден джоб с цип.

размер: 270 х 420 х 150 мм.

рекламна площ: 200 х 180 мм.

Раница за лаптоп до 17” с висока плътност от 600D. 

Подплатено основно отделение с капак с цип, което 

съдържа подплатен разделител и няколко вътрешни 

джоба. Раница с два странични мрежести джоба и 

два предни джоба, единият с цип. 

pазмер: 340 х 450 х 175 мм.

рекламна площ: 120 х 30 мм.

Раница с подплатено 16-инчово отделение за 

лаптоп и 10-инчов джоб за таблет, комфортно 

прилягащи презрамки, подплатена дръжка за 

хващане, джоб Quik за лесен достъп до най-често 

необходими елементи, органайзер за най-важните 

неща, страничен джоб с цип, преден джоб с цип.

размер: 310 х 440 х 180 мм.

рекламна площ: 200 х 180 мм.

.104.133

Цените са без ДДС и без брандиране

47472323
лв.лв. 66669595

лв.лв.

1501504040
лв.лв. 1591590000

лв.лв.
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Раница от висококачествен 
1680D  полиестер - 60389

Раница за лаптоп 15.6 инча 
GRAPHS BPACK -  92668 

Pаница за лаптоп - 0730

Раница за лаптоп, 600 D, 2 предни джоба,

с подсилени дръжки и гръб. 

размер: 295 х 390 х 100 мм.

рекламна площ: 160 х 50 мм.

Раница от висококачествен 1680D полиестер с 

подплатени презрамки, предно отделение 

с цип и подсилено дъно. 

размер: 290 х 115 х 470 мм.

рекламна площ: 100 х 150 мм.

Раница с преден джоб ичерни ципове, 

материали-полиестер 600 D. Основното 

отделение е подходящо за лаптоп. 

размер: 310 х 150 х 445 мм.

рекламна площ: 100 х 100 мм.

Раница UDINE, RPET - MO6516

Раница, изработена от 600D RPET полиестер 

със закопчаване отгоре. Навийте горната 

част надолу, за да затворите чантата и да я 

направите по-компактна и сигурна. Можете 

да регулирате задните презрамки за удобно 

прилягане. Ограничение на тегло до 5 кг. 

pазмер: 280 х 130 х 500 мм.

рекламна площ: 250 х 190 мм.

.124.123

РАНИЦИ

36362828
лв.лв.

25255656
лв.лв. 16163636

лв.лв.

30305454
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране



69
стр.РАНИЦИ

.04 .04.07

.03 .07.04

.07.03

Раница за лаптоп 
BERLIN - MO9294

Раница от полиестер - 600D  с подплатена 

презрамка с основно вътрешно отделение. 

Включва едно вътрешно отделение за 13  ’’ 

лаптоп и USB кабел за зареждане. Основно 

отделение с цип отзад за по-добра защита. 

размер: 260 х 130 х 450 мм.

рекламна площ: 100 х 30 мм.

Раница за лаптоп 15 инча
STOCKHOLM BAG - MO8958

15-инчова раница за компютър от 360D от 

2 тона полиестер. Включва едно вътрешно 

отделение за лаптоп 15 инча и една основна 

предна част с джоб с цип. Подплатен гръб и 

презрамки. Допълнителен джоб за отделение 

за таблет. Държач за количка задна страна. 

pазмер: 300 х 140 х 450 мм.

рекламна площ: 50 х 200 мм.

Раница за лаптоп 15.6 инча
BAPAL TONE - MO9600 

Раница за лаптоп, 600 D полиестер, RFID защита, 

отделение за телефон, място за кабел за 

зареждане чрез power bank, основно отделение с 

цип, джоб отпред, мрежест джоб от страни.

размер: 290 х 103 х 385 мм.

рекламна площ на горен джоб: 100 х 80 мм.

рекламна площ на долен джоб: 150 х 50 мм.

23230202
лв.лв. 49493333

лв.лв.

44443333
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Раница от полиестер
BERTLE - 92635
Раница от 600Dс преден джоб с цип. 

размер: 245 x 400 x 115 мм.

рекламна площ на горен джоб: 90 х 60 мм.

рекламна площ долен  джоб: 80 х 130 мм.

Дъждобран за раница със 
светлоотразителни елементти - 2677 

Дъждобран /раница със светлоотразителна лента 

и еластична връзка. Пазете раницата си от влага и 

същевременно привличайте вниманието към себе си. 

размер: 500 х 350 х 250 мм.

рекламна площ: 200 х 100 мм.

Раница от полиестер - 68933

Раница с едно основно отделение и два странични 

мрежести джоба, подсилени дръжки

размер: 310 х 140 х 400 мм.

рекламна площ: 140 х 70 мм.

.105

.05

.104

.119

.04

.114

.03

.103

Раница от полиестер
TIRANA - MO9577
Раница от 600D полиестер с външен джоб с цип 

и за удобство подплатена задна част от 210D 

полиестер. Предлага се в различни цветове.

размер: 220 х 100 х 390 мм.

рекламна площ: 120 х 60 мм.

.10.48

.37

.05

.04

.03

РАНИЦИ

Цените са без ДДС и без брандиране

882727
лв.лв.

881616
лв.лв.

770707
лв.лв.

552424
лв.лв.
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Раница от полиестер - KC2364
Раница от 600D полиестер с външен джоб с цип.

Раницата асе предлага в различни цветове.

размер: 290 х 115 х 380 мм.

рекламна площ: 140 х 70 мм.

Раница за пикник TIRANA - AR1470 Термо раница за пикник
TIRANA - MO6167

Включва: одеало, външно отделение за бутилка, 

висококачествени прибори за хранене за 4 човека.

pазмер: 270 х 220 х 400 мм.

pекламна площ: 100 х 190 мм.

Включва прибори за хранене за 2-ма човека.

размер: 440 х 270 х 190 мм.

рекламна площ: 150 х 100 мм.

РАНИЦИ

Цените са без ДДС и без брандиране

779898
лв.лв.

1301308282
лв.лв. 41414242

лв.лв.
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Спортен сак от 600D
полиестер LEIS - MO8576

Спортна чанта от 600D полиестер с 2 странични 

отделения с цип и 1 преден джоб с цип с отвор 

за слушалки. Включена подвижна и регулируема 

презрамка. 

размер: 550 х 250 х 300 мм.

рекламна площ: 180 х 100 мм.

Спортен  сак от rPET
INDICO BAG - MO6457

Спортна/фитнес чанта от филц от RPET с преден 

джоб с цип. Платнените дръжки, или подвижната 

и регулируема презрамка използвайте за лесно 

носене. Чантата е изработена от рециклирана 

PET пластмаса. 

размер: 500 х 240 х 280 мм.

рекламна площ: 140 х 60 мм.

СпортниСпортни
саковесакове

.03.04

Цените са без ДДС и без брандиране

26266565
лв.лв. 29294747

лв.лв.
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Спортен сак от 600D
полиестер TERRA - KC5078

Спортен сак в 300D и 1680D 
DETROIT - 92518 

Спортен сак от 600D
полиестер GASPAR - 0056

Спортен сак с отделение
за обувки - LT 95188

Спортна/ пътна чанта от 600 D полиестер  с преден 

джоб и регулируема и подвижна дръжка

размери: 580 х 300 х 350 мм.

рекламна площ: 190 х 80 мм.

Спортна чанта от 300D и 1680D с подплатена 

вътрешност и дъно с полутвърд борд. 

Чантата има 1 преден джоб с цип и 2 

странични джоба: 1 мрежест джоб и още един 

джоб с цип. С регулируема презрамка.

размери: 550 x 300 x 250 мм.

рекламна площ: 200 х 100 мм.

Голяма спортна чанта от 600D полиестер 

с голямо вътрешно отделение, дръжки за 

носене и регулируема презрамка. 

размери: 520 х 260 х 230 мм.

рекламна площ: 120 х 120 мм.

Просторна пътна чанта, подходяща за 

много цели, като пътуване през уикенда или 

за фитнес. Специален джоб държи мръсните 

обувки отделно от другите принадлежности. 

Подвижната и регулируема презрамка дава 

допълнителна гъвкавост. Отпред има 

джоб с цип. Светлоотразителната лепенка 

осигурява допълнителна видимост на тъмно.

pазмери: 500 х 250 х 300 мм.

рекламна площ: 160 х 110 мм.

СПОРТНИ ЧАНТИ

.41

.08.05

.21
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.10

.26

.10

.11
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.02
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.114.113

.105

.61

.04

Цените са без ДДС и без брандиране

29298787
лв.лв.

38380303
лв.лв.

33333131
лв.лв.

10100505
лв.лв.
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ТорбиТорби
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Памучна торба с 
дълги дръжки - 5236
140 гр./м2 100% памук. Торбата е гладена.

Това е най-продаваната памучна торба на 

пазара у нас. Подходяща е както за рекламни 

цели,така и за директна продажба.

Торбата е произведена от неизбелен памук и 

се предлага само в натурален цвят (кремав). 

Материята позволява да бъда брандирана с 

едноцветни и многоцветни лога.

размер: 380 x 420 мм.

рекламна площ: 250 х 250 мм.

Памучна торба с дълги цветни 
дръжки ZEVRA - MO6437
Торба с дълги цветни дръжки от 140 гр/м² памук. 

Предлага се с различни цветни дръжки.

Може да издържи до 2.5кг натовареност.

pазмер: 380 х 420 мм.

рекламна площ: 250 х 250 мм.

Цветна памучна торба
с дълги дръжки - 0880

Екологична памучна чанта от 140 гр./м2 с дълги 

дръжки, в различни цветове.

размер: 380 х 420 мм.

рекламна площ: 250 х 250 мм.

.06

.04

.11 .29 .24

.07

.37

.05 .09 .77 .04

.14

.14

.08 

.05 

.10

.48

.02 .99 .44 .03

Памучна торба с дълги дръжки  
COTTONEL ++ - MO9845
Торба с дълги дръжки, изработена от 100%

180 гр./м2 памук. 

размер: 380 х 420 мм.

рекламна площ: 250 х 250 мм.

113636
лв.лв.

221616
лв.лв.

224444
лв.лв.

225050
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Цветна памучна торба 
с къси дръжки - 0680
Цветна торба с къси дръжки, изработена

от 140 гр./м2 памук.

размер: 380 × 420 мм.

рекламна площ: 250 х 250 мм.

Памучна торба с дълги дръжки
RASSA - MO6159

Еко торба с дълги дръжки
RASSA - MO6380

Плътна памучна торба, произведена от

270 гр./м2 100% памук. Торбата е произведена 

по сертифициран стандарт за използване на 

вредни вещества при изработка.

размер: 380 х 90 х 420 мм.

рекламна площ: 250 х 250 мм.

Чантата е изработена от 50% памук и 50%

рециклиран памук с плътност 280 гр/м².

размер: 490 х 90 х 370 мм.

рекламна площ: 250 х 250 мм.

Памучна торба BETO - 92820

Плътна чанта от 100% памук 280 г/м² с 

вътрешен джоб и 65 см дръжки.

размер: 450 х 380 х 105 мм.

рекламна площ: 250 х 250 мм.

.06.05

.10 .99 .04

.07

.05.09 .06 .03

.09

.04

.02 .44

.29

.77 .24 .03

Цените са без ДДС и без брандиране

119393
лв.лв.

662727
лв.лв.

660707
лв.лв.

13132626
лв.лв.
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.06.66

.10

.05

.08

.05

.38

.09

.06

.12

.48

.04

.07

.37

.04 .03

.03

Памучна торба от органичен 
памук ZIMDE - MO6190

Памучна торба с дълги дръжки  
COTTONEL COLOUR  - MO9846

Цветна памучна торба от 
органичен памук - MO6189

Памучна торба с дълги дръжки, изработена от 

сертифициран органичен памук с плътност 140 гр./м2.

размер: 380 х 420 мм.

рекламна площ: 250 х 250 мм.

Цветна торба с дълги дръжки, изработена 

от 100% 180 гр./м2 памук. 

размер: 380 х 420 мм.

рекламна площ: 250 х 250 мм.

Цветна памучна торба с дълги дръжки, 

изработена от сертифициран органичен памук 

с плътност 140 гр./м2. размер: 380 х 420 мм.

рекламна площ: 250 х 250 мм.

Памучна торба
с дълги дръжки
PORTOBELLO - MO9595

Торба с дълги дръжки и фалта, изработена

от 100% 140 гр./м2 памук.

размер: 380 х 90 х 420 мм.

рекламна площ: 250 х 250 мм.

.10

Цените са без ДДС и без брандиране

338282
лв.лв.

332222
лв.лв.

443838
лв.лв.

440404
лв.лв.
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Памучна торба със сертификат
OEKO-TEX® - LT95161

Памучна торба с корков детайл 
ILLA TOTE - MO9517

Памучна чанта изработена от 280 гр/м².

памучен плат OEKO-TEX® Standard 100. Торбата е 

със странична и долна фалта. 

размер: 450 х 100 х 330 мм.

рекламна площ: 250 х 220 мм.

Торба с дълги дръжки и фалта, изработена от 100% 

160 гр./м2 памук. Торбата е с декоративен корков 

елемент в долната част.

размер: 380 х 410 мм.

рекламна площ: 250 х 250 мм.

Памучна торба със сертификат
OEKO-TEX® - LT95162
Памучна чанта изработена от 270 гр/м².

памучен плат OEKO-TEX® Standard 100. Торбата е със 

странична и долна фалта.

размер: 450 х 100 х 330 мм.

рекламна площ: 250 х 220 мм.

.Dark Blue

.White.Red .Black

ТЕКСТИЛНИ ТОРБИ

Цените са без ДДС и без брандиране

558282
лв.лв.

883535
лв.лв.

552828
лв.лв.
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Памучна чанта - LT91487 

Памучна торба със сертификат
OEKO-TEX® - 6139906

Памуна чанта 250 г/м2, 100 % памук

размер: 415 х 120 х 430 мм.

рекламна площ: 250 х 200 мм.

Памучна чанта изработена от 

140 гр/м². памучен плат 

OEKO-TEX® Standard 100 и 

юта в долната част. 

pазмер: 380 х 420 мм.

рекламна площ: 250 х 150 мм.

.Dark Blue .Black

. Ecru

.Red

.White

Торба  RPET TOTEPET - MO9441
Полиестерна торба с дълги дръжки, 

изработена от 190T rPET с дълги дръжки.

pазмер: 380 х 420 мм.

рекламна площ: 250 х 250 мм.

.04.03 .37 .05

.06

Цените са без ДДС и без брандиране

888282
лв.лв.

229797
лв.лв.

221919
лв.лв.
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Торба от нетъкан текстил 
STRATFORD - 92499 

Торба от нетъкан текстил 
NIVALA - 8392

Торба от нетъкан текстил (80 г/м²).

размер: 355 х 390 х 85 мм.

рекламна площ: 240 х 250 мм.

Торба от нетъкан текстил (80 г/м²).

pазмер: 380 х 420 мм.

рекламна площ: 240 х 250 мм.

.05.10

.103 .104

.128

.102

.114

.105

.106

.124

.119

.108

.04

.13

.08

Чанта от нетъкан 
текстил - 92881

Чанта от нетъкан текстил, 80 г/м2 с преден джоб 

размер: 350 x 370 x 90 мм.

рекламна площ: 250 х 150 мм.

.108 .119.114

ТЕКСТИЛНИ ТОРБИ

225555
лв.лв.

110808
лв.лв.

008989
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Сгъваема чанта от нетъкан 
текстил - 92847

Сгъваема чанта от нетъкан текстил, 80 г/м2.

размери: 320 x 380 x 90 мм.

рекламна площ: 200 х 250 мм.

Торба от нетъкан текстил с 
дълги дръжки CANARY  - 92839 

Сгъваема торба от нетъкан 
текстил ARLON - 92993 

Торба от нетъкан текстил (80 г/м²). 

Дръжките са с дължина 75 см.

pазмер: 380 x 415 x 85 мм.

рекламна площ: 240 х 250 мм.

Сгъваема торба от нетъкан текстил (80 г/м²) с 

дръжки 38 см.Този продукт се доставя сгънат. 

pазмер на сгъната: 200 x 110 x 15 мм.

размер на отворена торба: 380 x 465 мм. 

рекламна площ : 150 х 70 мм.

.119.124

.128

.102 .104

.108

.108

.105

.132 .121

.128

.119

.106

.131

.114 .103

.105

.104

.128.105

.104

.124

111313
лв.лв.

116464
лв.лв.

110909
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Мешка Rainbow - MO6436

rPET мешкаPEMBA - 92931

Памучна мешка  - 3466

Meшка от рециклиран 
памук PANDA BAG - MO6550

Спортна полиестерна мешка, 

изработена от rPET 190T. 

pазмер: 370 x 410 мм.

рекламна площ: 250 х 200 мм.

Спортна мешка от 50% рециклиран памук 

и 50% памук с плътност 220 гр./м2.

pазмер: 380 x 420 мм.

рекламна площ: 250 х 250 мм.

Мешка Rainbow, изработена от 210D

rPET полиестер. 

размер: 360 х 420 мм.

рекламна площ: 250 х 250 мм.

MешкиMешки

Спортна мешка от 100% , 110 гр./м2 памук.

размер: 375 х 460 мм.

рекламна площ: 250 х 250 мм.

.106.128 .119

.124 .109

.114

.103

.105

Цените са без ДДС и без брандиране

330707
лв.лв. 223535

лв.лв.

226363
лв.лв. 10106060

лв.лв.
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Цветна памучна мешка - MO8484

Мешка от полиестер 210D 
CARNABY - 92910 

Памучна мешка с юта дъно - 61398

Мешка от нетъкан текстил - 92904 

Цветна спортна мешка, изработена

от 100 гр./м2 памук.

размер: 370 x 410 мм.

рекламна площ: 250 х 250 мм.

Полиестерни раници едноцветни, тип 

“Мешка”. С възможност за брандиране на 

вашето лого или слоган.

размер: 350 x 410 мм.

рекламна площ: 240 х 250 мм.

Спортна мешка, изработена от 140 гр./м2 

памук и юта. 

размер: 375 х 460 мм.

рекламна площ: 200 х 200 мм.

Спортна мешка от нетъкан текстил 80 г/м²).

pазмер: 370 x 410 мм.

рекламна площ: 240 х 240 мм.

.124

.102

.114

.10.08

.108

.106

.106

.124

.06 .07

.105

.105

.102

.128

.05

.38 .04 .03

.128

.108

.119

.114

.109

.119 .121

.134

.104 .103

.103

.12 .37

.48

.132

Цените са без ДДС и без брандиране

338282
лв.лв.

228282
лв.лв.

115656
лв.лв.

113737
лв.лв.
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Мешка за хранителни продукти 
VEGGIE RPET - MO9880

Памучна мешка за хранителни 
продукти - VEGGIE - MO9865

Памучна мешка LONDONDERRY - 0920

Памучна мешка CARLSBAD - 0026

Мешка за хранителни продукти, 

изработена от rPET с преден джоб.

размер: 300 x 400 мм.

рекламна площ: 80 х 100 мм.

Мешка за хранителни продукти,

 изработена от 140 гр./м2 памук 

и 110 гр./м2 (мрежестата част) памук.

размер: 300 x 400 мм.

рекламна площ: 240 х 240 мм.

Спортна мешка с цветни връзки, 

изработена от 100% памук.

размер: 390 x 415 мм.

рекламна площ: 240 х 240 мм.

Цветна спортна мешка,

изработена от 100% памук. 

размер: 260 x 450 мм.

рекламна площ: 240 х 240 мм.

.04

.06.02

.03 .05

.05

.09

.44

.08

.03

.04

МЕШКИ

Цените са без ДДС и без брандиране

225353
лв.лв.

332222
лв.лв.

223535
лв.лв.

225757
лв.лв.
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Памучна мешка YUKI
COLOUR - MO6355

Памучна мешка ORGANIC 
HUNDRED - MO8974

Спортна мешка, изработена 

от 140 гр./м2 органичен памук.

размер: 370 x 410 мм.

рекламна площ: 240 х 240 мм.

Цветна спортна мешка, изработена

от 140 гр./м2 органичен памук. 

размер: 370 x 410 мм.

рекламна площ: 240 х 240 мм.

.09.66

.05

.06.10

.04 .03

339191
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране

442222
лв.лв.
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чантичанти

Хладилна чанта
Vancouver - 0708

Хадилна раница JAIPUR - 98408

Сгъваема хладилна чанта 
MAYFAIR - 98423

Хладилна мешка - 0649

Хладилна чанта от нетъкан текстил с две 

презрамки за носене и двуцветен дизайн.

размер: 385 x 160 x 350 мм.

рекламна площ: 150 х 80 мм.

Охладителна раница от 600D с вмест. до 10 л. Включва

преден джоб с цип и два странични мрежести джоба. 

размер: 280 х 340 х 140 мм.

рекламна площ на горен джоб: 95 х 55 мм.

рекламна площ на среден джоб: 150 х 90 мм.

Сгъваема охладителна чанта от 210Dс дръжки 

60см. и цип. Чантата е с вместимост до 16 л. 

Доставя се разгъната.

размер: 400 x 440 x 130 мм.

рекламна площ: 130  х 100 мм.

210D полиестерна хладилна мешка с изолираща 

подплата и връзки. Предлага се в различни цветове.

размер: 317 x 10 x 425 мм. 

рекламна площ: 200 х 240 мм.

.05.119 .04.114 .105

.104.103 .105.10.12 .08

.77
.134

.123

.128.05

.04

.11

.03

.06

.29

.44

Цените са без ДДС и без брандиране

778787
лв.лв. 442727

лв.лв.

228989
лв.лв.

17172020
лв.лв.
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RPET Хладилна чанта Perth- 2978Хладилна чанта ZIPPER - IT3101

Хладилна чанта
SINGAPORE - 98418

Хладилна чанта от нетъкан
текстил Nieby- 1542

Хладилна чанта 
от юта - 62542

Хладилна чанта RPET с 2 отделни 

отделения за охладител PEVA

и преден джоб. 

pазмер: 315 x 200 x 230 мм.

рекламна площ: 100 х 50 мм.

Хладна чанта с преден джоб. 600D 

полиестер.Изолационен материал: 

алуминиево фолио. Вместимост 13л. 

размер:  260 x 190 x 340 мм.

рекламна площ: 140 х 110 мм.

Хладилна чанта от 600D с регулируема презрамка

и преден джоб. Чантата е с вместимост до 9л. 

размер: 240 х 220 х 170 мм.

рекламна площ: 140 х 100 мм.

Хладилна чанта от влагоустойчива, ламинирана

юта. Вътрешната част е изолирана с алуминий. 

Дръжките и външният джоб са изработени от памук.

размер: 225 х 160 х 240 мм.

рекламна площ: 30 х 30 мм.

Хладилна чанта от нетъкан текстил с

презрамка за носене, подходяща за 6 бр. 

кенчета. (0,33 литра).

размер: 210 х 155 х 150 мм.

рекламна площ: 100 х 50 мм.

.119

.08

.106 .105

.05 .10

.06.81

.114

.06.03

.103

.04 .09

.37

.05

.03

Цените са без ДДС и без брандиране

223535
лв.лв.

19194949
лв.лв. 14143030

лв.лв.

13136161
лв.лв.

10103232
лв.лв.
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Сгъваем чадър с автоматично 
отваряне и затваряне
LEEDS - MO6265

Сгъваем чадър с автоматично 
отваряне и затваряне
CAMPANELA - 99151

Ветроустойчив сгъваем 
чадър с автоматично 
отваряне и затваряне
PLOPP - 010126

Тройно сгъваем чадър с reversible функция, 

произеден от рециклирани материали, 190Т 

pongee RPET, конструкция фибростъкло, с 

бамбукова дръжка.

размер: ø 1070 х 52 мм.

рекламна площ: 150 х 120 мм

Сгъваем чадър от 190T pongee с гумирана 

дръжка. Автоматично отваряне и затваряне. 

размер: ø980 мм x 320 мм.

рекламна площ: 200 х 100 мм.

Сгъваем чадър с reversible функция, 

конструкция от фибростъкло, с метален връх 

и основа, гумирана дръжка. Диаметър: 97 см.

рекламна площ: 150 х 120 мм.

.03

.04

.104

.103

.37

.02 .03 .00 .01

Цените са без ДДС и без брандиране

28288787
лв.лв.

17179191
лв.лв.

12124242
лв.лв.
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Сгъваем ветроустойчив 
чадър BIXBY- 3519

Сгъваем чадър с автоматично 
отваряне и затваряне- 43518

Сгъваем aвтоматичен
ветроустойчив джобен
чадър STREETLIFE - 0101251 

Сгъваем ветроустойчив чадър с 

автоматично отваряне и затваряне, 

конструкция от фирбростъкло и метал, 

размер: ø960 мм. (310 - 570 мм.)

рекламна площ: 150 х 100 мм.

Сгъваем чадър от 190T pongee с автоматично 

отваряне и затваряне. Чадърът има дръжка с 

гумено покритие и цветни детайли. 

размер: ø 1000 мм.

рекламна площ: 150 х 100 мм.

Сгъваем ветроустойчив чадър с конструкция 

от фирбростъкло и метал. 

размер: ø 970 см.

рекламна площ: 150 х 120 мм.

.05

.44.03

.07 .04

.05

.02 .03 .04

.01

.00

ЧАДЪРИ И ДЪЖДОБРАНИ

Цените са без ДДС и без брандиране

18188686
лв.лв.

18185858
лв.лв.

17178080
лв.лв.
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.32 .39.36 .33.38 .30.37 .35 .31

Алуминиев мини джобен 
чадър EVA - 0101052 
Алуминиев мини джобен чадър с калъф с цип,

5 секции, ръчно отваряне и затваряне .

размер: ø850 мм.

рекламна площ: 140 х 90 мм.

.03 .04.01 .05 .06

.02

Сгъваем джобен чадър 
PICOBELLO- 010123
Сгъваем чадър с метална конструкция

и черна пластмасова дръжка.

размер: ø960 мм.

рекламна площ: 150 х 50 мм.

.34

.02 Сгъваем чадър от 170T 
полиестер LILLE - 5188

Сгъваем чадър с ръчно отваряне и затваряне, 

полиестер 170 Т.

размер: ø850 мм.

рекламна площ: 150 х 150 мм.

.06 .11 .12 .04.10 .29 .07.08 .24 .44.05 .99.09 .01 .03

Цените са без ДДС и без брандиране

662626
лв.лв.

557777
лв.лв.

15154848
лв.лв.
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Чадър с автоматично 
отваряне PATTI - 99116
Автоматичен чадър с метална конструкция 

и дървена дръжка.Диаметър: 104 см.

рекламна площ: 200 х 100 мм.

.113.106 .115.105.184.108 .103.104.132.129

.119

Джобен чадър ERDING - 0885
Елегантен джобен чадър с гумирана

дръжка и карабина.

размер: ø 980 х 680 мм.

рекламна площ: 150 х 100 мм.

.05

.04.06 .44 .03

Автоматичен чадър с 
дървена дръжка - 5131

Полиестерен чадър 190 Т с метални спици и 

дървена дръжка. Диаметър: 105 см

рекламна площ: 200 х 100 мм.

.106

.105

.110

.112

.111 .109

.101.104

.124

.144

.159

.107

.129

.102

.199

.103

.108

ЧАДЪРИ И ДЪЖДОБРАНИ

14143939
лв.лв.

11110303
лв.лв.

990707
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Голф чадър с 16 панела
RAINBOW SKY - 0104053
Голф чадър с 16 панела, метална конструкция 

и дървена дръжка. Диаметър: 131 см.

рекламна площ: 150 х 100 мм.

ЧАДЪРИ И ДЪЖДОБРАНИ

.105

.114

.104

.105

.128

.108

Чадър с автоматично 
отваряне PULLA - 99156

Автоматичен чадър 190 Т 
с мека дръжка - 99137

Автоматичен чадър с конструкция от 

фибростъкло, дръжка с имитация на кожа

с място за поставяне на обемен стикер.

размери: ø1100 x 825 мм.

рекламна площ: 200 х 100 мм.

Автоматичен чадър 190 Т с мека дръжка EVA. 

размери: ø1040 x 825 мм.

рекламна площ: 200 x 100 мм.

.103

.127

13139595
лв.лв.

11118484
лв.лв.

24240707
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Голф чадър ROBERTO - 99109 

Автоматичен чадър с UV 
защита AVIGNON - 5202

Полиестерен чадър за голф от 190T с 

дървена дръжка и ръчно отваряне.

размер: ø1270 x 965 мм.

рекламна площ: 200 х 100 мм.

Автоматичен чадър с мека дръжка EVA, 

190 Т полиестер, сребристо матово 

покритие от вътрешната страна, 

осигуряващо UV защита.

размер: ø 1000 х 850 мм.

рекламна площ: 200 х 100 мм.

.103

.105

.106

.104

.44

Чадър с автоматично 
отваряне MICHAEL- 99134
Полиестерен чадър от 190T с дръжка с гумено 

покритие и автоматично отваряне. 

размер: ø1040 x 830 мм.

рекламна площ: 200 х 100 мм.

.103

.105

.119

.99 .03

ЧАДЪРИ И ДЪЖДОБРАНИ

12127575
лв.лв.

15153232
лв.лв.

11110404
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране

.104
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Дъждобран с тик-так
закопчаване BLADO - KC5101

Сгъваемо пончо с качулка
SPRINKLE PLA - МО9993

Дъждобран в кръгла 
пластмасова кутия - MO7421

Сгъваем дъждобран-пончо 
в торбичкa REGAL - IT0971

Дъждобрана се брандира в един цвят.

рекламна площ: 200 х 200 мм.

размери: 1650 х 860 мм.

Сгъваемо пончо с качулка от 

биоразградим материал и опакована 

биоразградима торбичка.

рекламна площ: 120 х 85 мм.

размери: 1200х 1228 мм.

Дъждобрана се брандира до два цвята,

върху пластмасовата кутия.

размери: ø60 x 60 мм.

рекламна площ: 20 х 20 мм.

Сгъваем дъждобран-пончо.

Дъждобрана се брандира в един цвят.

размери: 1250 x 1260 мм.

рекламна площ: 120 х 120 мм.

ЧАДЪРИ И ДЪЖДОБРАНИ

.04 .03.06.08

.06

.06

.48

.08

.10

.04

.03

.04

.03

.05

.05

888888
лв.лв.

227878
лв.лв.

774141
лв.лв.

119191
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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БyтилкиБyтилки
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.23

.10

.10

.09

.06

.11

.05

.12

.22 .24

.27

.05

.22

.37

.07

.09

.03

.44.04

.03

Стъклена бутилка с метална 
капачка, 500 мл VENICE - MO6210
Стъклена бутилка с капак от неръждаема 

стомана. Предотвратете отпадъците и 

използвайте стъклена бутилка за пиене вместо 

обикновените пластмасови. Тази бутилка 

е с вместимост 500 мл. и не е подходяща за 

газирани напитки. 

размер на арикула: ø 60 х 220 мм.

рекламна площ  върху капачката: 20 х 10 мм.

Рециклирана PET бутилка
650 мл. ASPEN GLASS - MO9800

Стъклена бутилка с капак от неръждаема 

стомана. Вместимост: 650 мл.

Не е подходящ за газирани напитки. 

размер на арикула: ø 65 × 250 мм.

рекламна площ  върху капачката: 30 х 80 мм.

Стъклена бутилка с неопренов 
калъф 500 мл. KLAGENFURT - 0842

Стъклена бутилка 750 мл.
UTAH LARGE - МО6545

Стъклена бутилка с вместимост 500мл. 

Бутилката се доставя в подходяща неопренова 

торбичка с каишка за носене и метален капак. 

Отпечатваме вашето лого върху торбичката.

Размер на арикула: ø 70 х 223 мм.

рекламна площ върху калъфа: 100 х 40 мм.

Стъклена бутилка в неопренов калъф, 750 мл.

pазмер: ø 65 х 250 мм.

pекламна площ: 120 х 40 мм.

.24 .09

.23

666060
лв.лв.

668585
лв.лв. 668282

лв.лв.

441919
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Бутилка от рециклиран PET
500 мл. - 2098
Бутилка от рециклиран РЕТ с капачка от 

неръждаема стомана и държач.

размер на арикула: ø 65 х 196 мм.

рекламна площ  върху капачката: ø 30 мм.

Стъклена бутилка 470 мл.
с PP капак PRAGA - MO9746
Стъклена бутилка с PP капак с халка за 

носене. Вместимост 470 мл. 

Не е подходящ за газирани напитки. 

рекламна площ на бутилката: 70 х 15 мм.

рекламна площ на капачката: 35 х 35 мм.

Бутилка за вода 780 мл. 
ICELAND RPET - MO9940

Бутилка за вода 
700 мл. - MO8656

Бутилка за вода 780 мл. с капачка от 

неръждаема стомана,RPET, BPA free, 

размер: ø 70 х 245 мм.

рекламна площ на бутилката: 70 х 15 мм.

рекламна площ на капачката: 35 х 35 мм.

Бутилка за вода 700 мл. 

Tritan, BPA free. 

размер: ø 60 х 240 мм.

рекламна площ: 70 х 10 мм.

Алуминиева сублимационна 

спортна бутилка с карабинер. 

Капацитет до 400 мл.

размер на арикула: ø66 x 176 мм.

рекламна площ: 210 х 110 мм.

Спортна бутилка 
400 мл. - 94042

.05

.29 .22

.07

.66

.48

.37.52

.29.12 .37

.51 .27 .04.05

.04

.10

.25

.10

.11

.03

.06

.05

БУТИЛКИ

553838
лв.лв.

553131
лв.лв.775454

лв.лв. 777676
лв.лв.

444545
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Двустенна метална бутилка 
600 мл. ICELAND - MO9539

Термос от неръждаема стомана
500 мл. Albuquerque - 5420

Алуминиева спортна 
бутилка с карабинер
400 мл. - 94601

Бутилка от неръждаема стомана с двойна 

стена и силиконова дръжка за лесно 

пренасяне вместимост 500 мл. 

размер на арикула: ø 70 х 240 мм.

рекламна площ: 70 х 20 мм.

Термос от неръждаема стомана, 500 мл.

размер на арикула: ø 70 × 240 мм.

рекламна площ върху капачката: 70 х 20 мм.

Алуминиева спортна сублимационна 

бутилка с карабинер. 

размер на арикула: ø66 х 176 мм.

рекламна площ: 70 х 20 мм.

Двустенен термос 
500 мл. - 5403

Двустенен метален 
термос 500 мл. - MO6288

Двустенен термос от 

неръждаема стомана, 500 мл.

размер на арикула: ø 74 х 247 мм.

рекламна площ: 70 х 20 мм.

Двустенен метален термос с вакуумно 

затваряне. Вместимост: 500 мл.

размер на арикула: ø 65 х 260 мм.

рекламна площ: 70 х 20 мм.

.124

.114.103 .147

.105

.119

.137 .106
.16 .03

.07 .37 .05 .03 .04

.06

.03

.127

444444
лв.лв. 10109191

лв.лв.

22223434
лв.лв. 10109191

лв.лв.

16168080
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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порцеланови чашипорцеланови чаши

Керамична чаша 320 мл. - 93837 Керамична чаша 320 мл. - 93897

Керамична чаша с вместимост до 320 мл.

Доставя се в кутия.

размер: ø90 x 104 мм.

рекламна площ (тампон): 30 х 30 мм.

рекламна площ (сублимация): 170 х 70 мм.

Керамична чаша за сублимация. 

Вместимост 350 мл. Доставя се

в кутия 102 x 117 x 88 мм. размер: ø82 x 95 мм.

рекламна площ (тампон): 30 х 30 мм.

рекламна площ (сублимация): 200 х 85 мм.

.119 .124.103 .103

.104 .105

.105 .119.128

662727
лв.лв. 557070

лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Керамична чаша - 0481

Магическа чаша за 
сублимация SIRMIONE - 3438 Керамична чаша - MO6208

Чаша за сублимация Vieste - 1277

Керамична чаша с вместимост 300 мл.

Размер на арикула: 123 х 86 х 105 мм.

рекламна площ (тампон): 30 х 30 мм.

рекламна площ (сублимация): 170 х 70 мм.

Магическа чаша за сублимация с вместимост 

300 мл. При топли и студени напитки, чашата 

си променя цвета и скрива брандирането.

размер на арикула: ø 82 × 96 мм.

рекламна площ (сублимация): 190 х 80 мм.

Класическа керамична чаша с вместимост 300мл. 

размер на арикула: 80 х 95 мм.

рекламна площ (тампон): 45 х 60 мм.

рекламна площ (сублимация): 130 х 80 мм.

Керамична чаша за сублимация с вместимост 

300 мл. Чашата може да издържи до 3500 

цикъла в съдомиялна машина.

размер на арикула:  ø 82 х 99 мм.

рекламна площ (сублимация): 190 х 80 мм.

.03

.05 .05

.03.04.37.09.04

337474
лв.лв. 443232

лв.лв.

665656
лв.лв. 552626

лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Порцеланова чаша  250 мл.
ELITE WHITE - 0912

Порцеланова чаша  250 мл.
AMITY WHITE - 0321

Чаша за сублимация
PICS ELITE WHITE - 0354

Керамична чаша
PICS SOLID WHITE - 0358

Порцеланова чаша с вместимост 250 мл. 

и гланцово покритие.

размер на арикула: ø 100 х 80 мм.

рекламна площ: 175 х 35 мм.

Порцеланова чаша с вместимост 250 мл.

размер на арикула: ø 85 х 80 мм.

рекламна площ: 170 х 55 мм.

Порцеланова чаша с вместимост 250 мл. и 

гланцово покритие. Подходяща за сублимация.

размер на арикула: ø 100 х 80 мм.

рекламна площ: 180 х 35 мм.

Керамична чаша с вместимост 250 мл.

и гланцово покритие. Подходяща за сублимация.

размер на арикула: ø 99 х 80 мм.

рекламна площ: 180 х 80 мм.

ЧАШИ

Цените са без ДДС и без брандиране

662828
лв.лв.

661010
лв.лв.

551111
лв.лв.

553232
лв.лв.
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Порцеланова чаша ELITE INSIDE - 0353

Керамична чаша
PICS COSMOS WHITE- 0356

Порцеланова чаша и чинийка 
TAO CAFÉ - 0904

Порцеланова чаша TAO MUG - 0905

Порцеланова чаша и чинийка 
TAO ESPRESSO SET - 0903 

Порцеланова чаша с вместимост 250 мл.

размер на арикула: ø 80 х 100 мм.

рекламна площ: 175 х 35 мм.

Керамична чаша с вместимост 330 мл. и

гланцово покритие.Подходяща за сублимация

pазмер на арикула: ø 107 х 95 мм.

рекламна площ: 190 х 80 мм.

Порцеланов комплект за кафе. Чашата е с 

вместимост 200 мл.

размер на арикула: ø 90 х 68 мм.

рекламна площ: 40 х 25 мм.

Tao Mug е порцеланова чаша с 

бяло покритие с висок гланц и 

вместимост 260 мл.

pазмер на арикула: ø 100 х 75 мм.

рекламна площ: 40 х 30 мм.

Порцеланов комплект за еспресо. 

Чашата е с вместимост 60 мл. 

размер на арикула: ø 51 х 63 мм.

рекламна площ: 20 х 20 мм.

.298.116

.2757

.2298

.410.180 .black.166

Цените са без ДДС и без брандиране

773838
лв.лв.

775757
лв.лв.

991010
лв.лв.

11113131
лв.лв. 12121717

лв.лв.
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Керамична чаша 
SUBLIMKONIK - MO8442
Керамична чаша за сублимация с вместимост 300 мл. 

Предлага се в индивидуална опаковка.

Размер на арикула: ø 86 х 120 мм.

рекламна площ: 160 x 90 мм.

Стъклена чаша за кафе 
LIMERICK - 3331

Стъклена чаша за кафе
GENEVA - 7981

Стъклена чаша CATTOLICA - 0948

Стъклена чаша за сублимация
SUBLIMGLOSS  - MO6118

Стъклена чаша с вместимост от 300 мл.

размер на арикула: ø 79 х 95 мм.

рекламна площ: 100 х 60 мм.

Матирана стъклена чаша с вместимост 300 мл. 

размер на арикула: ø 80 х 94мм.

рекламна площ: 60 х 60 мм.

Стъклена чаша с вместимост от 300 мл.

размер на арикула: ø 81 х 102 мм.

рекламна площ: 50 х 50 мм.

Стъклена чаша за сублимация  с вместимост 300 мл. 

размер на арикула: ø 80 х 95 мм.

рекламна площ (сублимация): 200 х 94 мм.

ЧАШИ

Цените са без ДДС и без брандиране

226969
лв.лв.

227474
лв.лв.

228383
лв.лв. 553535

лв.лв.

664141
лв.лв.
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Чаша от неръждаема 
стомана TRUMBO - MO8313

Чаша за пътуване RONDE - 94677 Метална винтидж чаша 350 мл. 
PLATEADO - MO9756

Метална чаша - 81488

Чаша от неръждаема 
стомана NORRE 
TUMBLER - 94661 

Двустенна чаша от неръждаема стомана, 

с дръжка с карабинер. Вместимост: 220 мл.

размер на арикула: ø 65 × 75 мм.

рекламна площ: 25 х 40 мм.

Двустенна термо чаша за пътуване от 

неръждаема стомана. Вместимост до 400 мл.

pазмер: 88 мм х 112 мм.

рекламна площ (тампон печат): 30 х 30 мм.

рекламна площ (гравиране): 30 х 50 мм.

Метална винтидж чаша с емайлиран слой. 

Вместимост 350мл. 

pазмер: 110 х 85 мм.

рекламна площ : 40 х 40 мм.

Двустенна здрава чаша от неръждаема 

стомана с вместимост 300 мл.

размер на арикула: 88 × 75 мм.

рекламна площ: 40 х 40 мм.

Двустенна чаша от неръждаема стомана с бамбуков 

капак и силиконова пръстен за допълнителна защита. 

Чашата е с вместимост 370 мл. и може да поддържа 

топли напитки 5 часа, а студени 24 часа. Чашата е с 

прахово покритие, което й придава матов завършек.

размер на арикула: ø 80 × 106 мм.

рекламна площ (върху капака): 50 х 30 мм.

.103

.133

.134 .106

.05.04 .16

.09 .03

.127

.04.03

.09

.147

ЧАШИ

Цените са без ДДС и без брандиране

771313
лв.лв.

16160707
лв.лв.

22225757
лв.лв.

889898
лв.лв.

886363
лв.лв.
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Кутия за храна - MO6275

Кутия за храна - MO9759

Кутия за храна - MO6646

Кутия за храна - MO6205

Кутия за храна от PP с 2 отделения и PP 

комплект прибори. Вместимост 600 мл.

размер на артикула: 165 x 165 x 70 мм.

рекламна площ: 80 x 80 мм.

Кутия за обяд с херметичен капак, 

изработена от PP отвън и отвътре. 

Вместимост 1000 мл.

размер на артикула: 200 x 140 х 65 мм.

рекламна площ : 40 х 65 мм.

Двуетажна PP кутия за обяд с подходящи прибори 

и дръжка. Общ капацитет: 1000 мл.

размер на артикула: 200 х 140 x 70 мм.

рекламна площ: 80 х 20 мм.

Кутия за храна от PP с 2 отделения и PP 

комплект прибори. Вместимост 600 мл.

pазмер на артикула: ø 80 х 95 мм.

рекламна площ (сублимация ): 200 х 94 мм.

KутииKутии
за храназа храна

.06

.06 .06.03 .03

.06.03

.37

.03

.48

Цените са без ДДС и без брандиране

991313
лв.лв.

14148686
лв.лв.

669898
лв.лв.

996767
лв.лв.
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ТермочашиТермочаши
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Метална термочаша - 61485

Термочаша ZADAR - 2658 Термочаша EL PASO - 5300

Пластмасова термочаша за 
път Fort Worth - 5610

Чаша от неръждаема стомана 
RODEO COLOUR - MO9618 

Двустенна, непропусклива термочаша  от 

неръждаема стомана. Чашата е 

с вместимост 300 мл. 

pазмер на артикула: ø 165 x 80 мм.

рекламна площ: 36 х 36 мм.

Двустенна термочаша от неръждаема

стомана с вместимост 400 мл. 

размер на артикула: ø83 х 190 мм.

рекламна площ: 40 х 40 мм. 

Двустенна термочаша от неръждаема стомана с 

вмест. 400 мл. Подходяща за топли и студени напитки. 

pазмер на артикула: ø 87 х 160 мм.

рекламна площ: 25 х 25 мм.

Двустенна пластмасова термочаша с вместимост 

400 мл. Подходяща за топли и студени напитки. 

Пасва на всички автомобилни поставки за чаши. 

pазмер на артикула: ø 84 x 172 мм.

рекламна площ: 35 х 35 мм.

Двустенна  термочаша от неръждаема

стомана с черен PP капак. Вместимост: 400мл.

размер на артикула: ø 80 × 175 мм.

рекламна площ: 20 х 25 мм.

.04 .77

.03.06

.07.06.04 .10

.05 .19

.06.37

.10

.16

.05

.12

.03

ТЕРМОЧАШИ

Цените са без ДДС и без брандиране

551313
лв.лв.

665656
лв.лв.

11118989
лв.лв.

17178080
лв.лв.

13130808
лв.лв.
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ШапкиШапки

Шапка CAMPBEL - 99547 Шапка STEFANO - 99537
Пет панелна шапка от 

полиестер с велкро регулиране. 

рекламна площ: 60 х 50 мм.

Пет панелна шапка от полиестер

с велкро регулиране. 

рекламна площ: 60 х 50 мм.

.106

.103

.128

.114

.108

.134

.102 .128

.119

.109

.105 .105

.124
.124

.109

.134

Микрофибърна
шапка - 99425
Шапка от микрофибър и дишаща

мрежа с велкро регулиране. 

рекламна площ: 60 х 55 мм.

.106

.105

.134

Цените са без ДДС и без брандиране

223333
лв.лв. 335858

лв.лв. 225757
лв.лв.
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Шапка TRUCKER CAP - MO8594

Бейзболна шапка - 0466
Шапка със 
светлоотразителни ленти 
JONES - 99418 

Пет панелна шапка от полиестер

с пластмасова закопчалка. 

рекламна площ : 60 х 60 мм.

Памучна шапка тип сандвич

с 6 панела с метална закопчалка 

за регулиране. 

рекламна площ: 60 х 40 мм.

Полиестерна шапка със светлоотразителни 

ленти и велкро регулиране. 

рекламна площ: 60 х 55 мм.

.128

.06

.03

.08

.04

.04

.07

.03

.44

.29

.12

.72 .05.06

.71

.105

.05

.68

.119

.10

.09

.104

.12

Бейзболна шапка Santa F - 2466

Бейзболна шапка 
BICCA CAP - MO6432

Класическа пет панелна шапка, 

изработена от памук. 

Регулира се с велкро. 

рекламна площ: 60  х 50 мм.

Пет панелна шапка, изработена

от 250 гр/м² органичен памук. 

Регулира се с метална закопчалка.

рекламна площ: 60 х 55 мм. 

.06

.04 .13

.05

.09

.03

.06

.77

.29

.44

.08

.04

.10 .05

.09

.03

Цените са без ДДС и без брандиране

336060
лв.лв.

339797
лв.лв. 882626

лв.лв. 334040
лв.лв.

223030
лв.лв.
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Бейзболна шапка
BAYET - AP781898

Детска шапка 
PANAMI - 99451

Дънкова шапка
6 панела PHOEBE - 99457

Полиестерна шапка с 6 панела,

и велкро, регулиране. 

рекламна площ: 50 х 45 мм.

Детска шапка тип идиотка.

рекламна площ: 60 х 50 мм.

Шапка от дънков плат, памук и полиестер 

с 6 панела. Регулира се с метална закопчалка.

рекламна площ: 60 х 50 мм.

.03

.105

.05

.106

.124

.134

.06

.77

Бейзболна шапка 
AP721583 Еко шапка - P453.351 
Пет панелна шапка от rPET

полиестер с велкро закопчаване.

рекламна площ: 60 х 45 мм.

Еко шапка с 5 панела от 190 гр./м2 

рециклиран памук с вградена 

технология за проследяване AWARE™. 

2% от приходите от всеки продаден

продукт на Impact ще бъдат дарени. 

рекламна площ: 50 х 50 мм.

.09 .05

.05

.04

.06

.07 .01

.10

.03

.01

Детска шапка
CHILKA - 99456 
Детска шапка от полиестер

с велкро регулиране. 

рекламна площ: 60 х 50 мм.

.124.134.119

.106

.128

.105

ШАПКИ

552424
лв.лв. 553030

лв.лв.

550101
лв.лв. 119898

лв.лв. 220000
лв.лв.

880909
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Зимна шапка
HOLSEN - AP781916

Зимна шапка 
HETUL rPET - AP721923

Зимна шапка с лепенка.

рекламна площ: 40 х 15 мм.

Зимна шапка от RPET полиестер, 300 гр./м2 

рекламна площ: 80 х 50 мм.

.25

.05

.01 .06

.07

.06 .10.77

ШАПКИ

.06 .77

.10

Зимна шапка
DAISON - AP722046

Зимна шапка от 100% 

органичен памук, 300 гр./м2 

рекламна площ: 80 х 50 мм.

.06

.07

.10 .77

Бандана - AP741272
Бандана полиестерен

размер: 250 х 500 мм.

рекламна площ: 150х 100 мм.

.01

.105

.119

.131

.103

.02

.128 .102

.124

.104

.03

.06 .25.77.10

.07

.05

Шал JASON - 99011 

Поларен шал (200 г/м²) с ръб с ресни,

предлага се в няколко цвята.

рекламна площ: 200 х 280 мм.

221414
лв.лв.

771919
лв.лв. 554040

лв.лв.

446969
лв.лв.

10106464
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Връзка за бадж ANQUETIL - 94401

Полиестерна връзка за бадж с метален карабинер, 

подвижна катарама и накрайник за мобилен телефон.

размер: 20 х 530 мм.  

рекламна площ: 280 х 16 мм.

.103.104.124.119.132.105.128.108.106

Връзка за бадж  LARIAT - 94405 Връзка за бадж VALMONT - 94409 

Полиестерна връзка за бадж 

с метален карабинер.

размер: 20 х 480 мм.

рекламна площ: 280 х 15 мм.

Полиестерна връзка за бадж

с метален карабинер,

и предпазна закопчалка.

размер на арикула: 20 х 480 мм. 

рекламна площ: 280 х 16 мм.

.105.102 .128 .106

.104

.109.119

.109

.108

.106.108

.103

.103.123

.105

.114

.124

Цените са без ДДС и без брандиране

005353
лв.лв. 006464

лв.лв.

008383
лв.лв.
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Връзка за бадж ZIP LANYARD - MO9852

Връзка за бадж MURRAY - 94402 

Полиестерна връзка за бадж с държач за бадж и предпазна 

закопчалка. 

размер на арикула: 20 х 900 мм.

рекламна площ (на държача): 28 х 28 мм.

рекламна площ (на връзката): 280 х 16 мм.

Полиестерна връзка за бадж с метален карабинер, подвижна 

катарама, каишка за мобилен телефон и предпазна закопчалка.

размер: 20 х 510 мм.  

рекламна площ: 280 х 16 мм.

.103

.06

.104

.37

.124

.03

.105.128.119.108.106

119191
лв.лв.

009999
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Връзка за бадж за
сублимация NAGASAKI - 5203

Хоризонтален калъф
 FORSYTH - 93357

Вертикален калъф
WHITMAN - 93359 

Създайте свои уникални връзки за бадж. Възможна ширина 

на връзката: 10 мм, 15 мм, 20 мм. (стандартна), 25 мм.

Всяка връзка идва със стандартен накрайник, 

като можете да изберете да го замените

с предложените по-горе варианти. 

размер на арикула: 20 х 890 мм.

рекламна площ: 20 х 450 мм.

Хоризонтален джоб за бадж от PVC.

Този джоб за бадж има отвори, които 

позволяват използването на карабинер. 

размер: 10 x 90 мм.

рекламна площ: 50 х 15 мм.

Вертикален джоб за бадж от PVC. 

Този джоб за бадж има отвори, които 

позволяват използването на карабинер.

размер на арикула: 10 x 90 мм.

рекламна площ: 50 х 15 мм.

Връзки за баджВръзки за бадж
по ваш дизайнпо ваш дизайн

избери
закопчалка

избери 
модел

002727
лв.лв. 004343

лв.лв.

цена поцена по
запитванезапитване

Цените са без ДДС и без брандиране



118
стр. KлючодържателиKлючодържатели

Kлючодържател с LED фенерче 

SANLIGHT - MO9469

Ключодържател с USB кабел
FORSYTH - 97152 

Kлючодържател с LED
фенерче LERGAN - 93141

Kлючодържател- ролетка
ABERDEEN - 8808

Ключодържател с LED фенерче от ABS . 

Включени 3 AG3 батерии. Гравираното лого 

свети при включване на фенерчето.

размер на арикула: 10 x 90 мм.

рекламна площ: ø 13 x 65 мм.

Kлючодържател c USB кабел - 2 в 1 конектор. Oт ABS и 

PVC -подходящ за зареждане на мобилни устройства 

съвместим e с микро USB портове и операционна 

система iOS.

размер на арикула: 12 x 50 x 10 мм. 

рекламна площ: 15 х 8 мм.

Алуминиев ключодържател с фенерче с 3 LED. 

Включва 4 батерии LR44.

размер на арикула: ø 1 7 x 62 мм.

рекламна площ: 25 х 7 мм.

Ключодържател с удобна ролетка - 1 м.

размер на арикула: 40 x 10 х 40 мм 

рекламна площ: 30 х 30 мм.

.109.05

.106
.06

.103

.114.10

.03

.128
.08

.147.14

.141
.05

.04

.105

.37

.105
.09

.103

Цените са без ДДС и без брандиране

113838
лв.лв. 221111

лв.лв.

225757
лв.лв.

009090
лв.лв.
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Ключодържател с отварачка 
за бутилки BAITT - 93151

Kлючодържател с LED фенерче 

NOHO - 93071 

Метален ключодържател
GRIPITCH - 93077

Метален ключодържател 

BALE - 93143

Алуминиев ключодържател с отварачка за бутилки.

размер: 11 x 60 x 15 мм.

рекламна площ: 40 x 8 мм.

Практичен ключодържател с LED фенерче.

Включва 3 батерии LR41.

размер: 25 х 60 х 5 мм.

рекламна площ: 40 х 12 мм.

Ключодържател от метал и текстил.

Доставя се в подаръчна кутия.

размер: 28 x 60 x 6 мм. 

рекламна площ: 18 x 25 мм.

Ключодържател метал и изкуствена кожа.

Предлага се в подаръчна кутия. 

размер на арикула: 22 x 65 x 8 мм.

рекламна площ: 15 x 30 мм.

.108

.128

.105 .127

.104

.113

.103 .105 .119

.103 .114 .105.147 .109 .128

.127

.107

.128

.128

.114

.123

.119

.104

Цените са без ДДС и без брандиране

220000
лв.лв.

332929
лв.лв.

004343
лв.лв.

008181
лв.лв.
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Метален ключодържател
ZABEL - 93158 

Метален ключодържател
HASTINGS - 2260

Корков ключодържател
CORKS - 93145 

Бамбуков ключодържател - AP721934

Метален ключодържател с възможност

за персонализиране с обемен стикер. 

Предлага се в подаръчна кутия.

размер: 30 x 54 x 4 мм.

рекламна площ: 30 x 17 мм.

Метален ключодържател - отварачка.

размер: 82 х 32 х 8 мм.

рекламна площ: 30 x 15 мм.

Ключодържател от корк и метал. Доставя се 

в подаръчна кутия от крафт хартия.

размер: 20 х 100 мм.

рекламна площ: 50 x 10 мм.

Бамбуков ключодържател и стойка за телефон.

размер: 60 x 26 х 15 мм.

рекламна площ: 15 x 15 мм.

KЛЮЧОДЪРЖАТЕЛИ

Дървен ключодържател 
POTY WOOD - MO9774

Дървен ключодържател с правоъгълна форма.

размер: 45 х 30 х 7 мм.

рекламна площ: 30 x 20 мм.

Цените са без ДДС и без брандиране

221414
лв.лв.

226161
лв.лв.

008484
лв.лв.

550101
лв.лв.

118181
лв.лв.
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Kлючодържател rPET
SUORA - MO6508

Стандартен ключодържател

от rPET материал.

размер: 140 х 30 х 30 мм.

рекламна площ: 80 x 20 мм.

.09 .15.37 .03

Цените са без ДДС и без брандиране

007575
лв.лв.
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А4 органайзер CASOVE - MO6487
Изработен от rPET, този органайзер разполага с 3 

вътрешни джоба и поставка за пишещо средство. 

Включва блокнот за писане с 20 листа.

размер: 243 x 312 x 14 мм.

рекламна площ: 70 х 70 мм.

.03 .34

Папки иПапки и
органайзериорганайзери

16166464
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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А4 органайзер SORGAX - AP721881

А4 органайзер EMERGE FOLDER - 93579

А4 органайзер MONDEVILLE - 0627

Изработен от rPET, този органайзер разполага с множество 

джобове, отделение за смартфон до 6.5 инча, държач за 

химикалка. Включва блокнот за писане с 20 листа.

Предлага се в джоб от нетъкан текстил.

рекламна площ : 190 x 230 мм.

Изработен от rPET, този органайзер разполага 

с множество джобове и държач за химикалка. 

Включва блокнот за писане с 20 листа. 

размер: 245 х 320 х 15 мм.

рекламна площ: 130 x 80 мм.

Този органайзер разполага с множество джобове, 

поставка за таблет и държач за химикалка. 

Включва блокнот за писане с 20 листа.

рекламна площ: 12 x 12 мм.

ПАПКИ И ОРГАНАЙЗЕРИ

31313333
лв.лв.

28287575
лв.лв.

22221313
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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А4 конферентна папка - 21011

А4 органайзер DIN - 20635

Папка Oрганайзер А5 PYNCHON- 92066

Кожен А4 органайзер с множество джобове, 

стойка за телефон и поставка за химикалки.

Включва блокнот за писане с 20 листа. Брандира 

се металната плочка чрез лазерно гравиране.

рекламна площ: 30 x 10 мм.

Конферентна папка А4 от 600D полиестер,

с бележник, няколко организационни отделения и цип. 

размер на артикула: 225 х 25 х 340 мм.

рекламна площ: 40 х 20 мм.

А5 папка, изработена от имитационен лен и кожа. Включва 

блокнот с 20 листа с редове, държач за химикалка и други 

отделения за аксесоари

размер: 183 x 252 x 18 мм.

рекламна площ: 140 х 90 мм.

.123

.104

Цените са без ДДС и без брандиране

26264646
лв.лв.

22223737
лв.лв.

18184343
лв.лв.
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A4 папка SERPA - 92069

А4 папка от корк. Включва блокнот с 20 листа цвят 

слонова кост. Предлага се в джоб от нетъкан текстил.

pазмер на артикула: 239 x 307 x 17 мм.

рекламна площ: 150 x 190 мм. / гравиране: 5 x 22 мм.

А4 папка PUZO - 93463

А4 картонен клипборд - 22309

Папка за документи от картон A4 (400 г/м²)

с два вътрешни джоба. 

размер на артикула: 230 х 307 мм.

рекламна площ: 150 х 100 мм.

A4 картонен клипборд със заоблени

надолу ръбове и здрава скоба. 

размер: 236 х 323 мм.

рекламна площ: 200 х 200 мм.

115555
лв.лв.

220303
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране

21218888
лв.лв.
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Папка от цветен релефен картон - 1129 

Папка от бял картон с единичен биг - 1117

Рекламна папка - A4, изработена от цветен релефен картон 

280 g/m2 с джоб за документи и прорез за визитна картичка, 

единичен биг. Възможности за брандиране: ситопечат със 

сребърен бронз, топъл печат с фолио.

рекламна площ : 150 х200 мм.

Рекламна папка A4, изработена от бял хромов картон 350 g/m2 с 

джоб за документи и прорез за визитна картичка, единичен биг. 

Може да се изработи по индивидуален проект с пълноцветен 

печат, както и с допълнителни цял или частичен Uv лак, ламинат 

мат или гланц. Много възможности за постигане на уникален 

пресонализиран продукт.

рекламна площ: 150 х 200 мм.

ПАПКИ И ОРГАНАЙЗЕРИ

А4 клипборд Aloopy - AP718904
Изработва се по поръчка с индивидуален 

дизайн на лицевата част. Клипбордът е 

от полиран алуминиев композит.

размер: 230 х 315 мм.

рекламна площ: 230 x 315 мм.

Цените са без ДДС и без брандиране

15157878
лв.лв.

цена поцена по
запитванезапитване

цена поцена по
запитванезапитване
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ВизитнициВизитници

Кожен визитник - AP800685 Визитник с ключодържател - 93314

Елегантен визитник от PU кожа и метал. 

Предлага се в черна подаръчна кутия.

рекламна площ: 15 х20 мм.

Комплектът включва визитник и 

ключодържател от метал и изкуствена кожа. 

Предлага се в черна подаръчна кутия.

рекламна площ на кутията: 25 х 7 мм.

рекламна площ на ключодържателя: 8 х 15 мм.

665858
лв.лв. 12127575

лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Метален визитник - 20043

Метален визитник - 27445

Метален визитник с коркова 
повърхност  - 22266

Метален визитник  - 93306 

Метален визитник - 93308

Визитник от 
изкуствена кожа - 28502

Метален визитник с гумирана повърхност.

рекламна площ: 50 х 20 мм.

Визитник от изкуствена кожа с 

магнитно затваряне.

рекламна площ: 50 х 8 мм.

Метален визитник с корково покритие

и магнитно закопчане.

рекламна площ: 50 х 20 мм.

Алуминиев визитник.

рекламна площ: 80 x 30 мм.

Визитник от изкуствена кожа

с магнитно затваряне.

рекламна площ: 50 х 10 мм.

Визитник от изкуствена кожа с магнитно затваряне.

рекламна площ: 30 х 12 мм.

114141
лв.лв.

336060
лв.лв.

339494
лв.лв. 228484

лв.лв.

446060
лв.лв.

550404
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Офис бележник A5 със спирала - 1402
Офис бележник A4 със спирала - 1401

А5 Бележник с индивидуален дизайн на тялото и корицата.
Тяло изработено от 80 гр./м2 офсет. Корица от 300 гр./м2 
картон. Метална спирала по късата страна,
обем - 50 листа, формат: A5 (148х 210мм.)

Тяло изработено от 80 гр/м2 офсет.Корица от 
300 гр/м2 картон.Метална спирала по късата страна, 
обем - 50 листа. Формат A4 (210 х 297мм.)

Офис бележник А5 формат - 1110 Офис бележник формат А4 - 1111
А5 бележник с индивидуален дизайн. Изработен 
от 80 гр./м2 офсет, 50 листа. Скрепени от едната 
страна с лепило. Формат: A5 (148 х 210мм.)

Тяло изработено от 80 гр/м2 офсет. Корица от 
300 гр/м2 картон. Метална спирала по късата страна, 
обем - 50 листа, формат A4 (210 х 297мм.)

 Офис бележници  Офис бележници  
и самозалепващи и самозалепващи 

листчета листчета 

цена поцена по
запитванезапитване цена поцена по

запитванезапитване

цена поцена по
запитванезапитване

цена поцена по
запитванезапитване
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Самозалепващи листчета
с размер 75х75 мм  - AN11C

Самозалепващи листчета с 
размер  100х100 мм  - AN11F

Самозалепващи
листчета с 
нестандартна 
форма - ANS-17

Самозалепващи листчета
50х75 мм с печат  - AN11A

Самозалепващи листчета 
125х75мм. - AN11E

Тефтерче със самозалепващи 
листчета и фойл индекси - ANC-12H

Лепящи листчета с размер - 75х75 мм., има възможност за 

пълноцветен дигитален печат върху цяла страна. Хартия - 

80 гр.офсет.Обем - 50 листчета в кубче. Цената е за печат в 

2+0 цвята и тираж 250 бр. кубчета.

Лепящи листчета с размер - 100 х 100 мм.,

Хартия - 80 гр.офсет. Обем - 50 листчета в кубче.

Самозалепващи листчета с 

нестандартна форма.Богато 

разнообразие от готови форми или 

изцяло изработени по ваш дизайн

печат: до 4 цвята.

Лепящи листчета с размер - 50х75 мм., 

Хартия: 80 гр.офсет Обем - 50 листчета в кубче. 

Самозалепващи листчета с 

размер: 125 х 75 мм, .

хартия - 80 гр.офсет.

обем - 50 листчета в кубче. 

Тефтерче с 2 вида самозалепващи листчета и комплект фойл 
индекси. Индивидуален дизайн, както на корицата, така и

на лепящите листчета.Размер на корицата: 77 x 105 мм.

Лепящи листчета: 100 x 75 мм., 100 бр. в кубче

Лепящи листчета: 50 x 75 мм., 50 бр. в кубче
Фойл индекси 5 цвята по 20 бр., размери: 12 x 45 мм.

Хартиено кубче - 1133
Хартиено кубче, с възможност 
за персонализиране на вашето 
рекламно послание и лого. 
размер: 97 х 97 мм. Хартия: 80 гр/м2 
офсет. Обем - 100 листа в кубче,
скрепени от едната страна
с лепило.

САМОЗАЛЕПВАЩИ ЛИСТЧЕТА

цена поцена по
запитванезапитване

цена поцена по
запитванезапитване

цена поцена по
запитванезапитване

цена поцена по
запитванезапитване

цена поцена по
запитванезапитване

цена поцена по
запитванезапитване

цена поцена по
запитванезапитване



Рекламните каталози 
са отлична форма 
за представяне на 
продукти и услуги. 
Можем да ви предложим 
решения както за 
най-популярните 
формати (А4, А5, B2 B4, 
B5), така и за напълно 
нетрадиционни 
размери.Нашият 
екип ще ви съдейства 
за изработката на 
визията и избора на най 
подходящия материал.

КаталозиКаталози

132
стр.
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Брошурите са сред най-
популярните печатни 
материали. Можем да 
ви предложим, както 
стандартни, така и 
изцяло индивидуални 
решения. Екипът 
ни ще ви съдейства 
за изработката на 
визията и избора 
на най-подходящия 
материал.

БрошуриБрошури

133
стр.
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Пластмасова запалка U-30 HC

Пластмасова запалка - пиезо

Пластмасова ветроустойчива
запалка - U-201 TURBO HC  

Пластмасова запалка с LED 
фенерче - EB-15 HC LED

Пластмасова запалка с ергономичен дизайн

за удобна употреба.

размер: 26 х 11 х 82 мм.

рекламна площ: 13 х 52 мм.

Пластмасова пиезо запалка с ергономичен 

дизайн за удобна употреба. 

размер: 25 х 11 х 82 мм.

рекламна площ: 13 х 52 мм.

Пластмасова запалка с LED фенерче.

размер: 25 x 11 x 82 мм.

рекламна площ: 13 х 52 мм.

Пластмасова ветроустойчива запалка - U-201 Turbo HC

размер: 25 х 13 х 79 мм.

рекламна площ: 13 х 52 мм.

4590

.21.01

.014592

.22.08

.024423

.23.02

.054594 .034598 4596

.06.03 .05 .06

.064421

.24.04

.04

ЗапалкиЗапалки

003535
лв.лв.

005656
лв.лв. 110202

лв.лв.

007777
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Метална запалка BILBAO METAL

Пластмасова електронна запалка - SM-3

Пластмасова запалка
пиезо - двуцветна - 4200 

Метална бензинова запалка
EB-062 METAL

Метална ветроустойчива
запалка - EB-036  

Пластмасова ветроустойчива
запалка - EB-54 HC

Луксозна ветроустойчива метална запалка

в подаръчна кутия.

размер: 30 х 66 мм. 

рекламна площ: 15 x 40 мм.

Електронна запалка с ергономичен дизайн за 

удобна употреба и регулируем предпазен пламък.

размер: 22 х 12 х 83 мм.

рекламна площ: 13 х 52 мм.

Двуцветна пиезо запалка с ергономичен

дизайн за удобна употреба.

размер: 25 х 11 х 82 мм.

рекламна площ: 13 х 52 мм.

Метална бензинова запалка с регулируем пламък.

размер: 39 х 13 х 58 мм.

рекламна площ: 30 х 30 мм.

С матово покритие и леко грапава повърхност.

размер: 34 × 13 × 61 мм.

рекламна площ: 25 х 35 мм.

Ветроустойчива пиезо запалка с ергономичен 

дизайн за удобна употреба.

размер: 25 х 11 х 82 мм.

рекламна площ: 13 х 52 мм.

.08

.01

.07 .49

.08

.04 .06

.02 .05

.76.03

.03 .49

.76 .76

.06 .49 .06

.01 .49

.05 .01

.04

331111
лв.лв.

665454
лв.лв.

770202
лв.лв.

005757
лв.лв.

006868
лв.лв.

007373
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране

007777
лв.лв.

007373
лв.лв.

сребърен сребърен 
цвятцвят

сребърен сребърен 
цвятцвят
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Джобни ножчетаДжобни ножчета
и инструментии инструменти
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Джобно ножче VICTORINOX 
SPARTAN - 13603

Джобно ножче VICTORINOX SPARTAN 
WOOD - 13601

ДЖОБНО НОЖЧЕ VICTORINOX 
PICKNICKER - 08353

ДЖОБНО НОЖЧЕ VICTORINOX 
CLASSIC- 06223

Джобно ножче VICTORINOX 
WAITER - 03303

Швейцарско джобно ножче Spartan със следните 

функции: голям нож, малък нож, тирбушон, отварачка 

за консерви, отварачка за бутилки, голяма отвертка, 

малка отвертка, приспособление за оголване на жици, 

шило, пинцета, клечка за зъби и халка. 

pазмер: 91 x 15 x 26,5 мм.

рекламна площ: 40 х 10 мм.

Швейцарско джобно ножче Spartan Wood със следните 

функции: голям нож, малък нож, тирбушон, отварачка 

за консерви, отварачка за бутилки, голяма отвертка, 

малка отвертка, приспособление за оголване на 

жици, шило, пинцета, клечка за зъби и халка. 

размер: 91 x 15 x 26,5 мм.

рекламна площ: 40 х 10 мм.

Швейцарско джобно ножче Picknicker със следните 

функции: голям нож, тирбушон, отварачка за 

консерви, малка отвертка, отварачка за бутилки, 

инструмент за оголване на кабели, райбер, халка, 

пинцети и клечка за зъби.

pазмер: 111 x 16 x 32 мм.

рекламна площ: 40 х 5 мм.

Швейцарското джобно ножче 

Victorinox Classic е със следните функции: 

острие, пила за нокти, отвертка, ножица, 

халка, пинцета и клечка за зъби.

размер: 58 x 9 x 18 мм.

рекламна площ: 15 х 4 мм.

Швейцарско джобно ножче Waiter със следните 

функции: голям нож, халка, клечка за зъби, пинцети, 

отварачка за консерви, инструмент за оголване на 

кабели, отварачка за бутилки и тирбушон.

размер: 84 x 125 x 26 мм.

рекламна площ: 40 х 10 мм.

.65

.04

.64 .04

.64

.06

.09

.03

.06.08 .03.65

.05

.05

39396060
лв.лв.

48488989
лв.лв.

79791414
лв.лв. 87875959

лв.лв.

34342525
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране
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Многофункционален
джобен нож  KAPRUN - 94147 

Комплект фенер и
инструмент OAKLAND - 3414 

Метално фенерче - 88757
 LED Мултиинструмент - 81816 

Многофункционален джобен нож  
BELPIANO - 94159  

Комплект фенер и 
джобно ножче DOVER - 3372

Многофункционален джобен нож от неръждаема

стомана с 11 функции. 

pазмер: 90 x 25 x 18мм.

рекламна площ: 50 х 7мм.

Комплект: метално фенерче и 

многофункционални клещи.

pазмер: 83 x 28x 124 мм.

рекламна площ: 25 х 10 мм.

Доставя се в кутия и включва батерии.

размер: 86 x 25 мм.

рекламна площ: 25 х 10 мм.

Мултиинструмент с ключодържател, LED фенерче, плоска и 

кръстата отвертка, отварачка за бутилки и метален нож.

размер: 90 x 29 x 15 мм.

рекламна площ: 40 х 8 мм.

Многофункционален джобен нож от неръждаема 

стомана и дърво с 5 функции.

размер: 90 x 25 x 12 мм. 

рекламна площ: 50 х 8 мм.

Комплект: метално фенерче и джобно ножче.

размер: 13 x 88 x 31 мм.

рекламна площ: 25 х 10 мм.

.04

.07.05

.05 .77.03.04

.05

.03

ИНСТРУМЕНТИ

Цените са без ДДС и без брандиране

448484
лв.лв.

338282
лв.лв.

440707
лв.лв.

557676
лв.лв.

17170404
лв.лв. 13131010

лв.лв.
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.114

.114 .105.103.105

.114 .108

.105

.127

Комплект инструменти - 8194303 Комплект инструменти
MANGUA от 25 части - 8002

Отвертка TOOLPEN - 94014
Mногофункционални клещи
DUNITO - 94016 

Ролетка 5 метра
GULIVER V - 94230

Ролетка 5 метра 
VANCOUVER V - 94233 

Ролетка 5 метра 
KENTVILLE - 1737

Комплект инструменти, състоящ се от:

мултифункционални клещи, нож, 

пила, 2 триона, отварачка за бутилки и

консерви, ключодържател с LED фенерче, плоска

и кръстата отвертка, и метален нож.

pазмер: 129 х 29 х 200 мм.

рекламна площ: 45 х 12 мм.

Този комплект допълва инвентара ви с важни инструменти.

размер: 25 х 11 х 82 мм.

рекламна площ: 14 х 52 мм.

Комплект отвертки във формата на химикалка 

с 8 различни сменяеми върха. Практичен 

инструмент с клипс и опция за съхранение на 

всички компоненти в горната част на тялото.

pазмер: ø16 x 109мм.

рекламна площ: 20 х 7 мм.

Мини многофункционални сгъваеми клещи от

неръждаема стомана и алуминий с 9 функции.

Доставят се в полиестерна торбичка.

размер(затворен): 35 x 70 x 18 мм.

рекламна площ: 25 х 4 мм.

5 м рулетка от ABS със спирачка и 

метална щипка, с връзка за китката.

размер: 75 x 40 x 70 мм.

рекламна площ: 26 х 15 мм.

MID сертифицирана 5-метрова

ролетка с ABS спирачка, метална

скоба и връзка за китката.

размер: 86 x 42 x 64 мм.

рекламна площ: 30 х 15 мм.

Рокелтката се предлага с функция 

за прибиране, механизъм за 

задържане и връзка  за ръка. 

размер: 73 × 67 × 35 мм.

рекламна площ: 35 х 15 мм.

Цените са без ДДС и без брандиране

335656
лв.лв.

556666
лв.лв. 779898

лв.лв.554141
лв.лв.

993030
лв.лв.

21216565
лв.лв.

14149797
лв.лв.
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Дамски артикули и Дамски артикули и 
лична грижа  лична грижа  

Козметичен несесер
BLANCHETT - 92735

Козметичен несесер 
MILLIE - 92077 

Козметичен несесер от 100% памук (280 г/м²) с 
коркови детайли на дъното, ципа и дръжката. 
размер: 220 x 130 x 80мм. 

рекламна площ: 95 х 60 мм.

Многофункционален козметичен несесер 
от рециклиран памук (140 гр/м2)
размер: 225 x 120 мм.
рекламна площ: 180 х 80 мм. 

.160 .104

.103

Цените са без ДДС и без брандиране

558686
лв.лв. 223939

лв.лв.
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Козметичен несесер 
MARIE - 92721

Комплект за маникюр
NADIA- 94843 

Леко ветрило от пластмаса 
FANNY - KC6733

Комплект за маникюр
DIAZ- 94849 

Многофункционален козметичен 
несесер от микрофибър с цип.

размер: 130 x 90 x 65 мм. 

рекламна площ: 90 х 30 мм.

Комплект за маникюр от четири части с 
нокторезачка, ножици, пинсети и ножичка за 
кожички. Доставя се в калъф.

размер: 100 x 53 x 20 мм. 

рекламна площ: 45 х 30 мм. / ø 22 мм.

размер: 230 х 430 х 23 мм.

рекламна площ: 50 х 10 мм.

Комплект за маникюр в пет части с пила за нокти, 
ножици, нокторезачка, пинсети и ножичка за кожички. 
Доставя се в кутия от имитация на кожа.

размер: 110 x 65 x 20 мм.

рекламна площ: 20 х 30 мм.

.38

.05

.08 .04.10 .48 .06

.119

.104.114

.105

.106
.106

.112

.131

.103

.112

Цените са без ДДС и без брандиране

225454
лв.лв.

226868
лв.лв. 555959

лв.лв.

119494
лв.лв.



142
стр.

Държач за чанта 
FLORENCE - 94899

Бамбуково огледало
MALAY - MO6406

Джобно огледало 
STREEP - 94853

Четка за коса и огледало
2 в 1 BEAUTY - KC2683

Метален държач за чанта.

размер: ø45 x 8 мм.

рекламна площ: ø25 мм.

Джобно огледало от бамбук в памучна торбичка.

размер: 120 х 80 мм.

рекламна площ: 60 х 60 мм.

Пластмасово огледало с кръгла форма.

размер: ø60 x 5 мм.

рекламна площ: ø35 мм.

Сгъваема четка за коса с огледало.

размер: ø 60 х 95 мм 

рекламна площ: 25 х 25 мм.

.103.102.104 .106.119.132

.103 .104

.106.102.103 .106

Балсам за устни JOLIE - 94851 
Балсам за устни със сертификат за безопасност.

размер: ø19 x 68 мм.

рекламна площ: 9 х 35 мм.

ДАМСКИ АРТИКУЛИ И ЛИЧНА ГРИЖА

Цените са без ДДС и без брандиране

331313
лв.лв.

339191
лв.лв. 114141

лв.лв.

005757
лв.лв.

007575
лв.лв.
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.07

.03

.05 .37

.06

.07 .03

.37

.16

.04

Тампони за лице в 
бамбукова кутия - MO6306

Бадж за багаж
TRAVELLER - МО8718

Дигитално 
кантарче за багаж
WEIGHIT - МО8048

Комплект за пътуване
TRAVELPLUS - MO7263

20 памучни тампона за лице в елегантна
бамбукова кутия. Тампоните са поместени
в практична памучна торбичка.

размер: 130 x 90 x 65 мм.

рекламна площ: 90 х 30 мм.

Пластмасов бадж за багаж.

размер: 95 x 55 x 4 мм.

рекламна площ: 35 х 35 мм.

Везна за багаж в ABS корпус. 
Максимална мярка за капацитет: 
40 кг. Мерна единица в килограми 
или паундове. Захранва се от 
включена 1 клетъчна батерия.

размер: 100 x 37 x 27 мм.

рекламна площ: 20 х 20 мм.

Комплект за пътуване, включващ кадифена 
надуваема възглавница, маска за очи и тапи за уши.

размер: 180 x 120 мм.

рекламна площ: 100 х 40 мм.

ДАМСКИ АРТИКУЛИ И ЛИЧНА ГРИЖА

Цените са без ДДС и без брандиране

440404
лв.лв.26265959

лв.лв.

005656
лв.лв.

885151
лв.лв.
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Цените са без ДДС и без брандиране

220000
лв.лв.

220000
лв.лв.

220000
лв.лв.

Четирилистна детелина - 4128

Маргаритка - 4136

Изпепеляваща любов - 4134

Цвете в керамична саксийка идва 

в индивидуална картонена опаковка,  заедно 

със семенца и таблетка обогатена почва.

размер: ø 55 х 50 мм.

рекламна площ: 20 x 10 мм.

Цвете в керамична саксийка идва 

в индивидуална картонена опаковка,  заедно 

със семенца и таблетка обогатена почва.

размер: ø 55 х 50 мм.

рекламна площ: 20 x 10 мм.

Цвете в керамична саксийка идва 

в индивидуална картонена опаковка,  заедно 

със семенца и таблетка обогатена почва.

размер: ø 55 х 50 мм.

рекламна площ: 20 x 10 мм.

ЦветяЦветя
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Цените са без ДДС и без брандиране

220606
лв.лв.

220000
лв.лв.

220000
лв.лв.

661313
лв.лв.

12129292
лв.лв.

Незабравка - 4132

Комплект от 3 билки 
FLOWERPOT - MO6145

Слънчоглед - 4130

Комплект за отглеждане на 
цветя -  FLOWERS - MO6500

Смесени семена в плик
SEEDLOPE - MO6502

Цвете в керамична саксийка идва 

в индивидуална картонена опаковка,  заедно 

със семенца и таблетка обогатена почва.

размер: ø 55 х 50 мм.

рекламна площ: 20 x 10 мм.

Комплектът включва три различни билки: 

мента, магданоз и босилек.

размер: 60 х 190 x 50 мм. / ø 55 х 50 мм.

рекламна площ върху опаковката: 100 x 30 мм.

Цвете в керамична саксийка идва 

в индивидуална картонена опаковка,  заедно 

със семенца и таблетка обогатена почва.

размер: ø 55 х 50 мм.

рекламна площ: 20 x 10 мм.

Кутията включва лавандула, незабравка, 

слънчоглед, бяла маргаритка и червен мак. 

размер: 165 х 95 х 85 мм.

рекламна площ: 80 x 40 мм.

Цвете в керамична саксийка идва 

в индивидуална картонена опаковка,  заедно 

със семенца и таблетка обогатена почва.

размер: ø 55 х 50 мм.

рекламна площ: 80 x 40 мм.
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Комплект за суши ICHIBA - MO6394

Подложка за горещи съдове
CUBREPOT - MO6530

Комплект бамбукови прибори 
за салата MAYEN SET - MO9903

Комплект за приготвяне на суши от 5 части в памучна 
торбичка. Включва дървена лъжица, нож, клечки и 
подложка за навиване.

pазмер: 260 х 140 мм. 

рекламна площ: 100 х 180 мм.

Подложка за горещи съдове от корк във формата 
на прибори за хранене.

размер: 140 х 10 х 145 мм.

рекламна площ: 100 х 10 мм.

Комплект бамбукови прибори за салата.

размер: 335 х 6 х 100 мм.

рекламна площ: 250х 45 мм.

Цените са без ДДС и без брандиране

449191
лв.лв.

556060
лв.лв.

12126161
лв.лв.
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Комплект кухненски прибори
от бамбук KYA- MO6597

Голяма дъска за рязане 
ELLWOOD - MO8861

Кутия за чай от бамбук BURDOCK - 93995 

Електрическа метална 
мелничка GIRO - MO8816

Овална дъска за рязане 
ELLWOOD RUNDA - MO8862

Комплект кухненски прибори от бамбук, 
6 бр. с поставка

размер: ø 7,5 х 30 мм.

рекламна площ: 70 х 30 мм.

Голяма дъска за рязане с канал, произведена 
в ЕС от Елша. Изработена от 1 парче дърво, 
100% естествен материал.

размер: 300 х 12 х 200 мм.

рекламна площ: 80 х 5 мм.

Кутия за чай от бамбук. Разполага с 2 отделения
и магнитно затваряне. Включва 20 пакетчета азорски чай 
Gorreana (черен и зелен). Доставя се в подаръчна кутия.

размер: 160 x 87 x 78 мм.

рекламна площ: 130 х 40 мм.

Електрическа метална мелничка 
за черен пипер или сол.

размер: ø 50 х 220 мм.

рекламна площ: 80 х 15 мм.

Овална дъска за рязане, с естествен борд
размер: 270 х 130 х 20 мм.

рекламна площ: 80 х 30 мм.

Цените са без ДДС и без брандиране

881616
лв.лв. 999292

лв.лв.

25254747
лв.лв.

20203333
лв.лв. 15154242

лв.лв.
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Комплект за вино BARREL - 94191 

Kухненска ръкавица NEOKIT - MO7244

Мултиотварачка Odessa - 1371
Отварачка с магнит 
MALTE - 94115

Тирбушон LUCY - MO8322

Комплект за вино. Вклчючва тирбушон с нож за сомелиери 
и тапа. Доставя се в подаръчна кутия.

размер: 103 x 133 x 28 мм.  

рекламна площ: 70 х 7  мм.  / върху кутията : 90 х 60 мм.

Кухненска ръкавица от памук и гума.

размер: 315 x 20 x 165 мм.

рекламна площ: 80 x 60 мм. 

Почти универсалната отварачка улеснява 
отварянето на консерви, бутилки и буркани. 

размер: 55 х 27 х 145 мм.

рекламна площ: 40 х 8 мм.

Отварачка за бутилки с магнит

размер: 50 x 105 x 5 мм.

рекламна площ: 40 х 20 мм.

Tирбушон от неръждаема стомана.

размер на артикула: 15 х 10 х 120 мм.

рекламна площ:  55 х 6 мм.

.105

.05 .37.03

.09

.06

.103

.114.106

ЗА ДОМА

Цените са без ДДС и без брандиране

228383
лв.лв.

225353
лв.лв.

550404
лв.лв.

779898
лв.лв.

006767
лв.лв.
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Престилка от памук и 
полиестер CURRY - 99811

Кухненска престилка
KITAB - MO7251 Кухненска престилка

ТН VADUZ

Престилка от нетъкан 
текстил CELERY - 99832 

Готварска шапка
CHEF - MO8409

Престилка от памук и полиестер -180 г/м², 
предлагана в няколко цвята с регулируеми каишки.

размер: 650 х 900 мм.

рекламна площ: 240 х 280 мм.

Престилка от нетъкан текстил (80 г/м²)
с 1 преден джоб и регулируеми презрамки.

размер: 490 х 685 мм. / джоб: 230 х 175 мм.

рекламна площ: 180 х 110 мм.

Кухненска престилка от 180 гр./м2 памук.

размер: 650 х 900 мм.

рекламна площ: 200 х 200 мм.
Престилка 2 в 1,  3 джоба и 1 за 
химикалка. Регулируема катарама. 
Копчета за превръщане на цялата 
престилка в престилка

за сервиране.

Готварска шапка, изработена от 130 гр./м2 памук. 
Закопчава се с кука и халка.

размер на артикула: 220 х 12 х 120 мм.

рекламна площ: 40 х 20 мм.

.37

.03 .06

.06

.10

.09

.13
.Grey.Burgundy

.05
.Forest
green

.Navy
blue

.04

.106

.104
.104

.128

.102

.111

.119
.103

.103

.105

.105

.48
.Brown

.38

.Black

.03

.07

.67

.106

ЗА ДОМА

Цените са без ДДС и без брандиране

13139797
лв.лв.

444747
лв.лв.

668585
лв.лв.

667373
лв.лв.

119292
лв.лв.
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Детски Детски 
продуктипродукти
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Детска мини чанта за 
оцветяване SHOOPIE - MO8922

Детска Раница от полиестер 
BACKSKETCHY - МО9207

Детска раница ROCKET - 92614

Детска мини чанта от нетъкан текстил 

от 80 гр/м².Чантата съдържа 5 маркера за 

оцветяване. Можем да отпечатим

вашето лого / идея на гърба на торбата.

размери: 205 х 45 х 220 мм.

рекламна площ: 140 х 140 мм.

Детска раница от 600D полиестер.

С възможност за брандиране на вашето лого 

или слоган.

размери: 210 х 90 х 260 мм.

рекламна площ : 45 х 25 мм.

Раница от 600D с преден джоб и 2 странични 

мрежести джоба. С възможност за 

брандиране на вашето лого или слоган.

размери: 240 х 320 х 80 мм.

рекламна площ на горен джоб: 140 х 90 мм.

рекламна площ на долен джоб: 80 х 40 мм.

Детска мешка за оцветяване
DRAWS - 92619

Мешка от нетъкан текстил, 80 г/м2 

с рисунка за оцветяване с 4 бр. маркери.

размер: 300 x 350 мм.

рекламна площ: 220 х 50 мм.

Цените са без ДДС и без брандиране

222828
лв.лв.

223636
лв.лв.

992929
лв.лв.

992929
лв.лв.
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Комплект за оцветяване в 
прозрачна кутия - MO7389

Кутия с 12 цветни молива
COLOURED - 91747

Комплект за оцветяване 
ANIM - МО9873

Комплект за оцветяване 
COLOPAD - MO8769

Koмплект за оцветяване - 0493

Kомплекта съдържа 8 дървени молива
и 20 рисунки. 

размер: 100 х 10 х 145 мм.

рекламна площ: 70 х 70 мм.

Картонена кутия с 12 моливи за оцветяване. 

размер: 90 x 90 x 9 мм.

рекламна площ: 60 х 45 мм.

Toзи комплект съдържа 6 цветни дървени моливи, 
1 дървена острилка и 20 рисунки за оцветяване. 

размер: 90 x 75 x 15 мм.

рекламна площ:  60 х 60 мм.

Комплект за оцветяване с 24 страници, 6 от 
които имат картинки за оцветяване и 18 празни 
страници. Включва 8 молива. 

размер: 215 х 10 х 185 мм.

рекламна площ: 120 х 30 мм.

Състои се от:  папка, книжка за 
оцветяване с рециклирана корица, блокче 
за рисуване (30 листа), дръжка за носене, 
острилка, гумичка и пастели , в 6 цвята.

размер: 205 х 207 х 15 мм.

рекламна площ: 50 х 50 мм.

Комплект за рисуване
DOODLE - 91756

Комплект за рисуване, доставен в дървена кутия. 
Включва 20 см линийка, 6 моливи за оцветяване,
1 графитен молив, острилка и гумичка. 

размер на: 220 х 43 х 32 мм.

рекламна площ: 50 х 15 мм.

ДЕТСКИ ПРОДУКТИ

Цените са без ДДС и без брандиране

331010
лв.лв.

666363
лв.лв.

117272
лв.лв.

007777
лв.лв.

338888
лв.лв. 442828

лв.лв.
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Кутия с 6 цветни
молива BIRD - КС 2478

Кутия с 12 цветни 
молива CYLINDER -91752

Картонена кутия с 6 моливи за оцветяване.

размер: 45 х 90 х 8 мм.

рекламна площ: 30 х 35 мм.

Цилиндрична картонена кутия
с 12 моливи за оцветяване. 

размер на артикула: ø35 x 97 мм.

рекламна площ: 10 х 45 мм.

Koмплекта съдържа 6 дървени молива, 
цилиндрична острилка.

размер: ø26 x 106 мм.

рекламна площ: 10 х 45 мм.

.104

.128

.105
.108

.106 .114

.128.124

.119

.105

Острилка и гума
2 в 1 AGUZA - 93621

Комплект острилка c 6 
цветни молива ROLS - 91751

2 в 1 острилка за моливи с прозрачен 
резервоар за отпадъци и гумичка с капак. 
Предлага се в няколко цвята.

размер: 41 х 60 х 23 мм.

рекламна площ: 20 х 10 мм.

ДЕТСКИ ПРОДУКТИ

Комплект  тебешири
STREET - MO8929

Комплект пастели
STRIPER - IT2349

4 цветни тебешира. ø 25 мм.

размер: 95 х 25 х 105 мм.

рекламна площ: 80 х 50 мм.

30 восъчни пастели в картонена туба.

размер: ø 60 х 95 мм 

рекламна площ: 25 х 25 мм.

Цените са без ДДС и без брандиране

332525
лв.лв.

114747
лв.лв.003434

лв.лв.

008080
лв.лв.

114444
лв.лв.

008383
лв.лв.
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Комплект за рисуване в 
дървена кутия - 1134

Мини комплект за рисуване в 
дървена кутия BEAU - MO8249

Съдържа: 66 части (восъчни пастели, маслени 

пастели, маркери, цветни моливи, водни бои, 

острилка, лепило, гумичка, четка, линийка и молив). 

размер: 280 х 210 х 43 мм.

рекламна площ на куфарчето: 250 х 200 мм.

Съдържа: 8 пастели, 12 водни бои, 1 четка,

1 острилка, 1 гумичка и 1 молив. 

размер: 155 х 115 х 32 мм.

рекламна площ на куфарчето: 120 х 100 мм.

Несесер за моливи
HUMMINGBIRD - 93614 

Несесер за моливи от 600D.

размер на артикула: 210 x 85 x 65 мм. 

рекламна площ: 130 х 60 мм.

.128

.119

.124

.104

.105

Дървена игра домино 
DOMIN - 98074  

Светлоотразителна жилетка - 98501

Детска игра на дървено домино с парчета с фигурки 
на животни. Доставя се в персонализираща се 
дървена кутия. 

размер на артикула: 147 x 50 x 30 мм.

рекламна площ: 50 х 20 мм.

Детска жилетка от 100% полиестер. Този продукт 
има 2 хоризонтални светлоотразителни ленти, 
странично велкро затваряне и притежава 
EN 17353 сертификат. Този продукт не е 
предназначен за професионална употреба. 

размер: 130 х 150 мм.

рекламна площ (лице): 230 х 60 мм. 

рекламна площ (гръб): 230 х 150 мм.

.128.108

ДЕТСКИ ПРОДУКТИ

Цените са без ДДС и без брандиране

663838
лв.лв.

225555
лв.лв. 444747

лв.лв.

550101
лв.лв.

16160303
лв.лв.
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.06.10 .04.06

.05

.08.04

.10

.09

Сет за плажен тенис  
MINI MATCH- MO1911

Фризби SYDNEY - KC1312Сгъваемо фризби ATRAPA - IT3087

Комплект за федербал - KC6373-99

Играчка за балончета - MO8817

Комплект за плажен тенис, състоящ се от 2 MDF 
хилки и 1 мека топка.

размер: 325 x 180 x 5 мм.

рекламна площ: 130 х 130 мм.

размер: ø 230 х 20 мм.

рекламна площ: 50 х 50 мм.
Сгъваемо фризби, опаковано в торбичка. 

размер: ø 240 х 10 мм.

рекламна площ: 50 х 40 мм.

Комплекта съдържа 2 бр. ракети и 2 перца, 
в подходящ калъф с презрамка за носене.
размер: 660 х 210 х 27 мм.
рекламна площ на калъфа: 180 х 100 мм.

Играчка за балончета с вместимост 
от 30 мл. Не се предоставя със сапунена вода.

размер: 130 х 150 мм.

рекламна площ: ø 30 х 130  мм.

.48.05.06 .38 .12.08 .10

ДЕТСКИ ПРОДУКТИ

.10

.37

.48

.03

.05

Цените са без ДДС и без брандиране

444747
лв.лв.

116060
лв.лв.

112525
лв.лв.

14142020
лв.лв.

007272
лв.лв.
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47/67см. 53/72см. 62/79см.50/69см. 59/76см.56/74см. 65/82см.
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Тениска - LUANDA 

Мъжка блуза с яка - ADAM

Материал: 100% пениран памук,

150 г/ м2

Материал: 100% полу пениран памук 195 гр. 
Блузата е с подсилваща лента на врата и 
яката. 3 копчета в цвета на блузата.

РАЗМЕРИ: ШИРИНА / ВИСОЧИНА

.White

.White

.Lemon

.Sand

.Fuchsia

.Aqua

.Pastel
yellow

.Pastel
yellow

.Yellow

.Yellow

.Pastel
green

.Pastel
green

.Orange

.Orange

.Mustard

.Mustard

.Pastel
pink

.Pastel
salmon

.Pastel
salmon

.Royal
blue

.Eclipse
blue

.Navy
blue

.Apple
green

.Atoll
blue

.Pastel
blue

.Kelly
green

.Jade
green

.Forest 
green

.Orchid
pink

.Army

.Brown

.Black

.Black

.Ash

.Ash

.Burgundy

.Burgundy

.Red

.Red

.Grey
Melange

.Grey
Melange

.Grey

.Grey

.Purple

46/66,5/70 50/68,5/72 54/70,5/74 58/72/75,5 61/74/77,5

S M L XL XXL

РАЗМЕРИ: ШИРИНА / ВИСОЧИНА

.Apple
green

.Kelly
green

.Army .Purple

.Aqua
.Royal
blue

.Eclipse
blue

.Navy
blue.Mint

.Light
blue

.Brown

ТЕКСТИЛ

554848
лв.лв.

13135555
лв.лв.

441919
лв.лв.

12127373
лв.лв.

662020
лв.лв.

14147070
лв.лв.

448585
лв.лв.

13137979
лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране

цветнацветна
3ХL3ХL

цветнацветна
3ХL3ХL

бяла бяла 
3ХL3ХL

бяла бяла 
3ХL3ХL

цветнацветна

цветнацветна

бялабяла

бялабяла



44/62см.

43/61см.

53/68см.41/60см.

40/59см.

50/66см.

49/65см.

47/64см.

46/63см.

56/70см.

S

S

M

M

L

L

XL

XL

3XLXXL
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Тениска - SOFIA

Дамска блуза с къс ръкав и яка EVE

Материал: 100% полу пениран памук 
195 гр. Блузата е с подсилваща лента 
на врата и яката. 3 копчета в цвета 
на блузата.

РАЗМЕРИ: ШИРИНА / ВИСОЧИНА

РАЗМЕРИ: ШИРИНА / ВИСОЧИНА

Материал: 100% пениран памук, 

150 г/ м2

ТЕКСТИЛ

.White

.Lemon

.Fuchsia

.Fuchsia

.Aqua

.Pastel
yellow

.Yellow .Orange .Mustard
.Pastel
salmon

.Royal
blue

.Eclipse
blue

.Navy
blue

.Apple
green

.Atoll
blue

.Pastel
blue

.Kelly
green

.Jade
green

.Forest 
green

.Orchid
pink

.Army

.Brown

.Black.Ash

.Burgundy.Red

.Grey
Melange .Grey

.Purple

.White .Sand .Yellow .Orange

.Pastel
salmon

.Black

.Burgundy.Red

.Grey
Melange .Grey

.Apple
green

.Kelly
green .Army

.Aqua
.Royal
blue

.Navy
blue.Mint

.Light
blue

.Brown

.Mustard .Ash

.Eclipse
blue

554848
лв.лв.

13135555
лв.лв.

441919
лв.лв.

12127373
лв.лв.

662020
лв.лв.448585

лв.лв.

Цените са без ДДС и без брандиране

цветнацветна
3ХL3ХL

бяла бяла 
3ХL3ХL

цветнацветна

цветнацветна

бялабяла

бялабяла
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Мъжка тениска - ANKARA

Детска тениска - QUITO

Материал: 100% пениран памук, 190 г/ м2

Материал: 100% пениран памук, 150 г/ м2

44/64см.41/62м.

31/42см. 37/48см.34/45см. 40/51см. 43/55см. 46/59см.

50/68см. 53/70см.47/66см.

S

2 6 10

M

4 8 12

L XL XXL

Дамска тениска - ANKARA
Материал: 100% пениран памук, 190 г/ м2

РАЗМЕРИ: ШИРИНА / ВИСОЧИНА

РАЗМЕРИ: ШИРИНА / ВИСОЧИНА

.White .White

.White

.Yellow .Yellow

.Yellow

.Black .Black

.Black

.Red .Red

.Red

.Grey
melange

.Grey
melange

.Grey
melange

.Apple
green

.Apple
green

.Apple
green

.Aqua .Aqua

.Aqua

.Royal
blue .Royal

blue

.Royal
blue

.Navy
blue .Navy

blue

.Navy
blue

.Eclipse
blue .Eclipse

blue

.Eclipse
blue

XS

47/67см. 53/72см. 62/79см.50/69см. 59/76см.56/74см. 65/82см.

S M L XL 3XLXXL

РАЗМЕРИ: ШИРИНА / ВИСОЧИНА

68/85см.

4XL

.Atoll
blue .Atoll

blue

.Atoll
blue

.Kelly
green

.Kelly
green

.Burgundy

.Orchid
pink

.Orchid
pink

.Orange

.Orange

.Grey

.Mustard

.Fuchsia .Mint

Цените са без ДДС и без брандиране

666060
лв.лв.

337070
лв.лв.

666060
лв.лв.

775151
лв.лв.

440303
лв.лв.

775151
лв.лв.

цветнацветна

цветнацветна

цветнацветна

бялабяла

бялабяла

бялабяла



48/70см. 53/74см.51/72см. 57/76см. 60/78см.
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Mъжка блуза с къс ръкав - Rome

Дамска блуза с къс ръкав - Rome

Материал: 100% пениран памук, 195 г/ м2

Материал: 100% пениран памук, 195 г/ м2

45/65см.42/63см. 51/69см. 53/71см.48/67см.

S M L XL XXL

РАЗМЕРИ: ШИРИНА / ВИСОЧИНА

.Royal blue
White

.Eclipse blue
Gray Melange

.Apple green
Navy blue

.Royal blue
White

.Navy blue
White

.Navy blue
White

.White
Navy blue

.White
Navy blue

.Grey melange
Orange

.Grey melange
Orange

.Forest green
White

.Black
Gray

.Grey
Black

.Red
Grey

.Red
Gray

.Black
Gray

.Grey
Black

S M L XL XXL

РАЗМЕРИ: ШИРИНА / ВИСОЧИНА

Цените са без ДДС и без брандиране

18188989
лв.лв.

18188989
лв.лв.



52/73см. 61/78см.50/71см. 58/76,5см.54/74,5см. 64/80,5см.

S M L XL 3XLXXL 44/63см.

48/69см.

50/69см.

57/73м.

42/61см.

45/67см.

48/67см.

54/72см.

46/65см.

51/71см.

S

S

M

M

L

L

XL

XL

XXL

XXL

РАЗМЕРИ: ШИРИНА / ВИСОЧИНА

РАЗМЕРИ: ШИРИНА / ВИСОЧИНА
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Мъжка цветна тениска 
с дълъг ръкав - BUCHAREST 

Дамска цветна тениска 
с дълъг ръкав - BUCHAREST 

Дамска риза с дълъг ръкав - PARIS

Материал: 100% пениран памук, 150 г/ м2 Материал: 100% пениран памук, 150 г/ м2

Материал: 68% памук и 28% полиамид, 
4% спандтекс, плат 115 гр/м2

.White

.White

.White

.Black

.Black

.Red

.Red

.Red
melange

.Red
melange

.Grey
melange

.Grey
melange

.Royal
blue

.Royal
blue

.Navy
blue

.Navy
blue

.Eclipse
blue

.Eclipse
blue

РАЗМЕРИ: ШИРИНА / ВИСОЧИНА

.Grey .Sky blue .Black.Burgundy

ТЕКСТИЛ

Цените са без ДДС и без брандиране

33335757
лв.лв.

777171
лв.лв. 777171

лв.лв.995656
лв.лв.

888484
лв.лв. 888484

лв.лв.10100404
лв.лв.

цветна 3ХLцветна 3ХL

бяла 3ХLбяла 3ХL

цветнацветна цветнацветна

бялабяла бялабяла



55/68см. 64/74см.52/66см.49/64см. 61/72см.58/70см. 67/76см.

SXS M L XL 3XLXXL

52/78см. 62/81м.49/77см. 59/80см.56/79см.

S M L XL XXL

РАЗМЕРИ: ШИРИНА / ВИСОЧИНА

XS

47/65см. 55/69см. 64/75см.52/67см. 61/73см.58/71см. 67/77см.

S M L XL 3XLXXL

РАЗМЕРИ: ШИРИНА / ВИСОЧИНА

РАЗМЕРИ: ШИРИНА / ВИСОЧИНА

4XL

70/79см.

.White .Orange
.Pastel
salmon

.Royal
blue

.Navy
blue

.Kelly
green

.Kelly
green

.Caribbean
green

.Caribbean
green

.Forest 
green.Army .Black

.Black

.Burgundy.Red.Grey
Melange .Grey
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Mъжка риза с дълъг ръкав - PARIS

Материал: 68% памук и 28% полиамид, 
4% спандтекс, плат 115 гр/м2

Пуловер - DELTA
Материал: 50% памук и 50% полиестер - 300 гр/кв.м2

.White

ТЕКСТИЛ

Суичър с качулка и преден 
джоб - PHOENIX
50% памук и 50% полиестер – 320 гр/кв.м2

.Grey .Sky blue .Black.Burgundy

.White .Lemon
.Pastel
yellow

.Pastel
green .Orange .Mustard

.Pastel
salmon

.Royal
blue

.Navy
blue

.Pastel
blue

.Forest 
green

.Ash

.Burgundy.Red

.Grey
Melange .Purple

Цените са без ДДС и без брандиране

33335757
лв.лв.

21215757
лв.лв.

29292222
лв.лв.



55/72см. 49/66см.64/78см. 58/72см.52/70см. 46/64см.61/76см. 55/70см.58/74см. 52/68см.

S SM ML LXL XLXXL XXL

РАЗМЕРИ: ШИРИНА / ВИСОЧИНА РАЗМЕРИ: ШИРИНА / ВИСОЧИНА

.Black .Black

.White .White
.Navy
Blue

.Navy
Blue

.Navyblue 
Melange

.Navyblue 
Melange

.Red .Red
.Red

Melange
.Red

Melange

.Grey
Melange

.Grey
Melange
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Мъжки суичър с цип
и качулка - AMSTERDAM

Дамски суичър с цип и 
качулка - AMSTERDAM

Материал: 50% памук и 50% полиестер, 320 гр/m2 Материал: 100% пениран памук, 150 г/ м2

ТЕКСТИЛ

Цените са без ДДС и без брандиране

35354444
лв.лв. 35354444

лв.лв.



57/70см. 66/76см.

54/68/72см.

48/62/66м.

57/70/74см.

51/64/68см.

60/72/76см.

54/66/70см.

63/74/78см.

57/68/72см.

66/76/80см.

60/70/74м.

54/68см. 63/74см.60/72см.

S

S

S

M

M

M

L

L

L

XL

XL

XL

XXL

XXL

XXL

РАЗМЕРИ: ШИРИНА / ВИСОЧИНА

РАЗМЕРИ: ШИРИНА / ВИСОЧИНА

РАЗМЕРИ: ШИРИНА / ВИСОЧИНА
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Унисекс двуцветно яке OPORTO

Дамско яке със сваляща се качулка - ZAGREB

Мъжко яке със сваляща се качулка - ZAGREB

Материал: 100% полиестер

Материал: 96% полиестер и 4% двуслоен спандекс. 
Водоустоичивост клас III. Поларена подплата,

Материал: 96% полиестер и 4% двуслоен спандекс. 
Водоустоичивост клас III. Поларена подплата,

.Black
White

.Red
White

.Old Green 
Old White

 .Navy blue 
White

.Royal
Blue

.Royal
Blue

.Navy
Blue

.Navy
Blue

.Forest 
Green

.Forest 
Green

.Petrol
Blue

.Petrol
Blue

.Army

.Army

.Black

.Black

.Red

.Red

.Grey

.Grey

Цените са без ДДС и без брандиране

37379696
лв.лв.

59590909
лв.лв.

59590909
лв.лв.


