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www.officebalev.com
Office BALEV

0700 10 495

Всички цени са в левове с ДДС. 
Валидна е от 01.11.2019 г. до 30.11.2019 г. или до изчерпване на количествата.

34.98 лв.

цена за 
комплекта

КОПИРНА ХАРТИЯ

A4 (297 x 210 мм.)  кашон (5 пакета - 2500 л.) 

IQ ECONOMY+

- Тегло 80 гр./кв.м.
- Непрозрачност 92%
- Подходяща за двустранно
и цветно копиране при всички
марки и модели копирни
машини, лазерни,
мастиленоструйни принтери,
факсове и офсетни машини,

- Възможност за двустранно копиране.
- Гарантиран дълъг живот на отпечатъка.

1401903999303

3.24 лв.

ТОП ЦЕНА

1070160036

Папка джоб OFFIM CRYSTAL LUX+ 40 micr 
А4 100 бр.

- Джоб с формат А4.
- Изработен от здрав
РР/полипропилен/.
- С европерфорация
за поставяне в
класьор или папка.
- Капацитет: 60 л.

2.94 лв.

ТОП ЦЕНА

4385

Папка джоб NOKI MAT 4830XS 45 micr
А4 100 бр.

- Джоб с формат А4.
- Изработен от здрав
РР/полипропилен/.
- С европерфорация
за поставяне в
класьор или папка.
- Капацитет: 80 л.

2.46 лв.

ТОП ЦЕНА

1070101020
1070101021
1070101022
1070101023
1070101024
1070101025
1070101026
1070101027
1070101028
1070101029
1070101030

Класьори PVC метален кант   

Височина - 32 см. Корици с PP покритие. Със заключващ механизъм. 
Специално усилен отвор на гърба за лесно и сигурно захващане.
Джоб на гърба, позволяващ смяна на етикета.

5,5 см.
1070101000
1070101001
1070101002
1070101003
1070101004
1070101005
1070101006
1070101007
1070101008
1070101009
1070101010

7,5 см.

течен перилен препарат 
MEDIX Alvina

1,1 л.

+

http://officebalev.com/
http://officebalev.com/byala-kopirna-khartiya/3854-iq-economy-techen-perilen-preparat-medix-alvina-11-l.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=10701010&submit_search=
http://officebalev.com/dzhobove/3148-dzhob-matiran-a4-noki-xs-45mikr-op100.html
http://officebalev.com/dzhobove/3712-offim-papka-dzhob-kristal-lux-40mic-a4-op100.html
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артикул                                  вид                                                         бр. копия

ТОНЕР  КАСЕТИ
цена

2204000999020 WB BROTHER  БАРАБАН DR-2200  39.96
3020124999016 WB BROTHER TN-2010/2220 2600 17.94
3020124999045 WB BROTHER TN-3380 2600 23.94
3020124999260 WB CANON CRG719H 6400 23.94
3020124999465 WB HP C7115X LJ1200 3500 21.96
3020124999522 WB HP CF283A BK 1500 14.94
3020124999550 WB HP Q2612A/CAN FX-10 2000 14.94
3020123999093 WB KYOCERA TK-1140 BK 7200 20.94
3020125999240 WB SAMSUNG MLT-D1042S 1500 24.96
3020125999280 WB SAMSUNG MLT-D111S BK 1000 21.96

цена

USB Флаш памет PLATINET 3.0 

артикул                   големина  
2065095999010 16 GB 10.98
2065095999020 32 GB 13.98
2065095999025 64 GB 19.98
2065095999030 128 GB 34.98

- Удобна флаш памет.
- USB - 3.0

11.94 лв.

ТОП ЦЕНА

- Основни 
  математически действия.
- Двойно захранване  – с 
батерия и соларно.
- LCD дисплей.
- Автоматично изключване.
- Бутони 
     “процент %” и 
      “корекция”.
- Размери: 
   160 х 130 х 30мм.

2501921999215

Калкулатор EXXO EC-17 12 разряда

4.98 лв.

ТОП ЦЕНА

- Антистатична, бактерицидна 
  пяна за почистване на 
  пластмасови повърхности.
- Перфектно премахва мазни 
  петна и замърсявания.
- 400 мл.

2075095999020

Пяна за почистване 
на пластмаса 

PLATINET 400 мл.

Калкулатор REBBEL SDC408BX 8 разряда

Дисплей: 8 разряден
Размер на корпуса:
125 x 100 mm
Пластмасови бутони
Автоматично 
изключване.
Копче - процент %.
Двойно захранване: 
със слънчеви и 
обикновени батерии

8.94 лв.

ТОП ЦЕНА

2060120999001

Подложка за мишка HAMA  
- Текстилна подложка за мишка.
- Плътно прилепваща основа.
- Размер: 22.3/18.3/0.6 см.

3.18 лв.

ТОП ЦЕНА

8.94 лв.

ТОП ЦЕНА

Mишка OMEGA OM-419

2402095999130
2402095999131
2402095999132
2402095999133

4468
4469
4470
4308

- Оптичен сензор с резолюция 1000 dpi.
- Честота на свързване: 2.4GHz.
- Обхват: 6-10 метра.
- Nano USB.

http://officebalev.com/toneri-za-samsung/2499-toner-samsung-mlt-d111s.html
http://officebalev.com/toneri-za-samsung/2498-toner-samsung-mlt-d1042s.html
http://officebalev.com/toneri-za-kyocera/2508-toner-za-kyocera-tk1140.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=3020124999550&submit_search=
http://officebalev.com/toneri-za-hp/2482-toner-hp-cf283a.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=240209599913&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=20650959990&submit_search=
http://officebalev.com/kalkulatori/2184-exxo-kalkulator-ec-17-12-razryada.html
http://officebalev.com/kalkulatori/2208-rebell-kalkulator-sdc408-8razryada.html
http://officebalev.com/drugi/3481-pyana-za-pochistvane-na-plastmasa-platinet-400-ml.html
http://officebalev.com/podlozhki-za-mishka/2320-hama-podlozhka-za-mishka-cherna.html
http://officebalev.com/podlozhki-za-mishka/2319-hama-podlozhka-za-mishka-sinya.html
http://officebalev.com/podlozhki-za-mishka/2317-hama-podlozhka-za-mishka-bordo.html
http://officebalev.com/podlozhki-za-mishka/2318-hama-podlozhka-za-mishka-siva.html
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1.98 лв.

ТОП ЦЕНА

САПУН ТЕЧЕН - ПОМПА MEDIX 0.4 л.

5020120065 - Sensitive
5020120067 - Blue mineral
5020120066 - Milk & Honey

Почувствайте нежността
на новата по-мека формула 
в серията кремообразни 
течни сапуни. 
С разнообразни екстракти 
и галещи сетивата 
аромати. 

3.78 лв.

ТОП ЦЕНА

Препарат за почистване MEDIX универсален 1.5 л.

5020200480 - виолетов
5020180530 - син
5020180531 - зелен
5020180532 - m. lily

Универсален препарат за 
бързо и лесно почистване.
За различни повърхности: 
подове, теракот, фаянс, 
мозайка, кухненски плотове,
шкафове, мивки и др.
Дълготрайните ухания внасят 
допълнителна свежест у дома.

1.98 лв.

ТОП ЦЕНА

Гел за WC MEDIX 500 мл.

5020180100 - син
5020180101 - зелен

Новият Medix WC Power Gel е с
по-мощно хигиенизиращо действие. 
Неговата нова формула почиства 
до блясък, отстранява котлен камък, 
действа в каналите 
и ароматизира дълготрайно.

ТОРБИ ЗА СМЕТ

1.68 лв.

ТОП ЦЕНА

КУХНЕНСКИ РОЛКИ HARMONY опаковка 2 бр.

Домакинска 
попивателна 
кърпа.
Опаковка: 
2 бр./пакет.
Размер: 
14х17 см.

5025240004

2.94 лв.

ТОП ЦЕНА

Препарат за почистване на мебели и дърво
MEDIX 0.35 л. 

Почиства и освежава всички видове 
обработени (лакирани, боядисани, 
ламинирани) дървени повърхности – 
плотове, дюшемета, дървени врати, 
первази и др.
Има антистатичен ефект, който 
предпазва повърхностите от бързо 
натрупване на прах.

5020180519

13.98 лв.

ТОП ЦЕНА

ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ - оп. 48 бр.

5025260016

5025220010 20 л. 20 бр. 0,72
5025220070 35 л. 30 бр. 1,26
5025220020 50 л. 10 бр. 0,78
5025220025 90 л. 10 бр. 1,74
5025220030 130 л. 20 бр. 1,98

3.84 лв.

ТОП ЦЕНА

Препарат за почистване на паркет/ламинат
MEDIX 1.5 л.

5020200255

За лакирани дървени подове 
и ламиниран пакет. Почиства 
бързо и лесно без да оставя 
следи. Специална съставка 
се грижи за повърхностите
като ги защитава от влага
чрез образуване на предпазен 
филм. Оставя свеж аромат 
на цветя.

http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=502018053&submit_search=
http://officebalev.com/za-mebeli/2517-medix-prep-parketlaminat-15l.html
http://officebalev.com/za-mebeli/3367-medix-preparat-za-pochistvane-na-mebeli-i-drvo-expert-furniture-clean-easy-sprej-350-ml.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=502018010&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=502012006&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=502522001&submit_search=
http://officebalev.com/kukhnenski-rolki/3379-harmony-kukhnenska-rolka-natural-dvuplastova-reciklirana-2-broya.html
http://officebalev.com/toaletna-khartiya/3383-toaletna-khartiya-100-celuloza-op-48.html


4

Термо ролки 57мм. 34м. ф55 опаковка 12 бр.

Ролки за касов апарат - термо.
Подходящи за различни 
модели касови апарати,

работещи с термо хартия.

250 листа.
120 гр. картон

7.98 лв.

ТОП ЦЕНА
1585140045

Кубче офсет 9 х 9 см.

0.96 лв.

ТОП ЦЕНА
1415901999023

1.98 лв.

ТОП ЦЕНА

1217133999015

 - Прозрачна пластмасова поставка за хартиено кубче.

Поставка за кубче голяма ARK 

4.98 лв.

ТОП ЦЕНА

1060180052

 -Прозрачен настолен
  органайзер празен.
- С тиксорезачка.
- Две гнезда за химикалки, 
  моливи и други.
- Обособено място за 
  визитки.

Органайзер за бюро ARK 
прозрачен 2032

0.48 лв.

ТОП ЦЕНА

1203921999030

1102256999001

- Безцветна лепяща лента.
- Подходяща за офиса и дома.

Лента СЗЛ MIKRO 12/33

4.98 лв.

ТОП ЦЕНА

- Елегантен дизайн.
- Метално тяло.
- Метален клипс за по-лесно захващане.
- Ергономична грип зона.

Автоматичен молив OFICA 0.7 мм.

артикул                       вид   цвят          
1111921999210 207 СИН
1111921999211 307 ЧЕРВЕН
1111921999212 107 ЧЕРЕН
1111921999213 407 ЗЕЛЕН

0.54 лв.

ТОП ЦЕНА

- Автоматична химикалка със сменяем пълнител. 
- Меката гумирана грип зона за захващане, предотвратява изплъзване на 
  химикалката и способства за комфорт при писане. 
- Цвят мастило: син.
- Дебелина на писане: 0,5 мм.

Химикалка PIANO PT-189

1102256999030 0.42 лв.

ТОП ЦЕНА

- Химикалка със сменяем пълнител.
- Удобна гумирана грип зона.
- Капачка с клипс.
- Цвят мастило: син.
- Дебелина на писане: 0,7 мм.

Химикалка PIANO PT-272

http://officebalev.com/khimikalki/981-piano-khimikalka-pt-189.html
http://officebalev.com/khimikalki/3850-khimikalka-piano-pt-272.html
http://officebalev.com/kancelarski/2049-mikro-lenta-szl-1233.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=111192199921&submit_search=
http://officebalev.com/organajzeri-za-byuro/2008-ark-postavka-prozrachna-2032.html
http://officebalev.com/drugi/2005-ark-postavka-za-kubche-golyama.html
http://officebalev.com/termo-rolki/257-termo-rolki-57mm34m-op12.html
http://officebalev.com/khartieni-kubcheta/3851-kubche-ofset-9-kh-9-sm.html
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3.48 лв.

ТОП ЦЕНА
1211304999175

Телбод KANGARO ARIS-35 
различни цветове
- Пластмасов корпус с метален механизъм.
- Притежава Quick механизъм за бърза работа.
- Захваща до 25 листа.
- Работи с телчета 24/6 и 26/6

1.98 лв.

ТОП ЦЕНА
1211304999180

Минителбод KANGARO ARIS-10M 
различни цветове
- Пластмасов корпус с метален механизъм.
- Притежава Quick механизъм за бърза работа.
- Захваща до 10 листа.
- Работи с телчета N10

1.32 лв.

ТОП ЦЕНА

1050120025

- Макетен нож 18 мм голям професионален.
- Метален водач на резеца.
- Пластмасов корпус.
- Заключващ механизъм.

Нож макетен ARK професионален

ТОП ЦЕНА
1.98 лв.

Папка с ластик SWORLD 
PP CY1734 - асорти

1303100999080

- Папка с ластик за 
документи Α4

- Подходяща е за 
архивиране на 
различни документи

- Цветове: синя, розова, 
зелена и оранжева

Ножици CENTRUM
- Произведена от закалена стомана

- Удобни пластмасови дръжки
- За универсална употреба

артикул размер           

1214270999070 140 мм. 1.26 лв.
1214270999015 160 мм. 1.56 лв.
1214270999020 200 мм. 2.16 лв.

топ цена

8.94 лв.

ТОП ЦЕНА

Перфоратор KANGARO PERFO-30 - Среден размер
перфоратор

с ограничител.
- Изцяло метално тяло.

- Перфорира 2 дупки
с разстояние между

тях 80 мм
- За 30 листа.

- С контейнер за отпадъци.

1210304999040
1210304999041
1210304999042
1210304999043
1210304999044

Пликове с цип - 100 бр.

Прозрачни пликове с цип
дебелина: 35 mic
Цената е за опаковка - 100 броя

код размер       цена
1560180070 5/5  0.96
1560180075 6/7  1.26
1560180080 7/9  1.74
1560180085 8/10  1.98
1560180090 9/11  2.28
1560180015 10/12  2.46 
1560180020 11/14  2.64
1560180025 13/16  3.36
1560180030 15/18  4.98 
1560180035 16/20  5.94
1560180040 17/23  6.78
1560180045 19/25  6.96
1560180050 21/27  8.34
1560180055 23/31  9.96
1560180060 26/35  13.38
1560180065 30/40  17.16

http://officebalev.com/telbodi/3852-telbod-kangaro-aris-35-razlichni-cvetove.html
http://officebalev.com/telbodi/1720-kangaro-telbod-aris-10m-asorti.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=121030499904&submit_search=
http://officebalev.com/nozhici/1850-centrum-nozhica-140mm-80183.html
http://officebalev.com/nozhici/1854-centrum-nozhica-160mm-80181.html
http://officebalev.com/nozhici/1857-centrum-nozhica-200mm-80180.html
http://officebalev.com/nozhove/1868-ark-nozh-maketen-golyam-prof-378.html
http://officebalev.com/papki-s-lastik/1945-sw-papka-s-lastik-pp-cy1734-ac.html
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124.98 лв.

ТОП ЦЕНА

• Стабилна основа с метална 
сърцевина и декоративен 
пластмасов кожух.

•  Плавно регулиране височината
на седящия.

• Люлеещ механизъм със
заключване в изходна позиция.

• Регулиране силата на люлеене
според теглото на седящия

• Фиксирани подлакътници.
• Тапицерия от висококачествена

дамаска клас С.
•  Максимално тегло на 

седящия –  120 кг.
• Гаранция 3 години.

4010120189 - ЧЕРЕН
4010120190 - СИВ 

Работен стол DIPLOMAT Работен стол LION 

4010140020 199.98 лв.

ТОП ЦЕНА

Директорски стол NSU Manager KD

• Полиамидна основа.
• Регулиране височината на седене.
• Люлеещ механизъм със заключване
в изходна позиция.

• Регулиране силата на люлеене 
според теглото на седящия.

• Фиксирани подлакътници.
• Тапицерия от висококачествена 

еко кожа ЕСО.
• Произведено в Европа.
• Товароносимост до 120 кг. на седящия
• 3 години гаранция на механизми 
и 4 години гаранция на амортисьор.

4010140060 81.96 лв.

ТОП ЦЕНА

• Стабилна петлъчева основа.
• Плавно регулиране височината 
на седене.

• Люлеещ Tilt механизъм 
с възможност
за заключване 
в 1 изходна позиция.

• Регулиране силата на люлеене 
според теглото на седяшия.

• 24 месеца гаранция .

164.94 лв.

ТОП ЦЕНА

Посетителски стол SAMBA CHROME

• стабилна метална рамка с
хромирано покритие

• седалка от многослойна
дървесина, тапицирана
с висококачествена еко
кожа клас V

• метални подлакътници
с дървени падове в цвят
натурален бук 1.007
(опция за тапицирани падове)

• възможност за стифиране
до 4 броя

• протектори на краката за
защита на подовите настилки

• възможност за свързване в
непрекъсната редица
посредством Link система.

• Максимално тегло на
седящия –  120 кг.

• Гаранция 3 години.

4010100077 - ЧЕРЕН
4010100078 - СВ. БЕЖОВ99.96 лв.

ТОП ЦЕНА

Работен стол FOREX GTP

• Седалка и облегалка, тапицирани
с дамаска клас С

• Плавно регулиране височината 
на седящия

• Регулиране височината и наклона 
на облегалката с възможност за 
фиксиране в желана позиция

• Регулиране дълбочината на седене
• С подлакътници 
• Стабилна метална петлъчева 
основа с декоративен 
пластмасов кожух

• Произведено в Европа.
• Гаранция 3 години.

4010120171 - черен
4010120172 - син
4010120219 - тъмно сив

157.98 лв.

ТОП ЦЕНА

Работен стол Prestige GTP 27 steel  

• Ергономична седалка 
и висока облегалка.

• СРТ механизъм
• фиксирани подлакътници.
• метална кръстачка.
• висококачествена дамаска клас С** 
• Произход: ПОЛША

4010120114 - черен
4010120115 - сив
4010120116 - син
4010120117 - бордо

http://officebalev.com/rabotni-stolove/3140-raboten-stol-forex-gtp-svetlo-siv.html
http://officebalev.com/rabotni-stolove/3139-raboten-stol-forex-gtp-cheren.html
http://officebalev.com/rabotni-stolove/3223-raboten-stol-forex-gtp-sin.html
http://officebalev.com/posetitelski-stolove/3128-posetitelski-stol-samba-cheren.html
http://officebalev.com/posetitelski-stolove/3129-posetitelski-stol-samba-bezhov.html
http://officebalev.com/direktorski-stolove/3073-direktorski-stol-diplomat-cheren.html
http://officebalev.com/direktorski-stolove/3072-direktorski-stol-diplomat.html
http://officebalev.com/direktorski-stolove/3714-direktorski-stol-nsu-manager-kd.html


761.98 лв.

ТОП ЦЕНА

Елегантна закачалка за дрехи.
Вписва се идеално във всеки интериор. 
Здрава метална конструкция.
Височина: 170 см.

Закачалка МАРТА

4035200021 - ЧЕРНА
4035200022 - СИВА

• серия сейфове с ключ тип „касов”.
• външни размери 350/250/250.
• 2 броя блокиращи болта.
• приспособления за закрепване към стена или под.
• дебелина на вратата – 4 мм.
• дебелина на стените – 2 мм.

83.94 лв.

ТОП ЦЕНА
4040120015

Сейф 200ВК

344.94лв.

ТОП ЦЕНА

Метален кардекс 452/620/1331 мм.

• изключително подходящ за
  съхранение на лични данни
  по ГДПР, влязъл в сила  
  от 25.05.2018 г.
• Конструкция - здрава метална
• Заключване – уникално за всеки 
  кардекс (наличен резервен ключ).
• Цвят – светло сив
• 4 бр. чекмеджета.
• Телескопични водачи -
  осигуряват пълен достъп до
  най-вътрешната част.
• Гаранция 2 години

3203005999010 89.94лв.

ТОП ЦЕНА

Метален болтов стелаж KIT

• размери 1000/400/1880.
• конструкция - здрава метална, 
прахово боядисана в сив цвят.
• 5 бр. рафта.
• товароносимост на рафт 65 кг. 
разпределен товар.
• включени крепежи за монтаж.
• Поцинкован.
• Гаранция 2 години.
• Произведено в Италия

4035120060

474.96 лв.

ТОП ЦЕНА
4035100014

Метален шкаф 900/400/1850 мм.

• Изключително 
  подходящ за съхранение
  на лични данни по ГДПР, 
  влязъл в сила 
  от 25.05.2018 г.
• Здрава метална конструкция, 
  прахово боядисана в сив цвят.
• Стомана с дебелина 0,7mm 
  на тавана, дъното и вратите.
• Стабилна неразглобяема 
  конструкция 
  (заварена фабрично)
• Двуточково заключване, 
  уникално за всеки шкаф.
• 4 рафта (5 междурафтия)  
  без възможност за регули-
  ране разтоянието между тях 
• Двойно подгънати рафтове 
  с възможност за поставяне 
  на висящи папки.
• Товароносимост на 
  1 рафт - 40кг.
• Тегло на шкафа 55 кг.
• Гаранция 1 година

299.94 лв.

ТОП ЦЕНА

4035180007

Метален двоен гардероб SUM 320W

• Размери 600/490/1800.
• Конструкция - метална, 
  прахово боядисана
  в сив цвят RAL 7035.
• Материал - стомана с дебелина 0,5 мм 
  на тавана, дъното и вратата.
• Цвят - прахово боядисан в сив цвят.
• Врата с вентилационни отвори и място 
  за обозначителна табелка.
• Рафт - за дрехи и принадлежности, 
  тръба за закачалки, кукички 
  за дрехи и огледало.
• Заключване - триточково заключване, 
  уникално за всеки гардероб
• Опаковка - доставя се в сглобен вид 
  (фабрично заварена
   неразглобяема конструкция)
• Гаранция 3 години.
• Произход: Полша

http://officebalev.com/zakachalki/2581-zakachalka-metalna-marta-cherna.html
http://officebalev.com/zakachalki/2582-zakachalka-metalna-marta-khrom.html
http://officebalev.com/sejfove/2605-sejf-ogneuporen-200vk.html
http://officebalev.com/kardeksi/3849-metalen-kardeks-4526201331-mm.html
http://officebalev.com/metalni-stelazhi/3692-metalen-boltov-stelazh-kit.html
http://officebalev.com/metalni-shkafove/2451-shkaf-metlaen-malow-sbm202-8044199.html
http://officebalev.com/metalni-garderobi/2460-metalen-garderob-320e-malow-6049180-dvoen.html
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144.96 лв.

ТОП ЦЕНА

артикул вид
3103000999620 RT-333 черен
3103000999570 RT-333 бежов 

- Плавно регулиране
височината на седящия.

- Газов амортисьор.
- Люлеещ механизъм.
- Регулиране силата на 

люлеене.
- Люлеещ механизъм с 

възможност за заключване
в изходна позиция.

- Седалка микрофибър.
- Гръб меш.
- Метална кръстачка.
- Гаранция 1 година на газовия 

амортисьор и механизмите.

Цвят: благороден бряст - светъл и бяло

Работен стол Милениум Работен стол Матадор

3103000999063 84.96 лв.

ТОП ЦЕНА

- Ергономична седалка и 
облегалка, тапицирани.

- Плавно регулиране 
височината на седящия.

- Облегалка с фиксирана опора 
в лумбалната зона.

- Регулиране силата на 
люлеене според теглото на 
седящия.

- Tilt механизъм.
- Фиксирани подлакътници с 

ергономична форма.
- Гаранция 1 година на газовия 

амортисьор и механизмите.




