Office Balev
DOUBLE A BUSINESS
КОПИРНА ХАРТИЯ

+

клас А

- Екологично чиста
- Непрозрачност 92%
- Белота CIE 169
- 75 гр./кв. м.
- За копирни машини,
лазерни и мастиленоструйни принтери
и факс апарати
- Възможност за
двустранно копиране
- Гарантиран дълъг
живот на отпечатъка

Флаш памет
PLATINET
16 GB

Течен сапун
MEDIX
С АНТИБАКТЕРИАЛНА
СЪСТАВКА
/900 мл./

или

цена за
комплекта

цена за
комплекта

1505100121

1505100122

35.94 лв.

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

32.94 лв.

Класьори PVC метален кант

5,5 см.
1070101020
1070101021
1070101022
1070101023
1070101024
1070101025
1070101026
1070101027
1070101028
1070101029
1070101030

7,5 см.
1070101000
1070101001
1070101002
1070101003
1070101004
1070101005
1070101006
1070101007
1070101008
1070101009
1070101010

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.

Папка джоб NOKI MAT 4830XXS 35 micr
А4 100 бр.

ТОП ЦЕНА

2.46 лв.

Папка джоб CRYSTAL ECONOMY А4 100 бр.
- Джоб с формат А4.
- Изработен от здрав

РР/полипропилен/.
- С европерфорация
за поставяне в
класьор или папка.
- Капацитет: 60 л.

- Джоб с формат А4.
- Изработен от здрав

РР/полипропилен/.
- С европерфорация
за поставяне в
класьор или папка.
- Капацитет: 60 л.

ТОП ЦЕНА
1070160082

2.94 лв.

ТОП ЦЕНА
1070160062

Всички цени са в левове с ДДС.
Валидна е от 01.04.2020 г. до 30.04.2020 г. или до изчерпване на количествата.

2.94 лв.

артикул

вид

бр. копия

цена

3020271130

WB ТОНЕР TN-2110/2120 DCP-7030;HL-2140 2 600

21.96

3020271135

WB ТОНЕР BROTHER TN-2320/2310 TN660 2 600

15.96

3020271145

WB ТОНЕР TN-3170/TN580

7 000

22.98

3020272020

WB ТОНЕР CANON EP27/26/CRG U/X25

2 500

24.96

3020273010

WB ТОНЕР HP C7115X LJ1200/Q2613X

3 500

22.98

3020273050

WB ТОНЕР HP CE285A / CB435A/CB436A

2 000

17.94

3020273120

WB ТОНЕР HP Q2612A/CAN FX-10

2 000

17.94

3020273095

WB ТОНЕР HP CF283А/MFP M120

1 500

18.96

3020275005

WB ТОНЕР SAMSUNG 1092 SCX4300

2 000

30.96

3020275025

WB ТОНЕР SAMSUNG ML1610/X.3117

2 000

24.96

USB Флаш памет

Почистващи кърпи PLATINET оп.100

артикул

големина

Отстраняват мазни петна, пръстови
отпечатъци и други примеси, като
същевременно са безопасни и не
повреждат екрана.
Оставят антистатично покритие
за защита срещу повторно отлагане на
замърсявания.

топ
цена
с ДДС

2065350025

4 GB

7.98

2065350030

8 GB

8.52

2065350040

16 GB

8.94

2065350050

32 GB

10.98

2065350060

64 GB

14.94

2065350065 128 GB

22.98

ТОП ЦЕНА
2075162025

Оптична мишка CANYON CNE-CMS1

4.98 лв.

Клавиатура TK101 TITANUM USB черна
- 104 клавиша.
- Модерен дизайн с оптимална лекота при употреба и широк набор от функции.
- Кирилизирана по БДС.

Оптичен сензор
Чувствителност при
движение: 800 dpi
Интерфейс:
USB 2.0
Брой бутони: 3

ТОП ЦЕНА
2045141350

ТОП ЦЕНА

6.96 лв.

2045107005

Външна батерия PLATINET
5200 mAh. полимерна

VERBATIM CD-R 700MB Slim
Verbatim CD-R 700MB 52x в тънка кутия.

- Зареждайте Вашето мобилно устройство
където и да сте.
- 5200 mAh
- Micro USB кабел

артикул

ТОП ЦЕНА
2065100004

8.94 лв.

0.96 лв.
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цвят

2080142031

синя

2080142035

сива

ТОП ЦЕНА

14.94 лв.

Калкулатор CENTRUM 80401

Калкулатор EXXO EC-17 12 разряда

- Дисплей: 12 разряден.
- Размер на дисплея:
110 x 25 мм.
- Размер на корпуса:
160 x 130 мм.
- Двойно захранване:
със слънчеви и
обикновени батерии.
- Пластмасови бутони.
- Метално покритие
на лицев панел.

- 12-разряден LCD
дисплей.
- Основни математически
действия.
- Пластмасови бутони.
- Функция „Memory“.
- Клавиш за коригиране.
- Клавиш „Двойна нула“.
- Размер 135/107мм.

ТОП ЦЕНА

11.94 лв.

2060122215

6.96 лв.

2060122010

Химикалка PIANO PT-191
различни цветове

Химикалка WEDO BRILLI 252 2899
- Модерна, комфортна, с мек пружинен механизъм.
- Възможност за смяна на пълнителя.
- Дебелина на писане: 0.5 мм.
- Цвят мастило: син

- Автоматична химикалка с пластмасово, непрозрачно тяло.
- Елегантен дизайн.
- Удобна грип зона.
- Дебелина: 0.7мм
- Цвят мастило: син

0.95 лв.

1005124638

2.39 лв.

1005121210

Сухо лепило DOUBLE A PVP

Коректор мини WEDO 4.2ММ/6М
- Подходяща за обикновена, копирна и факс хартия.
- Чисто и сухо коригиране, веднага след корекцията
може да се пише.
- Не се вижда при копиране.
- Размер на коригиращата
лента 4.2 мм. x 6 м.

- Не навлажнява и не деформира хартията.
- Подходящо за офиса и дома.
- Без разтворители..
- Подходящо за лепене на хартия, картон, пликове, снимки и др.
- Изпира се лесно от почти всички видове текстилни материи.
- Винтов механизъм за подаване на лепилото.

код

ТОП ЦЕНА
1020141210

Конферентна папка Monolith 2827

2.94 лв.

грамаж

цена

1025100050

8 гр.

0.96

1025100052
1025100054

21 гр.
40 гр.

1.44
1.98

Чанта Monolith 2358

Изработена от специално обработена
висококачествена еко кожа с цип.
Тефтер офсет на редове с формат А4. Място за кридитни карти.
Механизма е с 4 ринга. С 2 мултифункционални джоба.
С калкулатор.

Елеганта чанта за лаптоп.
Три големи вътрешни отделения и отделение за лаптоп.
Възможност за носене в ръка или на рамо. С метална закопчалка.

ТОП ЦЕНА
1095121085

47.88 лв.
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1095121045

49.98 лв.

Телбод KANGARO TRENDY-35

Перфоратор KANGARO PERFO-20

Пластмасов корпус с метален механизъм
Притежава Quick механизъм за бърза работа
Захваща до 25 листа
Работи с телчета
24/6 и 26/6

- С изцяло метално тяло
- Перфорира 2 дупки
с разстояние 80 мм
- За 20 листа
- С контейнер за отпадъци

1055101320
1055101321
1055101322
1055101323
1055101327

1055121420
1055121421
1055121422
1055121423
1055121427

ТОП ЦЕНА

ТОП ЦЕНА

6.96 лв.

3.96 лв.

Нож макетен WEDO голям професионален 78 805

Нож за писма WEDO 147 501

Изцяло метален корпус.
Автоматичен + заключващ механизъм.
Удобна гумирана дръжка. Ножът е снабден с острие с
пружина, което се прибира обратно автоматично, веднага
след като спре да бъде в контакт с повърхността за разяне,
като по този начин се гарантира по-голяма безопасност.

- Нож за отваряне на писма
- Удобна пластмасова дръжка

ТОП ЦЕНА
1050121205

1.98 лв.

1050121222

Куб STICKY MS 75/75 400л 4цв. пастел

Самозалепващи индекси 5/12/45 стрелка

Залепват върху всякакви
повърхности.
Не оставят лепило
върху повърхността.
Могат да бъдат отлепяни
и залепяни многократно.

- Индекси за отбелязване в
книги, документи и др.
- Възможност за отлепване и
повторно залепване, без да
повреждат хартията.
- Възможност за надписване.
- Опаковка: 5 цвята х 25 листа.

ТОП ЦЕНА
1040120200

Стреч фолио

ТОП ЦЕНА

2.94 лв.

1040160055

4.44 лв.

0.96 лв.

Самозалепваща лента 48 мм/100 м.
прозрачна

Разтегливост от 170% до 200%
Стреч фолио с ширина 50 см.
Дебелина: 23 микрона
Тегло: 1,2 кг.

Безцветна лепяща
лента.
Подходяща за
офиса и дома.
Използва се за
залепяне на кашони,
колети и картонени
опаковки ръчно
и машинно.

ТОП ЦЕНА

ТОП ЦЕНА
1035220010

11.88 лв.
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1035180218

1.32 лв.

САПУН ТЕЧЕН - PC500 5 л.

ДИСПЕНСЪР
ЗА САПУН S5

Течният сапун
Medix
има икономична
формула,
обогатена
с минерали.
Подходящ за
измиване на
ръце и тяло.

САПУН ТЕЧЕН - ПОМПА 0.4 л.
5020120065 - Sensitive
5020120067 - Blue mineral
5020120066 - Milk & Honey

ТОП ЦЕНА

ТОП ЦЕНА
5120120001

САПУН ТЕЧЕН

Препарат за почистване DOMESTOS - 0.75 л.

RAZOR Force Multi Surface
спрей - 0.75 л.

Подходящ за почистване
и дезинфекция на
замърсени повърхности.
Унищожава всички познати
микроби и предпазва вас
и вашето семейство
с 24-часова защита.

ТОП ЦЕНА

Белина - 1 литър

5020140268

3.48 лв.

ТОП ЦЕНА

ТОП ЦЕНА

ТОП ЦЕНА

ТОП ЦЕНА

Двупластова

3.96 лв.

Кислол - 1 литър
Подходящ за
почистване
и дезинфекция на
замърсени
повърхности.
Унищожава
всички познати
микроби и
предпазва вас
и вашето семейство
с 24-часова защита.

ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ - оп. 48 бр.

0.96 лв.

Кухненски ролки ZEBRA ECO
оп. 2 бр.
Трипластова

ТОП ЦЕНА

ТОП ЦЕНА
5025260016

Мултифункционален
дезинфекциращ спрей
с бактерицидно и
фунгицидно действие
за почистване на
различни повърхности
в банята.

5020180303

5020180430

12.96 лв.

5025240004
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RAZOR Force Баня
спрей - 0.75 л.

Мултифункционален
дезинфекциращ спрей
с бактерицидно и
фунгицидно действие
за почистване на
различни повърхности
в домакинството.

Подходящ за
почистване
и дезинфекция на
замърсени
повърхности.
Унищожава
всички познати
микроби и
предпазва вас
и вашето семейство
с 24-часова защита.

0.96 лв.

2.28 лв.

1.98 лв.

5020120907

5020200450 - Atlantic fresh
5020200455 - Citrus fresh
5020200465 - Pine fresh

ТОП ЦЕНА

ТОП ЦЕНА

16.98 лв.

9.96 лв.

САПУН ТЕЧЕН 0.9 л.
5020200490 - Sensitive
5020120070 - Blue mineral
5020120071 - Milk & Honey

1.62 лв.

3.96 лв.

5020180302

Домакински ръкавици

5025120600 - M
5025120605 - L

ТОП ЦЕНА

0.96 лв.

ЧУВАЛИ ЗА СМЕТ
Водонепропускливи чували за смет
Черни, непразрачни.

артикул

големина опаковка

цена

5025220070 35 л. 30 бр.

1.14 лв.

5025220200 80 л. 15 бр.

1.74 лв.

5025220030 130 л. 10 бр.

1.38 лв.

Метален шкаф с две врати
800/440/1050 мм.

Метален шкаф за документи
900/400/1850 мм.
• изключително подходящ за
съхранение на лични данни
по ГДПР, влязъл в сила
от 25.05.2018 г.
• Конструкция - здрава метална,
разглобяема
• Заключване – уникално за всеки
шкаф(наличен резервен ключ)
• Цвят – светло сив
• Рафтове - 4 рафта
(5 отделения за класьор папки)
• Товароносимост – 50 кг равномерно
разпределени на рафт
• Врати - със стандартно отваряне
• Гаранция 1 година

• изключително подходящ за
съхранение на лични данни
по ГДПР, влязъл в сила
от 25.05.2018 г.
• Конструкция - метална, прахово
боядисана в сив цвят RAL 7035
• Материал - стомана с
дебелина 0.6 мм
• Цвят - прахово боядисан в сив цвят.
• Врати със стандартно отваряне
• Заключване - двуточково заключване
уникално за всеки шкаф
• Рафт - 2 рафта регулируеми
на всеки 25 мм
• Товароносимост на рафт - 60 кг
• Гаранция 3 години
• Произход Полша

ТОП ЦЕНА

ТОП ЦЕНА

259.98 лв.

4035100001

4035100013

Метален гардероб троен 90/45/185

Метален стелаж RIVET 180/60/180 болтов

• Конструкция - здрава метална
конструкция.
• Материал - дебелина на
материала 0.6 мм
• Цвят - прахово боядисан
в сив цвят.
• Заключване - едноточково
заключване, уникално заключване
за всяко едно гардеробче.
• Вентилационни отвори
• Рафт - в долната част
на гардероба.
• Лост за закачалки
• Врати - стандартно затваряне
• Гаранция 12 месеца
• Произход Китай

• конструкция - метална прахово
боядисана цвят антрацит
• размери - 1800/600/1800 мм
• рафт ПДЧ - 4бр, с товароносимост
300 кг разпределен товар с две
подсилващи греди под всеки рафт
• иновация - сглобка,
която увеличава значително
стабилността на стелажа.
• ГАРАНЦИЯ 10 ГОДИНИ
• Произход Испания

ТОП ЦЕНА
4035180036

349.98 лв.

ТОП ЦЕНА

309.96 лв.

4035120011

Сейф YONG FA 200ВК

219.96 лв.

Закачалка Трик

• 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.
- поддържа се на
склад в цвят:
- черен
- сребрист
- Гаранция 12 месеца.

ТОП ЦЕНА

53.94 лв.

ТОП ЦЕНА
4040120015

4035200025 - СРЕБРО
4035200026 - ЧЕРЕН

77.94 лв.
6

Директорски стол LINEA STEEL
естествена кожа

Директорски стол FACTOR
• Стабилна петлъчева
основа
• Плавно регулиране
височината на седящия.
• Люлеещ механизъм
със заключване в
изходна позиция.
• Регулиране силата на
люлеене според
теглото на седящия.
• Фиксирани пластмасови
подлакътници.
• Максимално тегло на
седящия – 130 кг.
• Гаранция 3 год.

• Ергономична седалка и
облегалка, тапицирани във
висококачествена естествена
кожа клас SP
• Плавно регулиране височината
на седящия
• Свободно люлеене на седалката
и облегалката с възможност
за заключване в изходна позиция
• Регулиране силата на люлеене
според теглото на седящия
• Фиксирани метални подлакътници
с тапицирани падове
• Метална петлъчева основа от
полиран алуминий
• Гаранция 3 години.

ТОП ЦЕНА

висококачествена
естествена
кожа клас SP

249.96 лв.

4010140209

ТОП ЦЕНА

499.98 лв.

4010140009 - черен
4010140064 - св. бежов

Директорски стол DIPLOMAT STEEL

169.98 лв.

4010120192

Работен стол PRESTIGE GTP + подлакътници

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

ТОП ЦЕНА

89.94 лв.

ТОП ЦЕНА

149.94 лв.

Посетителски стол ISO BLACK

• Стабилна метална рамка прахово
боядисана в черен цвят.
• Седалка и облегалка от
многослойна дървесина, тапицирани
с висококачествена дамаска клас С.
• Пластмасови капаци на седалка
и облегалка.
• Възможност за поставяне на
подлакътници.
или конферентен комплект с
масичка за писане
за версия Iso.
• Протектори на краката за защита на
подовите настилки.
• Възможност за стифиране до 10 броя.
• Гаранция 3 години.

• С подлакътници TOPAZ.
• Ергономичен дизайн.
• Перманентен контакт.
• Плавно регулиране височината на
седалката.
• Плавно регулиране височината на
облегалката.
• Висококачествена антистатична
дамаска.
• Произведено в Европа,
• Товароносимост до 120 кг.
на седящия.

4010120167 - ЧЕРЕН
4010120168 - СИН
4010120169 - БОРДО
4010120170 - СИВ

189.96 лв.

4010140208

• Стабилна метална
хромирана основа
• 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 еко кожа
• Максимално тегло
на седящия – 120 кг
• Произведено в Европа

ТОП ЦЕНА

ТОП ЦЕНА

висококачествена
еко кожа

4010100063 - ЧЕРЕН
4010100064 - СИН
4010100065 - СИВ

ТОП ЦЕНА

29.94 лв.

Директорски стол
MATADOR RT-333

Посетителски стол
MATADOR C7525F

• Висококачествена еко кожа
• Пет лъчева основа
• Колелца за твърда настилка
• Регулиране на височината
• Метална кръстачка
• Гаранция 2 години.

4010650020 - ЧЕРЕН
4010650021 - БЕЖОВ

• Висококачествена еко кожа
• Тапицирани подлакътници
• здрава метална
хромирана рамка
• Гаранция 2 години.

ТОП ЦЕНА

149.88 лв.

Работен стол LORI mesh
• Седалка и облегалка тапицирани
в дамаска тип MESH в
различни цветове и
пластмасова декорация.
• Черна пластмасова кръстачка.
• Подлакътници черна пластмаса.
• Люлеещ механизъм със
заключване в работна позиция.
• Газов амортисьор за плавно
регулиране на височината.
• Гаранция 24 месеца на
металните части, амортисьор
и механизми.
• Цветове: черен; син; червен;
зелен; оранж.
• Метална кръстачка.
• Гаранция 3 години.

ТОП ЦЕНА
4010650120

149.88 лв.

ТОП ЦЕНА
4010650030

89.88 лв.

