
Всички цени са в левове с ДДС. 
Валидна е от 01.12.2019 г. до 31.12.2019 г. или до изчерпване на количествата.

63.96 лв.

цена за 
комплекта

+

+

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

клас А
- Екологично чиста
- Непрозрачност 104%
- Белота CIE 167
- 70 гр./кв. м.
- За копирни машини,
лазерни и мастилено-
струйни принтери
и факс апарати

- Възможност за
двустранно копиране

- Гарантиран дълъг
живот на отпечатъка

DOUBLE A EVERYDAYEVERYDAY
КОПИРНА ХАРТИЯ

1401903999096 35.94 лв.

цена за 
комплекта

цена за 
комплекта

A4 (297 x 210 мм.)
кашон (10 пакета - 5000 листа)

- Екологично чиста
- 75 гр./кв. м.
- За копирни машини,
лазерни и мастилено-
струйни принтери
и факс апарати

- Възможност за
двустранно копиране

- Гарантиран дълъг живот
на отпечатъка

CHAMEX
КОПИРНА ХАРТИЯ

1401904999581

шоколадови бонбони
FERRERO ROCHER

/16 бонбона/

Външна батерия
PLATINET
/2600 mAh./

+
USB флаш памет

PLATINET
/64 GB 2.0 /

- Могат да бъдат унищожени 
до 6 листа наведнъж 
с дебелина 80гр/м2.

- Вид отпадък: Ленти.
- Ниво на сигурност: P-2.
- Обем на коша: 7 литра.
- Ниво на шум до: 70 DbA

66.96 лв.2112000999066

Шредер за хартия MONOLITH  MA 501-17B

http://officebalev.com/
http://officebalev.com/byala-kopirna-khartiya/3878-chamex-khartiya-kopirna-a4-op10-shokoladovi-bonboni-ferrero-rocher-16-bonbona.html
http://officebalev.com/byala-kopirna-khartiya/3879-double-a-everyday-a4-op-5-br-vnshna-bateriya-platinet-2600-mah.html
http://officebalev.com/shrederi/3880-monolith-shreder-za-khartiya-ma-501-17b-usb-flash-pamet-platinet-64-gb-20-.html
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2045142040

Мишка OMEGA OM 268 GAMING 6D
Геймърска оптична мишка.
Специалното покритие на мишката позволява сигурно сцепление 
и предотвратява изпотяването дори при най-дългите игри.
Превключвател на резолюция: 1200-1600-2400-3200DPI - прецизност 
и супер бърз отговор! Цветът на бутона 

информира за
текущата резолюция.
Високото качество на 
изработка, оплетен 
кабел и позлатен 
куплунг осигуряват 
дългосрочна употреба.

2060122210

Калкулатор EXXO EC-22 12 разряда

- Размер на
дисплея:
125 x 28 мм.

- Размер на
корпуса:
205x 155 мм.

- Двойно
захранване:
със слънчеви
и обикновени
батерии.

- Пластмасови
бутони.

14.94 лв.

ТОП ЦЕНА

12.96 лв.

ТОП ЦЕНА

15.96 лв.

ТОП ЦЕНА

9.96 лв.

ТОП ЦЕНА

29.94 лв.

ТОП ЦЕНА

Тонколонки OMEGA OG-117B

- Висококачествен звук.
- Компактен размер.
- Атрактивен дизайн.
- 2х3W.

артикул вид
2045322217 оранжеви
2045322213 зелени 

2045262405

Bluetooth слушалки FREESTYLE FH0918

- Свързване: Bluetooth 4.1 
+ A2DP, HFP, HSP 
и AVRCP профили

- Разстояние: до 10 метра
- Време за възпроизвеждане на 
  музика: до 8 часа
- Батерия: 250 mAh
- Време за зареждане: 2 часа
- Тегло: 160 грама
- Импеданс: 32 ома
- Чувствителност: 105 +/- 3dB
- Честотна характеристика: 

20Hz - 20kHz

4.98 лв.

ТОП ЦЕНА
2080120026 - AA
2080120027 - AAA

Батерии АЛКАЛНИ DURASELL опаковка 4 бр.

Web камера + микрофон
OMEGA C10

- 24 bit цвят.
- 10x дигитално увеличение.
- USB 2.0
- С микрофон.

2045222010

артикул вид бр. копия              цена
3020271030     WB БАРАБАН BROTHER DR-2401/DR-2450 12 000 53.94
3020271145 WB ТОНЕР BROTHER TN-3170 7000 23.94
3020271135 WB ТОНЕР BROTHER TN2320/2310BK 2600 17.94
3020272020 WB ТОНЕР CANON EP-27 2500 25.98
3020273050 WB ТОНЕР HP CB435A/CE285A BK 2000 14.94
3020273040 WB ТОНЕР HP CE278A/CAN CRG728 2100 15.96
3020273076 WB ТОНЕР HP CF217А           С ЧИП! 1600 19.98
3020275025 WB ТОНЕР SAMSUNG ML1610/X.3117 2000 24.96
3020275060 WB ТОНЕР SAMSUNG SCX-4200 3000 34.98
3020276025 WB ТОНЕР XEROX 106R02773 1500 27.96

http://officebalev.com/toneri-za-brother/2231-toner-brother-tn-3170.html
http://officebalev.com/toneri-za-brother/2233-toner-brother-tn-23202310.html
http://officebalev.com/toneri-za-canon/2516-toner-za-canon-ep27.html
http://officebalev.com/toneri-za-hp/2466-toner-hp-cb435ace285a.html
http://officebalev.com/toneri-za-canon/2472-toner-hp-ce278a-crg728.html
http://officebalev.com/toneri-za-hp/2478-toner-hp-cf217a.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=3020275025&submit_search=
http://officebalev.com/toneri-za-samsung/2502-toner-samsung-scx-4200.html
http://officebalev.com/toner-za-xerox/2504-toner-xerox-106r02773.html
http://officebalev.com/slushalki/3560-bluetooth-slushalki-fs-fh0918.html
http://officebalev.com/zhichni/3579-mishka-omega-om-268-gaming-6d.html
http://officebalev.com/stereo/3473-tonkolonki-omega-og-117b-oranzhevi.html
http://officebalev.com/stereo/3474-tonkolonki-omega-og-117b-zeleni.html
http://officebalev.com/kameri/3475-web-kamera-mikrofon-omega-c10.html
http://officebalev.com/kalkulatori/2186-exxo-kalkulator-ec-22-12-razryada.html
http://officebalev.com/ednokratni-baterii/2355-duracell-bateriya-alkalna-r6-op4.html
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1.49 лв.

ТОП ЦЕНА

1020141210

1005121600

Коректор мини WEDO 4.2мм/6м  Лепило сухо UHU
Подходящ за обикновена, копирна
и факс хартия. Чисто и сухо 
коригиране, веднага след 
корекцията може да се пише.
Не се вижда при копиране

- 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.

2.94 лв.

ТОП ЦЕНА 1025100000 8,2 гр. 1.56
1025100002 21 гр. 2.58
1025100004 40 гр. 3.54

Перманентен маркер SCHNEIDER

Пише върху метал, стъкло, фолио, гланцирани 
повърхности пластмаса, метал, CD и други.
Не засъхва, ако е оставен без капачка 
до няколко дни.
Водо и светло устойчиво мастило.

SCHNEIDER 130
объл връх

1010121610
1010121611
1010121612
1010121613
1010121614
1010121619
1010121618
1010121617

SCHNEIDER 133
скосен връх

1010121620
1010121621
1010121622
1010121623

1.79 лв.

ТОП ЦЕНА

Борд маркер SCHNEIDER 290
Лесен за изтриване при което изсъхва 
без да оставя следи.
При писане не избледнява.

1010141610
1010141612
1010141614
1010141616

1.49 лв.

ТОП ЦЕНА

0.96 лв.

ТОП ЦЕНА

Job маркер текст SCHNEIDER
Подходящ за писане върху обикновена хартия, 
химизирана хартия, факс хартия и други.
Възможност да се маркира в две различни дебелини.
Голям резервоар.

1010101600
1010101602
1010101606

1010101608
1010101604
1010101610

1005201630
1005201631
1005201632
1005201633
1005201634

1005201637
1005201638
1005201639
1005201640
1005201641

Химикалка SCHNEIDER K15, различни цветове
Автоматична химикалка с възможност за смяна 
на пълнителя.
Цвят на мастилото: син
Дебелина на
писане: 0,5 мм.

0.48 лв.

ТОП ЦЕНА

Химикалка SCHNEIDER Tops 505 M
Химикал с прозрачно тяло и вентилирана 
капачка в цвета на писане.
Дебелина на писане: 0,4 мм.

1005101601
1005101602
1005101600
1005101603

0.48 лв.

ТОП ЦЕНА

Химикалка SCHNEIDER Tops 505 F
Химикал с непрозрачно тяло и вентилирана 
капачка в цвета на писане.
Дебелина на писане: 0,3 мм.

1005101611
1005101612
1005101610

1005201630

1.08 лв.

ТОП ЦЕНА

Тънкописец SCHNEIDER Topliner 967 черен
За прецизно писане и чертане.
Връх от неръждаема стомана.
Дебелина на писане: 0,4 мм.

http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=101014161&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=100510160&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=101010160&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=100510161&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=1005121600&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=100520163&submit_search=
http://officebalev.com/korektor-lenta/1503-wedo-korektor-mini-42mm6m.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=102510000&submit_search=
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2.94 лв.

ТОП ЦЕНА

Папка джоб OFFIM MAT LUX 40 micr. A4 100 бр.

1070160034

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

2.94 лв.

ТОП ЦЕНА

2.16 лв.

ТОП ЦЕНА

4.98 лв.

ТОП ЦЕНА
3.96 лв.

ТОП ЦЕНА

Папка джоб OFFIM CRYSTAL ECONOMY
30 micr. А4 100 бр.

1070160066

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

1035220010

Стреч фолио
Разтегливост от 170% до 200%
Стреч фолио с ширина 50 см.
Дебелина: 23 микрона.
1 кг + 200 гр. шпула

- Изработен от висококачествен РР полипропилен. 
- Здрав метален прищипващ механизъм. 
                         - Формат: А4 

Клипборд SWORLD FA7028

1070290101 - син
1070290102 - розов
1070290103 - лилав

1070120180
1070120181
1070120182
1070120184
1070120185
1070120066
1070120067
1070120068

1070120160
1070120161
1070120162
1070120164
1070120165
1070120056
1070120057
1070120058

8 см. 5 см.

Класьори PVC   

- Височина - 32 см. 
- Корици с PP покритие. 
- Със заключващ механизъм. 
- Етикет за надпис от вътрешната  страна на предния капак.
- Специално усилен отвор на гърба за лесно и сигурно захващане.
- Джоб на гърба, позволяващ смяна на етикета.

0.78 лв.

ТОП ЦЕНА
0.96 лв.

ТОП ЦЕНА

1040160055

Индекси STICKY MS 5х12/45 стрелка 

- Хартиени 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.

1040120150

Куб STICKY MS 75/75 4 цвята по 25 л. НЕОН

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

http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=107012016&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=1070160034&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=1070160066&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=1035220010&submit_search=
http://officebalev.com/samozalepvasshi-kubcheta/666-sticky-ms-kub-7575-4cvyata-100l-neon.html
http://officebalev.com/indeksi/621-sticky-ms-indeks-strelka-45-120.html
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0.60 лв.

ТОП ЦЕНА
0.45 лв.

ТОП ЦЕНА
1.38 лв.

ТОП ЦЕНА

6.48 лв.

ТОП ЦЕНА

Телчета KANGARO 

1090141001
24/6     1000 бр.

1090141002

1055101320
1055101321
1055101322
1055101323
1055101327

№10     1000 бр.

Антителбод KANGARO 
SR-45T

-Антителбод с ергономичен дизайн
-Заключващ механизъм
-За телчета № 10, 24/6, 26/6 
 и други размери
- Различни цветове

1055141001

Перфоратор KANGARO PERFO-20 Перфоратор KANGARO TRENDY-45

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

4.98 лв.

ТОП ЦЕНА

1055121430
1055121431
1055121432
1055121433
1055121437

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

49.98 лв.

ТОП ЦЕНА

1095161040

Чанта за лаптоп MONOLITH 2342

- За преносими 
  компютри до 17".
- Материал: Полиестер
- Множество удобни
  отделения.

0.96 лв.

ТОП ЦЕНА
5.94 лв.

ТОП ЦЕНА

-Чанта за документи
  с формат А4
-Здрава пластмасова 
  дръжка
-Текстилен контур за 
  по-добра здравина

 Чанта SWORLD CY9912

1095122800 1070202815

- Папка с копче за формат 15/240/480 мм.
- Подходяща е за архивиране на различни документи.
- Различни цветове.
- Капацитет: 200 л.

Папка с копче SWORLD CY1168 с разширение
27.96 лв.

ТОП ЦЕНА

1303000999020

Папка конферентна с цип MONOLITH 2870

Изработена от специално
обработена високо-
качествена еко кожа с цип. 
Тефтер офсет на редове 
с формат А4. Място за 
моливи и химикалки. 
Два джоба за документи. 
Многофункционално 
вътрешно отделение.

http://officebalev.com/chanti-za-laptopi/2086-monolith-chanta-za-laptop-2342.html
http://officebalev.com/chanti-za-dokumenti/2094-sw-chanta-cy9912.html
http://officebalev.com/papki-s-kopche/1941-sw-papka-s-kopche-a4-cy1168.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=105510132&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=105512143&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=1055141001&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=1090141001&submit_search=
http://officebalev.com/telcheta-za-telbod/1635-kangaro-telcheta-10.html
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ПОДАРЪК
бутилка

Jack Daniels
700 ml.

цена за 
комплекта

цена за 
комплекта

137.98 лв.

бутилка
Jameson

700 ml.

цена за 
комплекта

99.96 лв.

бутилка 

вино Tcherga
750 ml.

цена за 
комплекта

Офис стол CARGO еко кожа  
• Стабилна пластмасова основа със силиконови
  колелца подходящи за всякаква повърхност.
• Фиксирани пластмасови подлакътници.
• Плавно регулиране височината на седене.
• Функция Люлеене и заключване в изходна позиция.
• Тапицерия от ЕСО кожа.
• Максимално тегло на седяшия до 120 кг.

4010140061

Директорски стол MONTI mech
• Ергономични седалка и облегалка.
• Тапицерия тип меш
• Релакс подвижна ситема -Tilt механизъм 
  с възможност за заключване в изходна позиция.
• Регулиране силата на люлеене според теглото на седящия.
• Плавно регулиране на височината на седене.
• Фиксирани пластмасови подлакътници.
• Стабилна петлъчева хромирана основа с колела за меки повърхности.
• Произведено в Европа.
• Товароносимост до 120 кг. на седящия
• Гаранция: 2 години.

4010120183

• 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 години. 

Директорски стол FAKTOR

329.88 лв.
4010140209 - ЕСТЕСТВЕНА КОЖА

233.88 лв.
4010140208 - ЕКО КОЖА

259.98 лв.

ПОДАРЪК
бутилка

Johny Walker

700 ml.

цена за 
комплекта

Директорски стол RIGA STEEL
• Стабилна хромирана метална основа 
• Плавно регулиране височината на седящия
• Люлеещ механизъм със заключване в изходна позиция
• Регулиране силата на люлеене според 
  теглото на седящия
• Фиксирани подлакътници в сив цвят с меки 
  тапицирани падове
• Тапицерия от висококачествена еко кожа клас ЕСО, 
• Произведено в Европа, товароносимост до 130 кг. на седящия
• Гаранция: 3 години

4010120074 - черен
4010120075 - бежов

+

++

+

http://officebalev.com/direktorski-stolove/2840-direktorski-stol-factor.html
http://officebalev.com/direktorski-stolove/3222-direktorski-stol-faktor-eko-kozha.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=401012007&submit_search=
http://officebalev.com/rabotni-stolove/2716-raboten-stol-monti.html
http://officebalev.com/direktorski-stolove/3077-ofis-stol-cargo-cheren-eko-kozha.html
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359.88 лв.

Метален шкаф за документи с 800/400/1990 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 - стандартно затваряне
• Гаранция 1 година

4035100006

бутилка

Jack Daniels
700 ml.

цена за 
комплекта

359.88 лв.4035180030

бутилка
водка

Sobieski
Superior
700 ml.

цена за 
комплекта

119.99 лв.

бутилка
Ballantines

700 ml.

цена за 
комплекта

Работен стол PRESTIGE GTP + подлакътници
• 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 35.99 лв.

бонбони
Raffaello

150 gr.

цена за 
комплекта

47.99 лв.

цена за 
комплекта

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.

4010100063 - ЧЕРЕН
4010100064 - СИН
4010100065 - СИВ
4010100059 - БОРДО

4010100060
ИЗКУСТВЕНА 

КОЖА

Метален  гардероб 9 LOCKER 
900/400/1850 - 9 отделения
• Изключително подходящ за съхранение на лични данни 
по ГДПР, влязъл в сила от 25.05.2018 г.

• Височина на отделение 325 мм
• размери  ширина 900 мм, дълбочина 400мм, височина 1850мм
• Метална конструкция, прахово боядисана в  цвят RAL 7035
• Стомана с дебелина 0,6 мм 
• врата с вентилационни отвори и място за етикет
• Едноточково заключване, уникално за всеки гардероб
• Гаранция 1 година

+

+ +

+

http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=401012016&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=401010006&submit_search=
http://officebalev.com/metalni-shkafove/3649-metalen-shkaf-za-dokumenti-s-8004001990-mm.html


цена за 
комплекта

+ +

Ергономичен стол тапициран с 
висококачествена еко кожа. 
Полипропиленови подлакътници. 
Полипропиленова кръстачка. 
Газов амортисьор. 
Люлеещ механизъм. 

Седалка и облегалка тапицирани в 
дамаска тип MESH в различни цветове и 
пластмасова декорация. 
Метална  кръстачка.
Подлакътници от черна пластмаса.
Люлеещ механизъм със заключване
в работна позиция. 
Газов амортисьор за плавно регулиране
на височината.

4010650010 129.96 лв.

Стол AMBASSADOR Y-2003/AD68-1

бутилка

Johny Walker

700 ml.

цена за 
комплекта

4010650030 119.94 лв.

Стол LORI mesh

бутилка
Ballantines

700 ml.

http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=4010650030&submit_search=
http://officebalev.com/direktorski-stolove/2836-stol-ambassador-y-2003ad68-1.html



