
Всички цени са в левове с ДДС. 
Валидна е от 01.02.2020 г. до 29.02.2020 г. или до изчерпване на количествата.

35.94 лв.

цена за 
комплекта

цена за 
комплекта

цена за 
комплекта

+
червено

вино
Telish

cabernet
sauvignon

&
merlot
/750 мл./

1505100131

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

клас А
- Екологично чиста
- Непрозрачност 90%
- Белота CIE 165
- 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

3.95 лв.

- Лентов коректор 5 мм х 6 м
  с лесно плъзгане и здрава 
  коригираща лента.
- Подходяща за обикновена, копирна 
  и факс хартия.
- Чисто и сухо коригиране, веднага 
  след корекцията може да се пише.

1020147015

Коректор лента PRNTEL MINI 5/6 м.

1.98 лв.

- Текст маркер двувърх с ергономична форма и ярки, 
  неонови цветове.
- Подходящ за всички типове хартия, с добра покривност 
  и без избледняване на цвета.
- Дебелина на писане: 1 - 3.5 мм.

1010105046 - жълт/розов
1010105048 - жълт/оранжев

1010105044 - жълт/син
1010105042 - жълт/зелен

Маркер текст PENTEL двувърх

Поставка за кубче 
изработена от здрава, 
метална мрежа.

Хартиено кубче, лепено.
Вестникарска хартия.
400 листа.

кламери 33 мм.

1.98 лв.1060222016

Поставка за кубче SWORLD 1174/701 + кубчеМагнитна кутия за кламери CENTRUM
+ кламери

+ +

3.96 лв.1045140011

http://officebalev.com/korektor-lenta/3904-korektor-lenta-prntel-mini-56-m.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=101010504&submit_search=
http://www.officebalev.com
http://officebalev.com/byala-kopirna-khartiya/3914-kopirna-khartiya-a4-double-a-everyday-cherveno-vino-telish-cabernet-sauvignon-merlot.html
http://officebalev.com/khartieni-kubcheta/3913-postavka-za-kubche-sworld-1174701-kubche.html
http://officebalev.com/telcheta-klameri-i-dr/3912-magnitna-kutiya-za-klameri-centrum-klameri.html
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9.96 лв.

ТОП ЦЕНА

артикул                                  вид                                                                        бр. копия              цена

3020271125     WB ТОНЕР BROTHER TN-2010/ 2220 2 600 16.98
3020271140     WB ТОНЕР BROTHER TN-2421    С ЧИП 3 000 39.96
3020272025     WB ТОНЕР CANON CRG-719H 6 400 22.98
3020273051 WB ТОНЕР HP CE285X/CB435X/CB436X 3 000 21.96
3020273075 WB ТОНЕР HP CF217A      С ЧИП 1 600 61.98
3020273085 WB ТОНЕР HP  CF230X 30X      С ЧИП 3 500 52.98
3020273041 WB ТОНЕР HP  CE278X/CAN CRG728 3 000 22.98
3020276035 WB ТОНЕР XEROX 3140/3155/108R00909 2 500 27.96
3020275040 WB ТОНЕР SAMSUNG MLT-D1042S 1 500 25.98
3020275045 WB ТОНЕР SAMSUNG MLT-D111S 1 000 21.96

цена

USB Флаш памет PLATINET 3.0 

артикул                   големина  
2065342022 16 GB 10.98
2065342024 32 GB 14.94
2065342026 64 GB 20.94
2065342028 128 GB 35.94
2065342030 256 GB 55.98

- Удобна флаш памет.
- USB - 3.0

2060122220

Калкулатор EXXO EC-16 12 разряда

12–разряден LCD дисплей 
Основни математически 
действия 
Пластмасови бутони 
Метално покритие на 
лицев панел
Двойно захранване 
– с батерия и соларно 
Размери – 136x101x26 mm

2045147150

Безжична оптична мишка с вградена батерия
MODECOM MC-WRM1

ЧЕСТОТА: 2.4GHz.
Чувствителност 
при движение: 
1600 dpi
Интерфейс: 
USB 2.0
Брой бутони: 6

5.94 лв.

ТОП ЦЕНА

ТОП ЦЕНА

4.98 лв.

ТОП ЦЕНА

- Основни 
  математически действия.
- Двойно захранване  – с 
батерия и соларно.
- LCD дисплей.
- Автоматично изключване.
- Бутон “процент %”.
- Размери: 156 х 126 х 30мм.

2060122005

2075162015

Калкулатор CENTRUM 82070 8 разряда

Сгъстен въздух за 
почистване на офис 
оборудване и други 
електронни уреди.

Въздушен спрей PLATINET 
400 мл.

25.98 лв. 2045108010

Клавиатура ZIK JT710 черна
- 104 клавиша.
- Модерен дизайн с оптимална лекота при употреба 
  и широк набор от функции.
- Кирилизирана по БДС.
- USB 2.0

9.96 лв.

http://officebalev.com/340-svmestimi-toner-kaseti
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=206534202&submit_search=
http://officebalev.com/usb-flash-pamet/3890-usb-flash-pamet-platinet-256-gb-30.html
http://officebalev.com/drugi/3571-vzdukh-na-sprej-400-ml-platinet.html
http://officebalev.com/kalkulatori/2183-exxo-kalkulator-ec-16-12-razryada.html
http://officebalev.com/kalkulatori/2149-centrum-kalkulator-82070-8razryaden.html
http://officebalev.com/bezzhichni/3898-modecom-mc-wrm1-black-mishka-bezzhichna-vgradena-bateriya.html
http://officebalev.com/zhichni/2345-klaviatura-usb-cherna-st-skb558.html
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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.

1070160092

Папка джоб NOKI CRISTAL 45 micr А4 100 бр.
54430-45/4

4.44 лв.

ТОП ЦЕНА

8.99 лв.

ТОП ЦЕНА

1070160084 2.94 лв.

ТОП ЦЕНА

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

7.98 лв.

ТОП ЦЕНА
1095122010 1.98 лв.

ТОП ЦЕНА
1070202850

- РР материал
  (полипропилен).
- Чанта за документи
  с формат А4.
  с вътрешни отделения.
- Здрава пластмасова дръжка.
- Текстилен контур за 
   по-добра здравина.

Чанта PP CENTRUM 80175 A4  6 секции

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

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

Папка с ластик SWORLD CY1734 PP 

- Папка с ластик за документи Α4.
- Подходяща е за архивиране на различни документи.
- Цветове: синя, розова, зелена и оранжева.

Папка цветна РР
оп. 50 бр.

1070200029
1070200030
1070200031
1070200032
1070200033
1070200034
1070200035
1070200036
1070200037
1070200038
1070200039

- Папка с  цветен гръб и прозрачно лице,
- Перфорация за поставяне в класьор,
- Със сменяема лента за надписване,
- Изработена от полипропилен

* 1 опаковка съдържа 50 папки от 1 цвят!

Разделител EXXO PP A4
артикул                      вид 

топ
цена

1070280021 5 цифри 0,96
1070280023 10 цифри 1,68
1070280026 12 цифри 1,98
1070280029 20 цифри 2,94
1070280028 31 цифри 3,96
1070280020 5 цвята 0,96
1070280022 10 цвята 1,68
1070280024 12 цвята 1,98
1070280030 A-Z 2,94

http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=10701010&submit_search=
http://officebalev.com/dzhobove/3125-papka-dzhob-noki-cristal-45-micr-a4-100-br.html
http://officebalev.com/dzhobove/3148-dzhob-matiran-a4-noki-xs-45mikr-op100.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=107020003&submit_search=
http://officebalev.com/papki-pvc/1964-papka-s-perf-svetlo-sinya-op50br.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8+exxo&submit_search=
http://officebalev.com/chanti-za-dokumenti/3451-centrum-chanta-pp-a4-80175.html
http://officebalev.com/papki-s-lastik/1945-sw-papka-s-lastik-pp-cy1734-ac.html
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1040100010
1040120100
1040120110
1040120112
1040120115

Залепват върху всякакви повърхности.
Не оставят лепило върху повърхността.
Могат да бъдат отлепяни 
и залепяни многократно.
Опаковка 100 листа.

Самозалепващи листчета STICKY MS 75/75 
пастелни цветове

0.59 лв.

ТОП ЦЕНА
1.68 лв.

ТОП ЦЕНА

0.48 лв.

ТОП ЦЕНА

4.98 лв.

ТОП ЦЕНА

Самозалепваща  лента 48 мм./60 м., 
опаковка 6 бр.

1035180214 - БЕЗЦВЕТНА
1035180216 - КАФЯВА

Лепяща лента.
Добре прилепва, не пожълтява.

Ръчно и машинно лепене.
- Канцеларско лепило
  за хартия и картон.
- Лепи хартия, картон,
  снимки и други.
- Нетоксично, лесно 
  измиваемо.

с апликатор

с тампон

1025100090 - ТАМПОН
1025100092 - АПЛИКАТОР

Течно лепило OFFIM 50 мл.
1040160030

- Индекси за отбелязване в 
  книги, документи и др. 
- Възможност за отлепване 
  и повторно залепване, 
  без да повреждат хартията. 
- Възможност за надписване.
- Цвят: жълт.
- Размер: 25х45мм.

 Индекс жълт STICKY SN 5433 50 бр.

33.96 лв.

ТОП ЦЕНА

1095161050

Чанта за лаптоп MONOLITH 2400

- За преносими 
  компютри 
  до 15.6".
- Материал: 
  Полиестер.
- 3 големи 
  отделения.
- Възможност 
  за носене
  на ръка и 
  през рамо.

28.98 лв.

ТОП ЦЕНА

1095121040

Чанта за лаптоп MONOLITH 2765

- Изработена от 
  влагоустойчива 
  текстилна материя. 
- Две големи
  вътрешни 
  отделения и 
  джобове за 
  документи и 
  химикалки. 
- Възможност за 
  носене през рамо.

артикул                      вид              бр./лист 

артикул                      вид              бр./лист 
1540100025 63.5/38 21 бр
1540100030 70/37 24 бр
1540100027 70/32 27 бр
1540100026 70/25.4 33 бр
1540100020 52.5/29.7 40 бр
1540100015 48.5/25.4 44 бр
1540100019 52.5/21.4 56 бр
1540100011 заобл 38/21.2 65 бр
1540100010 прави 38/21.2 65 бр
1540100005 22/12 160 бр.

ТОП ЦЕНА
11.99 лв.

1540100065 210/297 1 бр
1540100060 210/148 2 бр
1540100055 105/148 4 бр
1540100050 105/74 8 бр
1540100041 99.1/67.7 8 бр
1540100028 105/57 10 бр
1540100043 105/42.3 14 бр
1540100040 70/50.8 15 бр
1540100045 105/37 16 бр
1540100036 70/46 18 бр
1540100035         70/42.3      21 бр

http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=1540100&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=104012011&submit_search=
http://officebalev.com/samozalepvasshi-kubcheta/684-sticky-ms-szl-7575-pastel-zhlt.html
http://officebalev.com/indeksi/620-sticky-ms-indeks-zhlt-50br.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=103518021&submit_search=
http://officebalev.com/techni/1832-offim-lepilo-techno-50ml-tampon.html
http://officebalev.com/techni/1831-offim-lepilo-techno-50ml.html
http://officebalev.com/chanti-za-laptopi/2089-monolith-chanta-za-laptop-2400.html
http://officebalev.com/chanti-za-laptopi/3911-chanta-za-laptop-monolith-2765.html
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2.46 лв.

ТОП ЦЕНА

1055141002

Антителбод KANGARO SR-100
Антителбод с форма на писалка.
Отстранява с лекота всички 
видове телчета за телбод.

7.98 лв.

ТОП ЦЕНА

4.98 лв.

ТОП ЦЕНА

Перфоратор KANGARO DP-600G

- Перфоратор с изцяло
 метално тяло.

- Перфорира 2 дупки 
с разстояние 

между тях 80 мм.
- За 22 листа.
- С контейнер
за отпадъци.

1055101240
1055101241
1055101242

7.98 лв.

ТОП ЦЕНА

Телбод KANGARO PRO - 45
- Метален корпус с метален механизъм.

- Притежава Quick механизъм за бърза работа.
- Антителбод

- Захваща до 30 листа
- Работи с телчета 24/6 и 26/6

1055121550
1055121551
1055121552
1055121553

артикул           размер               цена
2520140040 60х90 см. 39.96
2520140042 90х120 см. 79.98
2520140044 120х180 см. 149.94
2520140046 120х240 см. 199.98

артикул           размер               цена
2520100010 30х40 см. 5.94
2520100012 40х60 см. 7.98
2520100014 60х90 см. 12.96
2520100016 90х120 см. 22.98

Дъска БЯЛА МАГНИТНА с алуминиева рамка

Бяла магнитна  дъска
с алуминиева рамка.
Върху  дъската се
работи с борд маркер.
Лесна за  почистване 
повърхност.
Могат да се използват  
магнити за закрепване
на документи,
снимки и други.

Коркова дъска с 
дървена рамка.
Позволява лесно
закрепване на 
документи и
бележки към
повърхността
с помощта
на пинчета.

Дъска КОРКОВА с дървена рамка

1060180114

Органайзер за бюро  SWORLD 9056 
изработен от метал в черен цвят 

Метален 
органайзер, 
изработен
от здрава,
метална
мрежа.
Цвят: черен.

0.24 лв.

ТОП ЦЕНА

- Непрозрачно тяло.
- Вентилирана капачка.
- Дебелина на писане: 0.7 mm
- Цвят на мастилото: СИН

1005103160

Химикалка REBNOK TRIGNO 

1.62 лв.

ТОП ЦЕНА

- Подходящ за писане върху бели дъски.
- Лесен за изтриване при което изсъхва без да оставя следи.
- При писане не избледнява.
- Изтрива се със суха кърпа или гъба.
- Дебелина на писане: 1 - 1.9 мм.

1010145104
1010145106 

1010145102 
1010145100

Маркер борд PENTEL MW85 объл връх 

http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=105510124&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=105512155&submit_search=
http://officebalev.com/antitelbod/1654-kangaro-antitelbod-sr-100.html
http://officebalev.com/organajzeri-za-byuro/2019-sw-organajzer-za-byuro-9056.html
http://officebalev.com/khimikalki/2439-khimikal-rebnok-trigno-semi-gel-10mm-sin.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=101014510&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=252010001&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=252014004&submit_search=
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89.94 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

109.98 лв.

ТОП ЦЕНА

Работен стол PEGASO 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.

 - черен
 - син 4010140250 89.94  лв.

ТОП ЦЕНА

Работен стол DONNA

• Стабилна метална  основа с колелца 
  подходящи за мека повърхност
• Плавно регулиране височната на седене
• Фиксирани пластмасови  подлакътници
• Тапицерия от ЕСО кожа в комбинация 
  с дамаска МЕШ
• Поддържа се на склад в цвят черен 
• Максимално тегло на седяшия до 120 кг.
• Размери: 
  - ширина  на седалка 
    без подлакътници - 49 см
  - ширина на седалка 
    с подлакътниците - 60 см.
  - дълбочина на седалката 43 см.
  - височина на облегалка- 59 см
  - височина на облегалката - 60 см.

119.94 лв.

ТОП ЦЕНА

Работен стол LARGO BLACK

• Лицевата част на стола е тапицирана
  в черна еко кожа в комбинация 
  с дамаска тип   «меш»
• 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 пластмасови подлакътници.
• Стабилна метална петлъчева основа 
  с колела за меки повърхности.
  товароносимост до 120 кг. на седящия.

4010140017289.98 лв.

ТОП ЦЕНА

Директорски стол FLORIDA STEEL

4010140231 - ЧЕРЕН
4010140232 - СВЕТЛО БЕЖОВ

• Стабилна метална основа от 
  полиран алуминий
• Плавно регулиране височината 
  на седящия
• Люлеещ механизъм със заключване
   в изходна позиция
• Регулиране силата на люлеене 
  според теглото на седящия
• Фиксирани хромирани подлакътници
  с тапицирани падове
• Тапицерия от висококачествена
   изкуствена кожа клас ЕКО
• Максимално тегло на седящия 
  до 130 kg.
• Произведено в Европа
• Гаранция 3 години.

35.94 лв.

ТОП ЦЕНА

Посетителски стол  ASCONA CHROME

• Стабилна метална рамка с 
  кръгъл профил и хромирано покритие
• Седалка и облегалка от многослойна
  дървесина, тапицирани с
  висококачествена еко кожа
• Протектори на краката за защита
  на подовите настилки
• Възможност за стифиране до 8 броя

4010100086

http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=401014023&submit_search=
http://officebalev.com/direktorski-stolove/3130-direktorski-stol-largo-steel.html
http://officebalev.com/rabotni-stolove/3669-raboten-stol-donna.html
http://officebalev.com/contact-us
http://officebalev.com/posetitelski-stolove/3163-posetitelski-stol-ascona-chrome.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/rabotni-stolove/3140-raboten-stol-forex-gtp-svetlo-siv.html
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219.96 лв.

ТОП ЦЕНА
4035180035

Метален двоен гардероб 

• Размери 600/450/1850.
• Конструкция - метална, 
  прахово боядисана
• Материал - стомана с дебелина 0,6 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 - едноточково заключване, 
  уникално за всеки гардероб
• Гаранция 12 месеца.

• 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.

64.98 лв.

ТОП ЦЕНА
4040120015

Сейф 200ВК

49.98 лв.

ТОП ЦЕНА
4035120018

Метален безболтов стелаж CROSSER
750/300/1450 мм. 

• Конструкция - здрава метална,
  прахово боядисана стомана
• Цвят сив
• 4 бр. рафта 
• товароносимост на рафт 30 кг.
  разпределен товар
• Гаранция 2 години
• Произход Италия

419.94 лв.

ТОП ЦЕНА
4035100014

Метален шкаф SBM 202 • изключително подходящ 
  за съхранение на лични 
  данни по ГДПР, влязъл в 
  сила от 25.05.2018 г.
• размери 800/435/1990
• метална конструкция, 
  прахово боядисана в сив 
  цвят RAL 7035
• стомана с дебелина 0,7 мм
  на тавана, дъното и вратите
• галванизирано дъно 
  против корозия
• регулируеми рафтове по 
  височина през 25 мм
• двойно подгънати рафтове
  с възможност за поставяне
  на висящи папки
• товароносимост 
  – 40 кг/рафт
• двуточково заключване
• ключалка, уникална 
  за всеки шкаф
• доставя се в сглобен вид 
  (фабрично заварена 
  неразглобяема конструкция)
• Тегло на шкафа: 55 кг.
• Гаранция 2 год.

399.96 лв.

ТОП ЦЕНА

4035140012

Кардекс SZK 101

• изключително подходящ за
  съхранение на лични данни
  по ГДПР, влязъл в сила  
  от 25.05.2018 г.
• размери 415/630/715
• метална конструкция, прахово 
  боядисана в сив цвят RAL 7035
• стомана с дебелина 1,0 мм на 
  тавана, дъното и челата 
  на чекмеджетата
• галванизирано дъно против корозия 
  2 чекмеджета с телескопични водачи, 
  осигуряващи пълен достъп 
  до най-вътрешната част
• централно заключване на всички 
  чекмеджета, уникално за всеки кардекс
• блокировка срещу едновременно
   отваряне на повече от едно чекмедже
  – предотвратява обръщане на кардекса
• вътрешен размер на чекмедже 
   – ш/д/вис, мм – 330/585/244 мм
• доставя се в сглобен вид 
  (фабрично заварена 
  неразглобяема конструкция)
• Гаранция 3 години.

79.98 лв.

ТОП ЦЕНА
4035200017

Закачалка ELF с поставка за чадър

• Метална конструкция 
  с хромирано покритие.
• Изчистени и елегантни форми.
• Декоративни пластмасови
  елементи.
• Поставка и отцедник за чадъри.

http://officebalev.com/metalni-shkafove/2451-shkaf-metlaen-malow-sbm202-8044199.html
http://officebalev.com/metalni-garderobi/2598-metalen-garderob-dvoen-6004501850-mm.html
http://officebalev.com/kardeksi/2455-kardeks-metalen-szk101e-1kh2-426372.html
http://officebalev.com/metalni-stelazhi/3121-metalen-bezboltov-stelazh-crosser-7503001450-mm.html
http://officebalev.com/zakachalki/2852-metalna-zakachalka-elf-s-postavka-za-chadr.html
http://officebalev.com/sejfove/2605-sejf-ogneuporen-200vk.html


Изработен от 
висококачествена
еко кожа.
Газов амортисьор за 
плавно регулиране 
на височината.
Декоративни тапи, 
прикриващи болтовете 
на подлакътниците.
Здрава петлъчева 
основа.

4010650065 4010140010 74.94 лв.

ТОП ЦЕНА

Работен стол CONCORD ECO
Ергономична 
седалка и 
облегалка.
Плавно регулиране 
височината на 
седящия.
Облегалка с 
фиксирана 
опора в 
лумбалната зона.
Регулиране силата 
на люлеене 
според теглото 
на седящия.
Tilt механизъм
Подлакътници 
с ергономична 
форма.
Колелца за меки
повърхности.

179.94 лв.

ТОП ЦЕНА

Стол MENAGER ORION

http://officebalev.com/contact-us
http://officebalev.com/direktorski-stolove/3910-stol-menager-orion.html
http://officebalev.com/rabotni-stolove/2712-raboten-stol-concord-eco.html



