
Всички цени са в левове с ДДС. 
Валидна е от 01.10.2020 г. до 31.10.2020 г. или до изчерпване на количествата.

Office BALEV
www.officebalev.com 0700 10 495

IQ ECONOMY+

1505100253

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

1505100203

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

- Белота CIE 146
- 80 гр./кв. м.
- За копирни машини,
лазерни и мастилено-
струйни принтери
и факс апарати

- Възможност за
двустранно копиране

- Гарантиран
дълъг живот на
отпечатъка.

- Белота CIE 146
- 80 гр./кв. м.
- За копирни машини,
лазерни и мастилено-
струйни принтери
и факс апарати

- Възможност за
двустранно копиране

- Гарантиран
дълъг живот на
отпечатъка.

HIGH STANDARDКОПИРНА ХАРТИЯКОПИРНА ХАРТИЯ

29.94 лв.

цена за 
комплекта

29.94 лв.

цена за 
комплекта

течен перилен препарат 
MEDIX Alvina

1,1 л.

Дезинфектант гел MEDIX 
с антибактериална съставка

/60 мл./

249.96 лв.2025140001

ПОДАРЪК тонер касета 

Мултифункционално устройство
BROTHER DCP-1610WE 3 в 1

Формат: A4
Месечно натоварване: 

1800 страници
Скорост при печат:

20 Страници в минута
Резолюция при печатане: 

2400 x 600 dpi
Мрежово свързване: Да

Двустранен печат: Не
Резолюция при сканиране: 

600x1200 dpi
Безжична връзка: да

цена за 
комплекта

79.98 лв.2070240100

Термометър безконтактен MD-33520 + батерия 

Електрическа острилка с лесно отстраняващ се контейнер.
Работи с 2 R6 батерии.
Допълнителен резервен нож.
Подходящ за детски градини и училища.

Изработена от висококачествена еко кожа.
Вътрешно отделение и джоб за визитки и химикалки, 
рингове за защипване на листове.
Заден джоб с цип и преден джоб с лепенка.
Тип кожена папка.
За носене в ръка.
С метална закопчалка.

Острилка CENTRUM електрическа 80601 Папка за документи WEDO 58 5101 A5

14.94 лв.

ТОП ЦЕНА

1015202034 39.96 лв.

ТОП ЦЕНА

1095121258

1 секунда време за реакция.
3 цвята на фона.
Цифров дисплей.

http://officebalev.com/
http://officebalev.com/chanti-za-dokumenti/2098-wedo-papka-za-dokumenti-a5-58-5101.html
http://officebalev.com/byala-kopirna-khartiya/4078-kopirna-khartiya-iq-economy-dezinfektant-gel-medix-s-antibakterialna-sstavka-60-ml.html
http://officebalev.com/byala-kopirna-khartiya/4079-kopirna-khartiya-high-standard-techen-perilen-preparat-medix-alvina-11-l.html
http://officebalev.com/monokhromni-lazerni-printeri/4076-multifunkcionalno-lazerno-monokhromno-ustrojstvo-brother-dcp-1610we-bezzhichno-a-podark-toner-kaseta4.html
http://officebalev.com/ostrilki/4077-ostrilka-centrum-80601-elektricheska.html
http://officebalev.com/drugi/4075-bezkontakten-termometr-md-33520-bateriya.html
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артикул                                  вид                                                                        бр. копия              цена

3020271135 WB ТОНЕР BROTHER TN-2320/2310 TN660  2600 15.96
3020271140 WB ТОНЕР BROTHER TN-2421/HL-L2312D С ЧИП  3000 29.94
3020273010 WB ТОНЕР HP C7115X LJ1200/Q2613X/EP25  3500 23.94
3020273050 WB ТОНЕР HP CE285A / CB435A/CB436A/CRG-712 2000 14.94
3020273075 WB ТОНЕР HP CF217A/                                 С ЧИП  1600  29.94
3020273121 WB ТОНЕР HP Q2612X/CAN FX-10 3000 20.94
3020273130 WB ТОНЕР HP Q7553А/49A P2015/CRG708  3000 25.98
3020274015 WB ТОНЕР KYOCERA TK-170/FS-1320D,P2100 7200 22.98
3020275040 WB ТОНЕР SAMSUNG MLT-D1042S/LSML-T104/ 1500 31.98
3020276010 WB ТОНЕР XEROX 013R00625 3119  3000 31.98

15.96 лв.

ТОП ЦЕНА
2060122210

Калкулатор DOSY 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.

цена за 
комплекта

2065102103

CD-R FIESTA 700MB 52x 
опаковка 50 бр.

ПОДАРЪК
ПЛИК ЗА CD
опаковка 25 бр.

11.94 лв.

ТОП ЦЕНА
2045108015

USB Клавиатура+мишка JEDEL 
Оптична клавиатура + мишка.
Интерфейс: USB
Kлавиатура с 104 бутона.
Дължина на кабела: 1.5 м

 Почистващи кърпи PLATINET оп.100

4.98 лв.

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

2075162025

цена

USB Флаш памет PLATINET 3.0 

артикул                   големина  
2065342022 16 GB 12.96
2065342024 32 GB 14.94
2065342026 64 GB 19.98
2065342028 128 GB 35.94
2065342030 256 GB 52.98
2065342032 512 GB 119.94

- Удобна флаш памет.
- USB - 3.0

14.94 лв.

ТОП ЦЕНА

Тонколонки OMEGA OG-117B

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

артикул                           вид
2045322217 оранжеви
2045322213 зелени 

http://officebalev.com/toneri-za-brother/2233-toner-brother-tn-23202310.html
http://officebalev.com/toneri-za-brother/3709-toner-brother-tn-2421-s-chip-3000k.html
http://officebalev.com/toneri-za-hp/2465-toner-hp-c7115x.html
http://officebalev.com/toneri-za-hp/2466-toner-hp-cb435ace285a.html
http://officebalev.com/toneri-za-hp/3663-toner-hp-cf217a-s-chip.html
http://officebalev.com/toneri-za-hp/3662-toner-hp-q2612xcan-fx-10.html
http://officebalev.com/toneri-za-hp/2492-toner-hp-q7553a49a.html
http://officebalev.com/toneri-za-kyocera/2509-toner-za-kyocera-tk170.html
http://officebalev.com/toneri-za-samsung/2498-toner-samsung-mlt-d1042s.html
http://officebalev.com/toner-za-xerox/3046-wb-toner-xerox-013r00625-3119.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=206534202&submit_search=
http://officebalev.com/komplekti/3760-usb-klaviaturamishka-jedel.html
http://officebalev.com/cddvd/3990-cd-r-fiesta-700mb-52x-opakovka-50-br-podark-plik-za-cd-opakovka-25-br.html
http://officebalev.com/drugi/3572-mokri-krpi-za-lcdtft-omega.html
http://officebalev.com/kalkulatori/2186-exxo-kalkulator-ec-22-12-razryada.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=204532221&submit_search=
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- Лесен за изтриване при което изсъхва 
  без да оставя следи
- При писане не избледнява

КОМПЛЕКТ 
4 цвята в блистер

Маркер за бяла дъска CENTRUM 

1010142000
1010142002
1010142004
1010142006

1010142008
2.94 лв.

ТОП ЦЕНА

0.66 лв.

ТОП ЦЕНА

За закрепване върху метални и магнитни 
повърхности.

Магнити CENTRUM 5 бр. 82714

35.94 лв.

ТОП ЦЕНА
2515221200

359.94 лв.

ТОП ЦЕНА
2520140113

Лазерна показалка WEDO 236 2001
Лазерна показалка с черен цвят на тялото.
Червен цвят на точката.
Обхват в радиус минимум 50 метра.

14.94 лв.

ТОП ЦЕНА
2515221215

2.46 лв.

ТОП ЦЕНА
2520202052

Показалка + химикалка WEDO телескопична 236 1
Телескопична химикалка с 
максимална дължина 90 см.
Метален корпус.

5.94 лв.

ТОП ЦЕНА
2520202105

Спрей за 
бяла дъска 
PLATINET 
250 мл. 

За бързо и 
безпроблемно 
почистване на 
мръсни бели дъски. 
Специално
разработени за 
училища, колежи и 
университети.

артикул                    размер               цена
2520140040 60х90 см. 59.94
2520140042 90х120 см. 79.98
2520140044 120х180 см. 179.94
2520140046 120х240 см. 239.94

Дъска БЯЛА МАГНИТНА с алуминиева рамка Дъска БЯЛА МАГНИТНА 120/200 на колела

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.

- Бяла дъска 
  с алуминиева 
  рамка и PVC колела 
  за предвижване.
- Може да се върти на 
  360° градуса и да се 
  използва от двете страни.
- Върху дъската се работи 
  с борд маркер.
- Лесна за почистване 
  повърхност.
- С механизъм за
  заключване.

- Подходяща за почистване навсички 
  видове бели дъски и флипчарт.
- Магнитна за по-лесно закрепване 
  направо върху дъската.
- размери: 145/63 мм.

Гъба за бяла дъска магнитна 

1.98 лв.

2520201700

http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=101014200&submit_search=
http://officebalev.com/aksesoari-za-dski/4072-gba-za-byala-dska-magnitna.html
http://officebalev.com/drugi/4071-magniti-centrum-5br-82714.html
http://officebalev.com/aksesoari-za-dski/3573-sprej-za-byala-dska-250-ml-platinet.html
http://officebalev.com/aksesoari-za-dski/3573-sprej-za-byala-dska-250-ml-platinet.html
http://officebalev.com/pokazalki/2802-wedo-lazerna-pokazalka-236-2001.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=252014004&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=2520140113&submit_search=
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1070120180
1070120181
1070120182
1070120184
1070120185
1070120186
1070120187
1070120188

1070120160
1070120161
1070120162
1070120164
1070120165
1070120166
1070120167
1070120168

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. 2.34 лв.

ТОП ЦЕНА

2.94 лв.

ТОП ЦЕНА
2.46 лв.

ТОП ЦЕНА

Папка джоб OFFIM CRYSTAL ECONOMY
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.

Стреч фолио черно

1035220017

Разтегливост от 170% до 200%
Стреч фолио с ширина 50 см.

Дебелина: 23 микрона
Тегло: 1,7 кг.

11.94 лв.

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

1070160060

Папка джоб MAT ECONOMY А4 100 бр.

1095122810

Чанта SWORLD CY9910 асорти
Разширяваща се чанта за документи с формат А4
Здрава пластмасова дръжка; Материал: PP 
цвят: син, зелен, оранжев

5.94 лв.

ТОП ЦЕНА

1070202820

Папка с копче SWORLD CY208-18 А4 асорти
Папка с копче за формат A4.
Подходяща е за архивиране 
на различни документи.
Различни цветове.

0.66 лв.

ТОП ЦЕНА

Фолио с въздушни мехурчета AIRPOC 100см/5м

1035220030

Фолио с въздушни мехурчета.
Подходящо за опаковане на
чупливи артикули и пратки.

Дебелина: 120 микрона.

5.94 лв.

ТОП ЦЕНА

http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=10701201&submit_search=
http://officebalev.com/dzhobove/3722-papka-dzhob-offim-crystal-economy-a4-100-br.html
http://officebalev.com/dzhobove/1573-papka-dzhob-matt-economy-a4.html
http://officebalev.com/chanti-za-dokumenti/2093-sw-chanta-cy9910-asorti.html
http://officebalev.com/papki-s-kopche/1942-sw-papka-s-kopche-a4-cy208-18.html
http://officebalev.com/ofis-konsumativi/4073-strech-folio-cherno-17-kg.html
http://officebalev.com/ofis-konsumativi/4074-folio-s-vzdushni-mekhurcheta-airpoc-100sm5m.html
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1.32 лв.

ТОП ЦЕНА
5.94 лв.

ТОП ЦЕНА

Антителбод KANGARO SR-45T

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

1055141001

1055101230
1055101231
1055101232
1055101233
1055101239

Перфоратор KANGARO DP-482G

- С изцяло метално тяло
- Перфорира 2 дупки 
  с разстояние 80 мм
- За 16 листа
- С контейнер за отпадъци

3.96 лв.

ТОП ЦЕНА

1055121420
1055121421
1055121422
1055121423
1055121427

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

- Произведена от закалена стомана.
- Удобни пластмасови дръжки.
- За универсална употреба.
- 30% по-остри.

Ножици KANGARO 

1050100220 152 мм. EL-60/Y СИН 2.94 лв.
1050100225 152 мм. EL-60/Y ЧЕРВЕН 2.94 лв.
1050100255 185 мм. EL-73/Y СИН 3.96 лв.
1050100260 185 мм. EL-73/Y ЧЕРВЕН 3.96 лв.
1050100240 210 мм. EL-83/Y СИН 4.98 лв.
1050100245 210 мм. EL-83/Y ЧЕРВЕН 4.98 лв.

Макетен нож CENTRUM

1050120008 9 мм. 80336 0.54 лв.
1050120009 18 мм. 80136 0.96 лв.

ценаартикул           големина       модел   

артикул           дължина            модел                цвят            цена

- Макетен нож със сменяеми ножчета.
- Пластмасово тяло 
- В блистерна опаковка

3.48 лв.

ТОП ЦЕНА

Телбод TRENDY-10 - Телбод
с пластмасов

корпус с
метален

механизъм
- Притежава

Quick
механизъм

за бърза работа
- Захваща до 15 листа
- Работи с телчета N10

 - С вграден антителбод
 - В основата на телбода

 могат да се
 съхраняват телчета

за по-голямо удобство1055121400
1055121401
1055121402
1055121403
1055121407

0.24 лв.

ТОП ЦЕНА

- Непрозрачно тяло.
- Вентилирана капачка.
- Дебелина на писане: 1.0 mm
- Цвят на мастилото: СИН

1005103160

Химикалка REBNOK TRIGNO 

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 

1040120150 75/75 5цв./20л. НЕОН  0.96 лв.
1040120151 75/75 4цв./25л. ПАСТЕЛ 0.96 лв.

артикул             размери                модел                                   цена

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=104012015&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=105512142&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=105512140&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=105510123&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=10501002&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=105012000&submit_search=
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5020120064

Антибактериален гел за ръце PC 504 0.4 л.

Бързодействащ гел на алкохолна 
основа за хигиенна дезинфекция 
на ръцете без необходимост от 
вода и сапун. С широк спектър на 
действие срещу всички, срещани 
в практиката, бактерии и вируси 
с обвивка. Формулата притежава 
освежаващ аромат и добавки, 
които хидратират кожата.

7.44 лв.

ТОП ЦЕНА

13.98 лв.

ТОП ЦЕНА

ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ - оп. 48 бр.

5025260016

Двупластова

3.42 лв.

ТОП ЦЕНА

КУХНЕНСКА РОЛКА в целофан 800 гр.

5025240811

2.34 лв.

ТОП ЦЕНА

 БЛОК WC FRESH DROPS 55 гр.

5020100400 - Lavender
5020100401 - Ocean
5020100402 - Lemon

Твърдо тоалетно блокче
 с дълготраен аромат

RAZOR ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ ГЕЛ - 0.75 л.
RAZOR 
ДЕЗИНФЕКЦИРАЩ 
1 л.

С лекота почистват и дезин-
фекцират мивки, вани, фаянс, 
плочки, фуги, батерии, душове, 

тоалетни чинии и др.
Отстранява бързо и лесно 

котлен камък, следи от ръжда 
и упорити замърсявания, като

придава искрящ блясък.

5020180304 - ocean
5020180305 - lavender 3.12 лв.

ТОП ЦЕНА
3.66 лв.

ТОП ЦЕНА

5020260020

5020260016 21.96 лв.

ТОП ЦЕНА

Биоциден гел, унищожаващ 99,9% от бактериите и фунгите 
(Candida albicans), срещани в практиката. Без мирис на хлор.
Дезинфекциращ гел с киселинно действие за професионална 
употреба. С широк биологичен спектър на действие срещу често 
срещани в практиката бактерии и фунги, вкл. Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus 
hirae, Candida albicans и др. Концентрираният гел притежава 
изключително ефикасна формула, която се задържа за дълго по 
повърхността, дори и под вода, като бързо и лесно отстранява 
калциеви отлагания, петна от ръжда, органични и неорганични 
упорити замърсявания. Предназначен за основно и поддържащо 
почистване. Без мирис на хлор. Със свеж аромат на праскова.
Активно вещество: Четвъртични амониеви съединения, 
бензил-C12-16-алкилдиметил, хлориди – 1,5g/100g.

Дезинфектант гел Medix 
DC 300 - 5 л.

2.16 лв.

ТОП ЦЕНА
2.52 лв.

ТОП ЦЕНА

САПУН ТЕЧЕН - ПОМПА 0.4 л.

САПУН ТЕЧЕН

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

5020200490 - Sensitive
5020120070 - Blue mineral
5020120071 - Milk & Honey

САПУН ТЕЧЕН 0.9 л.

Препарат за почистване DOMESTOS - 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.

3.96 лв.

ТОП ЦЕНА5020200450 - Atlantic fresh
5020200455 - Citrus fresh
5020200465 - Pine fresh

http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=5020260016&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=5020120064&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=50202004&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=5020260020&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=502018030&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=502012007&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=502010040&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=5025260016&submit_search=
http://officebalev.com/toaletna-khartiya/3383-toaletna-khartiya-100-celuloza-op-48.html
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289.98 лв.

ТОП ЦЕНА

Метален шкаф за документи 
900/400/1850 мм.

4035100001

• 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
• Опаковка – опакован 
  в кашон (кутия)

74.94 лв.

ТОП ЦЕНА

Метален болтов стелаж ACHILLE 
900/400/1850 мм.

• Размери 900/400/1720
• Конструкция - здрава метална, 
  прахово боядисана в сив цвят
• 5 бр. рафта 
• Товароносимост на рафт 
   70 кг. разпределен товар
• Гаранция: 2 години.

28.98 лв.

ТОП ЦЕНА

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 2 години.

4010100063 - ЧЕРЕН
4010100064 - СИН
4010100065 - СИВ

79.98 лв.

ТОП ЦЕНА
40352000164035120020

Метална закачалка RADO
с поставка за чадър

• метална конструкция 
  поцинкована
• изчистени и елегантни форми
• декоративни пластмасови 
  елементи
• поставка и отцедник за чадъри
• корона с въртеливо движение 
• Гаранция: 2 години.

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.
• Гаранция: 2 години.

4010140017

• Висока облегалка
• Плавно регулиране на наклона и 
  височината на облегалката
• Плавно регулиране на височината на 
  седалката и дълбочината на седене
• Висококачествена дамаска
• Фиксирани пластмасови подлакътници.
• Перманентен контакт
• Хромирана метална основа
• Гаранция: 2 години.

169.98 лв.

ТОП ЦЕНА4010120032 - черен
4010120033 - син
4010120015 - сив

Офис стол PEGAZ STEEL

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: 2 години

229.98 лв.

ТОП ЦЕНА
4010120074 - черен
4010120075 - бежов

229.98 лв.

ТОП ЦЕНА

• Материал - дебелина на материала 0.6мм
• 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

Двоен метален гардероб 600/450/1850 мм.

4035180035

http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=401012007&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=4010140017&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=401012003&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=401010006&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=4035100001&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=4035180035&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=4035120020&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=4035200016&submit_search=


139.98 лв.

ТОП ЦЕНА

артикул                           вид
4010650080 RT-231 черен
4010650081 RT-226 черен/кафяв 

Стол ХЕКТОР - Кресло тапицирано изцяло
  в еластична еко кожа.
- Плавно регулиране 
  височината на седалката. 
- Люлеещ механизъм с
   възможност за заключване
   в изходна позиция. 
- Хромирана петлъчева основа. 
- Максимално тегло на 
  седящия до 120 кг.
- Силиконови колелца за 
  твърди подови настилки.

- Работен стол с 
  пластмасова основа
  и средна облегалка. 
- Висококачествена 
  антистатична 
  текстилна дамаска. 
- Газов амортисьор.
- Възможност за регулиране 
  височината на седалката.
- Максимално тегло на 
  седящия до 100 кг. 

Стол TASK с подлакътници 
AF-8064/Y

4010120071 64.98 лв.

ТОП ЦЕНА

- Ергономичен стол 
  тапициран с 
  висококачествена 
  еко кожа. 
- Полипропиленови 
  подлакътници. 
- Метална кръстачка. 
- Газов амортисьор. 
- Люлеещ механизъм. 
- Максимално тегло на 
  седящия до 120 кг.

4010650011 119.94 лв.

ТОП ЦЕНА

Стол AMBASSADOR  AD68-1
 метална кръстачка

http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=4010650011&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=401065008&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=4010120071&submit_search=
https://officebalev.com/contact-us



