
Всички цени са в левове с ДДС. 
Валидна е от 01.06.2020 г. до 30.06.2020 г. или до изчерпване на количествата.

1.98 лв.

ТОП ЦЕНА
1070100070 8 см.
1070100071 5 см.

артикул ширина

Класьор мраморен REXON сменяем етикет

Формат А4
Картонени корици
Гръб от PP (полипропилен)
Здрав метален механизъм
Вътрешна облицовка 
в сив цвят
Прозрачен джоб с 
възможност за 
смяна на етикета.

1070140090 ЧЕРНА 1.98 лв.
1070140091 СИНЯ 1.98 лв.
1070140092 ЧЕРВЕНА 1.98 лв.

- Широчина на гърба 3 см
- Корица от РР (полипропилен)
- Прозрачен джоб за смяна на етикета

2 РИНГА - А5

1070140094 ЧЕРНА 2.46 лв.
1070140095 СИНЯ 2.46 лв.
1070140096 ЧЕРВЕНА 2.46 лв.

2 РИНГА - А4

3.48 лв.

ТОП ЦЕНА
2.94 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.

- Джоб с формат А4. 
- Изработен от здрав 

РР/полипропилен/. 
- С европерфорация 

за поставяне в 
класьор или папка. 

- Мат
- 100 броя в пакет.
- Капацитет: 80 л.

1070160086

Папка джоб NOKI MAT А4 4830XL 55 micr 100 бр.

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

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

- Възможност за
двустранно копиране

- Гарантиран дълъг
живот на отпечатъка

КОПИРНА ХАРТИЯ

Препарат за почистване Medix 
универсален концентрат 1.5 л.

Тоалетна хартия Emeka 
трипластова, оп. 8 бр.

ИЛИ

1505101122

Папка с рингове REXON 

 DOUBLE A  BUSINESSBUSINESS

35.94 лв.

цена за 
комплекта

1505101121
35.94 лв.

цена за 
комплекта

http://officebalev.com/
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http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=107010007&submit_search=
http://officebalev.com/dzhobove/3126-papka-dzhob-noki-mat-45-micr-a4-100-br.html
http://officebalev.com/dzhobove/3722-papka-dzhob-offim-crystal-economy-a4-100-br.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=1505101121&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=1505101122&submit_search=


артикул вид           бр. копия              цена

3020271115     WB ТОНЕР BROTHER TN-1090 1 500 14.94
3020271125     WB ТОНЕР BROTHER TN-2010/ 2220 2 600 16.98
3020272025     WB ТОНЕР CANON CRG-719H 6 400 24.96
3020273051 WB ТОНЕР HP CE285X/CB435X/CB436X 3 000 21.96
3020273071 WB ТОНЕР HP CE505X/CF280X/CRG-719H 6 900 25.98
3020273075 WB ТОНЕР HP CF217A      С ЧИП 1 600 44.94
3020273085 WB ТОНЕР HP CF230X 30X      С ЧИП 3 500 40.98
3020273120 WB ТОНЕР HP Q2612A/CAN FX-10 2 000 16.98
3020275040 WB ТОНЕР SAMSUNG MLT-D1042S 1 500 32.94
3020276035 WB ТОНЕР XEROX 3140/3155/108R00909 2 500 27.96

цена

USB Флаш памет PLATINET 3.0 

артикул големина  

- Удобна флаш памет.
- USB - 3.0

23.94 лв.

ТОП ЦЕНА

2065342022 16 GB 12.96
2065342024 32 GB 14.94
2065342026 64 GB 19.98
2065342028 128 GB 35.94
2065342030 256 GB 54.96
2065342032 512 GB 119.94

4.98 лв.

ТОП ЦЕНА

- Антистатична, бактерицидна 
пяна за почистване на 
пластмасови повърхности.

- Перфектно премахва мазни 
петна и замърсявания.

- 400 мл.

2075162020

Пяна за почистване 
на пластмаса 

PLATINET 400 мл.

Външна батерия PLATINET 7200mAh черна
- тип батерия: литиево-йонна.
- включен: кабел за зареждане от USB порта.
- капацитет: 7200mAh.
- вход: 5V, 2100mA.
- USB изход: 5V, 2100mA.

2080142040

24.96 лв.

ТОП ЦЕНА

Комплект безжични клавиатура и мишка 
Jedel WS610

Подходяща за вашия Smart TV , компютър и лаптоп.
Компактен USB приемник. 
Клавиатурата е кирилизирана.

2045108025 7.98 лв.

ТОП ЦЕНА

Безжична оптична мишка 
EXTREME MAVERICK XM104

Оптичен сензор
Чувствителност при 
движение: 1200 dpi
Интерфейс: USB 2.0
Брой бутони: 4

2045147015

14.94 лв.

цена за 
комплекта

2065102103

CD-R FIESTA 700MB 52x
опаковка 50 бр.

ПОДАРЪК
ПЛИК ЗА CD
опаковка 25 бр.

http://officebalev.com/toneri-za-brother/3724-toner-brother-tn-10901040.html
http://officebalev.com/toneri-za-brother/2229-toner-brother-tn-2010-2220.html
http://officebalev.com/toneri-za-canon/2236-toner-za-canon-crg-719h.html
http://officebalev.com/toneri-za-hp/3556-toner-cb435x-cb436x-ce285x.html
http://officebalev.com/toneri-za-hp/3661-toner-hp-ce505xcf280x-bk.html
http://officebalev.com/toneri-za-hp/3663-toner-hp-cf217a-s-chip.html
http://officebalev.com/toneri-za-hp/3856-toner-hp-cf230x-30x-s-chip.html
http://officebalev.com/toneri-za-hp/2491-toner-hp-q2612acan-fx-10.html
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http://officebalev.com/toner-za-xerox/2506-toner-xerox-108r00909.html
http://officebalev.com/drugi/3481-pyana-za-pochistvane-na-plastmasa-platinet-400-ml.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=206534202&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=206534203&submit_search=
http://officebalev.com/bezzhichni/3963-komplekt-bezzhichni-klaviatura-i-mishka-jedel-ws630.html
http://officebalev.com/bezzhichni/2313-extreme-maverick-bezzhichka-mishka-xm104k.html
http://officebalev.com/prezarezhdaemi-baterii/3964-vnshna-bateriya-platinet-7200mah-cherna.html


47.94 лв.

ТОП ЦЕНА

Безжичен DECT телефон Panasonic KX-TG1611

 - Идентификация на повикването с памет от 50 позиции.
- Прегледен, осветен LCD дисплей на слушалката.
- Лесно използване (бутон за навигация).
- Първокласно покритие (без петна по слушалката).
- Телефонен указател с 50 имена и номера.
- Памет за повторно набиране (до 10 номера).
- Тонално и импулсно номеронабиране.
- Избираеми мелодии на звънене на слушалката.
- Възможност за регистриране на до 6 слушалки
  към една база.
- Часовник и аларма.
- Отговор с всеки бутон.
- Ni-MH акумулаторни батерии.
- Меню на български език.
- Възможност за монтиране на стена (база).

2010120248 - БЯЛ
2010121246 - ЧЕРЕН

Унищожава едновременно
до 10 листа.

Вид отпадък: Парченца.
Размер парченца мм.: 5x16.

Ниво на сигурност: P-4.
Не унищожава телчета

и кламери.
Унищожава кредитни

 карти и CD/DVD.
Обем на коша: 14 литра.

На колелца.

Шредер  PBS-14 CD

2030281010 139.98 лв.

ТОП ЦЕНА

16.98 лв.

ТОП ЦЕНА

2515501040

Ролков нож MONOLITH OC250

Многофункционален 
ролков нож за формат А4.
Реже до 5 листа.
Изпълнява ролята и на гилотина.
Ролковият нож е с въртяща глава и 
изпълнява следните 
функции:
1.Кителоване (сгъвка)
2.Микроперфорация
3.Има различни видове рязания 
(зиг-заг, вълнички и др.)

39.96 лв.

ТОП ЦЕНА

2515301010

Ламинатор MONOLITH OL289 A4 ECO

- 2 ролки.
- Максимална ширина - 240 мм.
- Светлинен индикатор.
- До 2 по 125 микрона.
- Фотоламиниране.

49.98 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.

Машина за подвързване 
MONOLITH OB08 - Размер на подвързване A4.

- Перфорира до 8 листа.
- Подвързва до 450 листа.
- Водач на размера на спиралата.

2515241050 69.96 лв.

ТОП ЦЕНА

99.96 лв.

ТОП ЦЕНА

269.94 лв.2025180004

Мултифункционално устройство
BROTHER DCP-1622WE 3 в 1

Формат: A4
Месечно натоварване: 
1800 страници
Скорост при печат черно:
20 Страници в минута
Резолюция при печатане: 
2400 x 600 DPI
Мрежово свързване: Да
Двустранен печат: Не
Резолюция при сканиране: 
600x1200

ТОП ЦЕНА

Флипчарт 65х100см

Регулируем във височина
с поставка за маркери.
Може да се пише с
маркери за бяла дъска.
Гумени накрайници на
краката за по-лесно
позициониране.
Размер 60х90 см.

2515140012

%20http://officebalev.com/kalkulatori/2186-exxo-kalkulator-ec-22-12-razryada.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=201012124&submit_search=
http://officebalev.com/shrederi/2822-shreder-monolith-pbs-14-cross-14-litra.html
http://officebalev.com/laminatori/2212-monolith-laminator-a4-ol289.html
http://officebalev.com/flipchart/2119-flipchart-65x90sm.html
http://officebalev.com/multifunkcionalni-u-va/2708-brother-dcp-1622we-3-v-1.html
http://officebalev.com/mashini-za-podvrzvane/2218-monolith-mashina-za-podvrzvane-ob08.html
http://officebalev.com/rolkovi-nozhove-i-gilotini/2215-monolith-rolkov-nozh-oc250.html


12.96 лв.

ТОП ЦЕНА

5.94 лв.

ТОП ЦЕНА

1035220015

Стреч фолио 3.2 кг.
Разтегливост от 170% до 200%
Стреч фолио с ширина 50 см.
Дебелина: 23 микрона.
3 кг + 200 гр. шпула

1.98 лв.

ТОП ЦЕНА

Папка с  10 джоба

- Корици от цветен РР
- Сменяем страничен етикет
- Здраво захванати 
  джобове с формат А4
- Подходяща за архивиране
  на документи

1.19 лв.

ТОП ЦЕНА
1070162100

Папка с европерфорация и горен капак А4 80630

- Изработен от здрав 
  РР/полипропилен/. 
- С европерфорация за 
  поставяне в класьор
  или папка. 
- С капак

Ластици 100 гр. Съдържание на естествен каучук 90 %.
Много добра устойчивост и дълъг живот.

Опаковка: 1 кг.

1090200024 - ф64 кафяви
1090200025 - ф38 цветни 1.98 лв.

ТОП ЦЕНА

1070202010
1070202011
1070202012
1070202015

Телбод TRENDY-45
- Мини телбод
с 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

 - В основата на телбода
 могат да се

 съхраняват телчета
за по-голямо удобство

1055121430
1055121431
1055121432
1055121433
10551214379.96 лв.

ТОП ЦЕНА

1055101330
1055101331
1055101332
1055101333
1055101337

Перфоратор PERFO-30
- С изцяло метално тяло
- Перфорира 2 
  дупки с разсто-
  яние 80 мм
- За 30 листа
- С контейнер 
  за отпадъци

54.96 лв.

ТОП ЦЕНА
1095161035

Чанта за лаптоп Monolith 2341
- Мултифункционална чанта за 15“ лаптоп
- множество удобни отделения

26.94 лв.

ТОП ЦЕНА
1095121080

Папка конферентна с цип MONOLITH 2910
Изработена от специално обработена висококачествена 
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/2085-monolith-chanta-za-laptop-2341.html
http://officebalev.com/konferentni-papki/3970-konferentna-papka-monolith-2910-eko-kozha-s-cip.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=107020201&submit_search=
http://officebalev.com/papki-s-dzhobove/3969-papka-s-evroperforaciya-i-goren-kapak-a4-80630-centrum.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=105510133&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=1035220015&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=109020002&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=105510133&submit_search=


0.36 лв.

ТОП ЦЕНА

1.98 лв.

ТОП ЦЕНА
1.98 лв.

ТОП ЦЕНА

Пластмасов корпус с пластмасов клипс. 
Гумирана грип зона за по-голям комфорт при писане. 
Цвят на корпуса: син, лилав, розов, оранжев и зелен.
Дебелина на писане: 1 mm.
Цвят на мастилото: син

Химикалка REBNOK EVA 

1005103165

1005103130
1005103131
1005103132
1005103133 0.48 лв.

ТОП ЦЕНА

Прозрачно тяло с вентилирана капачка, показваща 
цвета на мастилото.
Връх от волфрамов карбит, защитаващ повърхността от 
надраскване при писане.
Удобна гумирана цветна грип зона. Метален клипс.
Дебелина на писане: 0.7 mm.

Химикалка REBNOK HI POINT FINE

Залепват върху 
всякакви повърхности.

Не оставят лепило
върху повърхността.

Могат да бъдат 
отлепяни 

и залепяни 
многократно.

250 листа 
(5цвята по 50л.)

Самозалепващ куб STICKY 51х51

неонови цветовепастелни цветове

10401200101040120015

4.98 лв.

ТОП ЦЕНА
1025120060

Лепило ролер WEDO 6мм/8м 60899
- за чисто, бързо и прецизно приложение.
- подходящо за снимки, презентации, 
  опаковане на подаръци, пакетиране.
- за всички видове хартия.
- без токсични и вредни материали.
- гъвкав и лесен за употреба.

0.84 лв.

ТОП ЦЕНА
1025120100

Лепило супер ELITE 3 гр блистер
Универсално моментно лепило
Лепи керамика, пластмаса, метал, 
каучук, дърво, корк и др.

1.44 лв.

ТОП ЦЕНА
1040160085

Самозалепващи индекси  6x20/50 неон
- Хартиени индекси за отбелязване в книги, документи и др. 
- Възможност за отлепване и повторно залепване, 
  без да повреждат хартията. 
- Възможност за надписване
- Опаковка: 300 л. / 6 цвята х 50 л./
- Размер: 6 бр. х 20 х 50 мм.

2.94 лв.

ТОП ЦЕНА
1025160050

Лепяща гума YOSOGO ЕТ-50

Лепилни подложки за 
многократна употреба, 
предназначени да 
фиксират различни 
малки предмети върху 
всякакви повърхности 
като дърво, мазилка, 
стъкло, метал,пластмаси,
порцелан и пр. 
Идеални за бели и 
прозрачни повърхности.
Опаковка: 
50 грама.

6.95 лв.1045140050

Поставка за кубче ARK 568-1R + цветно кубче 400 л.
Ниска пластмасова поставка за хартиено кубче.
Прозрачна.
Хартиено кубче 400 листа.
Различни цветове на листите.

http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=100510313&submit_search=
http://officebalev.com/khimikalki/2839-rebnok-eva-khimikalki.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=1040160085&submit_search=
http://officebalev.com/sukhi/2435-wedo-lepilo-roler-6mm8m-60899.html
http://officebalev.com/momentni/1817-elite-lepilo-super-3gr-blister.html
http://officebalev.com/gumi/1479-yosogo-samozalepvassha-guma-et-50.html
http://officebalev.com/organajzeri-za-byuro/3975-postavka-za-kubche-ark-568-1r-cvetno-kubche-400-l.html


5021025250 - Океан
5021025253 - Люляк
5021025252 - Момина сълза
5021025251 - Цветя
5021025254 - Бор 2.34 лв.

ТОП ЦЕНА

Аерозолът „Smart line“ 
елиминира неприятните 
миризми и оставя дискретен 
успокояващ аромат в 
помещенията.

5025240470 72 бр. 1,44
5025240477 120 бр. 2.58

Ароматизатор спрей Мокри кърпи с капак

Торби за смет

5025220011 20 литра/50 броя   1,98
5025220015 35 литра/20 броя   0,96
5025220020 50 литра/10 броя   0,72

5020120076 SCL205 / 5 л.   19,98
5020120325 помпа / 0,5 л.   3,66
5020120326 пълнител / 0,5 л.    2,88

Универсален 
обезмаслител със силна 
формула, базирана на 
комплекс от органична 
основа, хелатни агенти и 
разтворител.
Почиства в дълбочина, 
без да уврежда 
третираните повърхности.

Обезмаслител Medix 

5020260016 23.99 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.

5020200307 ябълка DW 405 / 5 л.   8,94
5020200308 лимон DW 404 / 5 л.   8,94
5020200284 лимон / 0,9 л.   2,34
5020200282 ябълка / 0,9 л.    2,34

Измива домакински съдове и 
прибори за хранене. 
Концентриран препарат за 
ръчно измиване на съдове.
С грижа за кожата на ръцете.
Лесен за отмиване. 

Препарат за измиване на съдове Medix 

5025148050 11.94 лв.

Кошче за боклук от 
пластмаса, подходящо за 
различни домакински и офис 
отпадъци.
С педал за отваряне на 
капака.

Кош за отпадъци ARK 1380 - 9 л.

5020260018 26.94 лв.

ТОП ЦЕНА

Биоцид с бактерицидно действие без мирис на хлор. До 5 минути 
унищожава 99,9% от бактериите, срещани в практиката.
Дезинфекциращ препарат с киселинно действие за 
професионална употреба. С широк биологичен спектър на 
действие срещу често срещани в практиката микроби, вкл. 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae и др. Притежава изключително ефикасна 
формула с активна пяна за бързо и лесно отстраняване на 
калциеви отлагания, петна от ръжда, органични и неорганични 
замърсявания. Предназначен за основно и поддържащо 
почистване. Без мирис на хлор. Оставя свежо ухание. Активно 
вещество: Четвъртични амониеви съединения, 
бензил-C12-16-алкилдиметил, хлориди – 1g/100g.

Дезинфектант Medix 
DC 301 - 5 л.

http://officebalev.com/khigienni/3976-dezinfekcirassh-gel-medix-professional-dc-300-5-l.html
http://officebalev.com/sanitarni/3977-dezinfekcirassh-preparat-za-bani-i-spa-centrove-techen-medix-professional-dc-301-5-l.html
http://officebalev.com/torbi-za-smet/3979-torbi-smet-20-litra50-broya.html
http://officebalev.com/torbi-za-smet/3980-torbi-smet-35-litra20-broya.html
http://officebalev.com/torbi-za-smet/2549-torbi-smet-50l-op10.html
http://officebalev.com/pvc/3981-kosh-za-otpadci-ark-1380-9-l.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=502102525&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=502524047&submit_search=
http://officebalev.com/za-sdove/3984-preparat-za-izmivane-na-sdove-medix-yablka-dw-405-5-l.html
http://officebalev.com/za-sdove/3985-preparat-za-izmivane-na-sdove-medix-limondw-404-5-l.html
http://officebalev.com/za-sdove/2528-medix-vero-max-power.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=502012032&submit_search=
http://officebalev.com/universalni/2827-medix-obezmaslitel-scl-205-5l.html
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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.

109.98 лв.

ТОП ЦЕНА

35.94 лв.

ТОП ЦЕНА

229.98 лв.

ТОП ЦЕНА

Работен стол PEGASO GTP с подлакътници

• Седалка и облегалка, 
тапициранис 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.

• Висококачествена естествена кожа
• Люлеещ механизъм със заключване
• 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.

4010120130  - черен
4010120131  - син

Метален шкаф за документи 
900/400/900 мм.

4035100015 179.94 лв.

ТОП ЦЕНА

56.94 лв.

ТОП ЦЕНА
76.98 лв.

ТОП ЦЕНА

• 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 - 1 рафт
• Врати - със стандартно отваряне
• Гаранция 1 година
• Опаковка – опакован 
в кашон (кутия)

Столове MANAGER

4010140019

Посетителски стол ERA BLACK

• стабилна метална 
рамка с кръгъл профил и прахово 
боядисана в черен цвят.

• седалка и облегалка от многослойна
дървесина, тапицирани с 
висококачествена дамаска клас С

• ергономично оформена облегалка 
и седалка с извит преден край

• протектори на краката за защита на 
подовите настилки и за защита 
на столовете при стифиране

• възможност за стифиране до 6 броя
• Гаранция: 3 години

4010100020 - ЧЕРЕН
4010100021 - СИН
4010100022 - СИВ

4035200025 - СРЕБРО 
4035200026 - ЧЕРЕН

Закачалка Трик 

- поддържа се на 
склад в цвят:

- черен 
- сребрист
- Гаранция 12 месеца.

4040120014

Сейф ЕА-20
• изключително подходящ за
съхранение на лични данни
по ГДПР, влязъл в сила 
от 25.05.2018 г.

• серия сейфове с дигитална 
комбинация.

• външни размери 310/200/200.
• 2 броя блокиращи болта.
• аварийна механична 
ключалка с 2 ключа.

• дебелина на вратата – 5 мм.; 
дебелина на стените – 2 мм.

• тегло за ЕА20 – 7 кг.
• приспособления за 
закрепване към стена.

• Гаранция 2 години

154.98 лв.

ТОП ЦЕНА
4035120009

Метален стелаж RIVET болтов 120/50/180

• Конструкция - метална 
прахово боядисана
цвят антрацит

• размери - 1200/500/1800 мм
• рафт ПДЧ - 5бр, с товароносимост 
300 кг. разпределен товар с две 
подсилващи греди под всеки рафт

• иновация - сглобка, която увеличава
значително стабилността на стелажа. 

•  опаковка - доставя се в разглобен вид
• ГАРАНЦИЯ 10 ГОДИНИ
• Произход Испания

http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=trik&submit_search=
http://officebalev.com/sejfove/2583-sejf-elektronen-ea-20.html
http://officebalev.com/metalni-shkafove/2599-metalen-shkaf-za-dokumenti-900400900-mm.html
http://officebalev.com/metalni-stelazhi/3966-metalen-stelazh-rivet-boltov-12050180.html
http://officebalev.com/rabotni-stolove/3669-raboten-stol-donna.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=401010002&submit_search=
http://officebalev.com/direktorski-stolove/2731-direktorski-stol-ns-manager.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=401012013&submit_search=


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

4010140010 69.96 лв.

ТОП ЦЕНА

Работен стол CONCORD ECO

Ергономична седалка 
и облегалка.
Плавно регулиране 
височината на седящия. 
Хромирана метална
кръстачка. 
Регулиране нивото на 
люлеене според теглото
на седящия.
Максимално тегло на 
седящия до 120 кг.

4010650050 149.94 лв.

ТОП ЦЕНА

Стол ATLANTA C7505

http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=4010650050&submit_search=
http://officebalev.com/rabotni-stolove/2712-raboten-stol-concord-eco.html



