
                          О Ф Е Р Т А                  
          РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ И КАЛЕНДАР БЕЛЕЖНИЦИ  2018 год.

I. БЕЛЕЖНИЦИ                                                                                                                                                         

Арт. 

№
Описание

Ед. цена без 

ДДС

1 1036

„КИНГ” B5-Дата страница/в кутия/.Луксозна обшита подвързия от термо кожа с двустранна мека

вложка; тяло хартия жълт офсет-352 стр., двуцв.печат, 5 езика, 16 стр. полезна инф., текст. лента за

отб.,с кутия 46.43

2

Нов 

1030

„ГАЛАНТ”А4 (195/276 мм.)-Седмичник,термо кожа.Луксозна корица от два цвята

термоактивна кожа, преге, лице и гръб мека вложка, концево шит и лепен; тяло хартия жълт офсет 144

стр.,двуцветен печат 16 стр. полезна информация, азбучник, текст.лента за отб. 19.25

3 1028

„ДИПЛОМАТ”А4 (195/276 мм.)-Седмичник,термо кожа. Луксозна корица от термоактивна

кожа, сухо преге, концево шит и лепен, обшит, лице и гръб с мека вложка; тяло 144 стр., двуцветен

печат, 16 стр. полезна информация, азбучник, текст.лента за отбелязване. 15.29

4  5013

„СОФИЯ”А4 (195/276 мм)–Неутрална страница.Луксозна корица от термоактивна кожа сухо

преге, концево шит и лепен, обшит, лице и гръб с мека вложка, цветна карта на България и Европа, тяло

196 стр. 13.27

5 5010

„ЕЛИТ” (19/27 см.)-Седмичник,термо кожа,телен гребен. Твърда корица облечена с

термоактивна кожа, с прорези; тяло 144 стр., двуцветен печат, титул с топъл печат сребро, 16 стр.

Полезна информация, азбучник, закръглени ъгли, черен форзац. 11.24

6 5011

„ВИХРЕН” В5 – Дата страница,термо кожа.Луксозна корица от термоактивна кожа, преге,

лице и гръб мека вложка, концево шит и лепен; тяло 352 стр., двуцветен печат, 5 езика, 16 стр. полезна

информация, азбучник, текст.лента за отб.цветна карта на България и Европа. 17.28

7 6031

„ПРЕСТИЖ ЛУКС” А5-Дата страница,термо кожа. Луксозна корица от два цв. термоактивна

кожа, сухо преге, конц.шит и лепен, лице с мека вложка, цв.карта на България и Европа, тяло хартия

жълт офсет 352 стр., двуцв.печат, 5 езика, 16 стр.пол.информация, текст.лента за отб. 9.72

8 5009

„НИАГАРА” А5-Дата страница,термо кожа /в кутия/. Луксозна обшита подвързия с магнитно

закопчаване двустранна мека вложка, конц.шит и лепен, тяло хартия жълт офсет 352 стр., двуцв.печат, 5

езика, 16 стр.полезна информация, текст.лента за отб.,с кутия 33.62

9

Нов 

5016

„СТИЛ”А5-Неутрална стр., Луксозна корица от два цвята термоактивна кожа със

сухо преге, концево шит и лепен, заоблени ъгли на тялото и корицата, цв.карта на

България и Европа, тяло 320 стр., двуцв.печат, 16 стр.полезна информация, азбучник,

текст.лента за отбелязване 8.75

10 6035

„МАДЕРА”А5-Дата страница,термо кожа,кръглен гръб.Луксозна корица от термоактивна кожа,

сухо преге, конц.шит и лепен, лице и гръб с мека вложка,обшит, цв.карта на България и Европа; тяло

хартия жълт офсет  352 стр.,двуцв.печат, 5 езика, 16 стр.пол.информация, текст.лента за отб. 11.15

11 5003

„К-2” 20/20 см.-Неутрална страница,термо кожа. Луксозна корица от термоактивна

кожа, сухо преге, конц.шит и лепен, лице и гръб с мека вложка, обшит, тяло 240 стр., двуцв.печат,

текст.лента за отбелязване 11.10

12 4391

„ЕВРОПА” А5-Дата страница,термо кожа.Луксозна корица от термоактивна кожа, сухо

преге, конц.шит и лепен, лице с мека вложка, обшит, цветна карта България и Европа; тяло 352 стр.,

двуцв.печат, 5 езика, 16 стр. полезна информация, текст.лента за отбелязване 7.59

13  5014

„ПРАКТИК” А5 – Седмичник,термо кожа с ластик.Луксозна твърда корица от термоактивна 

кожа, сухо преге, концево шит и лепен, цветна карта на България и Европа, тяло 144 стр., двуцветен

печат, закръглени ъгли, държач за химикал. 8.12

14 1119

„ПИКАСО”А5-Неутрална страница,термо кожа.Луксозна корица термоактивна кожа, сухо

преге, конц.шит и лепен, лице с мека вложка, цв.карта на България и Европа; тяло 192 стр, двуцв.печат,

16 стр. полезна информация, азбучник 5.52

15 5001

„ПИКОЛО” 9/14 см.-Неутрална страница,термо кожа.Полутвърда корица с ластик, конц.шит и

лепен, тяло хартия жълт офсет 160 стр., закръглени ъгли, текст.лента за отбелязване. 3.95

16  5015

„БЪЛГАРИЯ” А5-Неутрална страница, термо кожа 3 цвята, луксозна корица термоактивна

кожа, концево шит и лепен, лице с мека вложка, цветна карта на България и Европа, тяло 192

стр.двуцветен печат, 16 стр. полезна информация, азбучник 7.25

17 1120

„КАЗАНОВА” 10/15 см.-Дата страница,термо кожа.Луксозна обшита корица облечена с

термоактивна кожа,сухо преге, конц.шит и лепен, лице и гръб с мека вложка; тяло 352 стр., двуцветен

печат, 5 езика, 16 стр. полезна информация, текстилна лента за отбелязване. 5.96

18 1122

„ПОЛО” джобен 9/16 см.-Седмичник,термо кожа.Луксозна тв.корица облечена с

термоактивна кожа, сухо преге, конц.шит и лепен; тяло 128 стр.двуцв.печат, 16 стр.полезна информация 3.26



19

Нов 

1060

„ФИНЕС” 9,5/17,5 см. - неутрална стр., луксозна корица облечена с термоактивна кожа,

със сухо преге, концево шит и лепен, лице и гръб с мека вложка; Тяло хартия жълт офсет –

96 стр. двуцветен печат 5.12

20 4176

„ВИТОША” А5 – Дата страница, книговинил.Корица с топъл печат сребро, конц.шит и лепен,

лице с мека вложка, цв.карта на България и Европа, тяло 352 стр., двуцв.печат, 5 езика, 16 стр.полезна

информация, текстилна лента за отбелязване. 5.59

21 4116

„ВИКТОРИЯ” А5-Неутрална страница,книговинил.Корица топъл печат сребро,конц.шит и

лепен, лице с мека вложка,цв.карта на България и Европа;Тяло-192 стр.,двуцв.печат,16 стр.пол.инфо.,

азбучник. 4.20

22 4188

„СЛИМ” джобен 9/16 см.-седмичник ,книговинил.Твърда корица с топъл печат

сребро,конц.шит и лепен. Тяло-128 стр.,двуцветен печат,16 стр.полезна информация. 2.86

23 4275

„ИКОНОМИ” А5-Неутрална страница,книговинил.Цв.карта на България и Европа, твърда

корица със сухо преге, концево шит и лепен; тяло 192 стр., двуцв.печат, 16 стр.полезна инф., азбучник 2.97

24 4253 Тефтер телен гребен 14/21 см.,Корица луксозен картон,тяло 70 гр/м  офсет,50 листа 1.44

25 4080

Тефтер„NOTES” 8/14 см.-книговинил,тв. корица, концево шит,топъл печат сребро,тяло 70

гр/м офсет,80 л.,редове 1.99

26 6042

Органайзер А 5, неутрална страница,термо кожа, двустранно мека вложка, ринг механизъм,

тяло жълт офсет 100 листа, редове, корица 175х230, тяло А5 14.63

II. АЗБУЧНИЦИ

1 4209 Азбучник тв.корица, А 5 /предлага се само в черно и синьо/ 4.39

2 4140 Азбучник тв.корица, А 6 2.77

III. НАСТОЛНИ КАЛЕНДАРИ (РК)

1 6043

Календар настолен 30/15,5 см. „КОСТЕНЕЦ”, термо кожа, твърда корица от

два цвята, телен гребен, тяло хартия жълт офсет- 120 стр.,двуцветен печат, изрязани

маркери по месеци, преге. 11.28

2 6044

Календар настолен 29/13 см. „МАРИЦА”, термо кожа, твърда корица от два

цвята, телен гребен, тяло-62 стр.двуцветен печат,преге. 7.89

3 6046

Календар настолен 29/13 см. „ЕТНА”, термо кожа, тв. корица, телен гребен,

тяло-62 стр. Двуцветен печат, преге. 6.49

4 6045

Календар настолен 30/15,5 см. „КАЗБЕК”, термо кожа, твърда корица, телен

гребен,тяло хартия жълт офсет-120 стр., двуцветен печат,изрязани маркери по

месеци, преге. 10.48

5 6047

Календар настолен 29/13 см. „ОЛИМП”, тв. корица книговинил, топъл печат

сребро,телен гребен, тяло-62 стр.двуцветен печат 5.28

6 4138 Календар настолен малък 29/13 см. „РИЛА”, картонена корица , 62 стр., телен гребен. 2.28

7 6034 Календар настолен малък /набор/ 29/13 см., 62 стр. 1.60

IV. РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ (РК)

1 4046 РАБОТЕН КАЛЕНДАР 3 ТЕЛА НЕУТРАЛНА ГЛАВА запитване

2 4149 РАБОТЕН КАЛЕНДАР 3 ТЕЛА БЯЛА ГЛАВА запитване

3 1065 РАБОТЕН КАЛЕНДАР 3 ТЕЛА БЕЗ ГЛАВА запитване

4 4232 РАБОТЕН КАЛЕНДАР 3 ТЕЛА КОМПЛЕКТ (С ПРОЗОРЧЕ) запитване

5 5007 РАБОТЕН КАЛЕНДАР 4 ТЕЛА БЕЗ ГЛАВА запитване

6 5008 РАБОТЕН КАЛЕНДАР 4 ТЕЛА НЕУТРАЛНА ГЛАВА запитване

7 4231 РАБОТЕН КАЛЕНДАР СРЕДЕН НЕУТРАЛНА ГЛАВА запитване

8 6033 РАБОТЕН КАЛЕНДАР СРЕДЕН БЯЛА ГЛАВА запитване

9 4087 РАБОТЕН КАЛЕНДАР СРЕДЕН КОМПЛЕКТ запитване

10 4243 КАЛЕНДАР ДЕТСКИ запитване

V. ДРУГИ

1 5006 ПАПКА СМЕТКА 9/14 см.,черна термоактивна кожа, сухо преге топъл печат сребро. 4.08


