
1

www.officebalev.com
Office BALEV

0700 10 495

Всички цени са в левове с ДДС. 
Валидна е от 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г. или до изчерпване на количествата.

2.46 лв.

ТОП ЦЕНА

- Честотата на
комуникация
с PC: 2.4 GHz

- Технология:
GFSK- автоматично

създаване на връзки.
- 67 радиочестотни
канали.

- Работен обхват
6 ~ 10 м.

- 1000 DPI повишава
оптичната точност.

- 3 стандартни бутона.

32.94 лв.

ТОП ЦЕНАA4 (297 x 210 мм.) кашон (5 пакета - 2500 л.)

клас А
- Екологично чиста
- Непрозрачност 102 - 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

1401903999091

DOUBLE A  EVERYDAY

9.96 лв.

ТОП ЦЕНА

Безжична мишка Omega OM-415

+ Великденски
козунак

КОПИРНА ХАРТИЯ

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.

2402095999122
2402095999120
2402095999121

- Чувствителност
при движение:
1200 dpi

- Интерфейс: USB 2.0
- Брой бутони: 3
- Дължина на кабела:
125 см.

4.98 лв.

ТОП ЦЕНА

Мишка Omega OM-06

2402095999020
2402095999021
2402095999025

http://officebalev.com/
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=10701010&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=240209599912&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=240209599902&submit_search=
http://officebalev.com/byala-kopirna-khartiya/3603-kopirna-khartiya-double-a-everyday-velikdenski-kozunak.html
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2.39 лв.8.39 лв.1060180115

Органайзер за бюро, SWORLD 
изработен от метал в черен цвят 

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

1075120111

Поставка за визитки SWORLD
902 метална, черна

Поставка за 
визитки,
изработена
от здрава, 
метална мрежа.
Цвят: черен.

артикул вид бр. копияТОНЕР  КАСЕТИ цена
3020224999030 WB BROTHER TN-3170 7000 35.99
3020224999060 WB BROTHER TN-2320/2310 2600 23.99 
3020224999260 WB CANON CRG-719H/HP505X 6400 41.99
3020224999215 WB CANON EP-27 2500 41.99
3020224999465 WB HP C7115X LJ1200 3500 47.99
3020224999779 WB HP CF217A - БЕЗ ЧИП 1600 47.99
3020224999522 WB HP CF283А BK 1500 23.99
3020225999240 WB SAMSUNG MLT-D1042S  1500 41.99

1101310999035
1101310999036
1101310999037
1101310999038

Химикалка REBNOK F1 FINE 

Връх от волфрамов
карбит, защитаващ
повърхността от надраскване 
при писане.
Дебелина на писане: 0.7 mm.
Прозрачно тяло с
вентилирана капачка,
показваща цвета
на мастилото.

0.35 лв.

Химикалка PIANO PT-301 

Автоматична химикалка.
Дебелина на писане: 0.7 mm.
Удобна грипзона.
Цвят на мастилото: син.

0.71 лв.1102256999137

1.79 лв.1.98 лв.1040100123

Самозалепващи листчета 
STICKY MS 75/125 жълт пастел

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

1040160073

Индекс STICKY MS 5/12/45
стрелка

PVC индекси за 
отбелязване в книги, 
документи и др.
Възможност за отлепване 
и повторно залепване, без 
да повреждат хартията.
Възможност за 
надписване.
Индекси 5цвята х 25листа.
Размер: 5бр. х 12х45mm

СПЕЦИАЛНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИАЛНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИАЛНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИАЛНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИАЛНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИАЛНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

http://officebalev.com/toneri-za-brother/3606-toner-brother-tn-3170.html
http://officebalev.com/toneri-za-brother/3607-toner-brother-tn-23202310.html
http://officebalev.com/toneri-za-canon/3608-toner-za-canon-crg-719h.html
http://officebalev.com/toneri-za-canon/3609-toner-za-canon-ep27.html
http://officebalev.com/toneri-za-hp/3610-toner-hp-c7115x.html
http://officebalev.com/toneri-za-hp/3611-toner-hp-cf217a.html
http://officebalev.com/toneri-za-hp/3612-toner-hp-cf283a.html
http://officebalev.com/toneri-za-samsung/3613-toner-samsung-mlt-d1042s.html
http://officebalev.com/samozalepvasshi-kubcheta/3614-sticky-ms-szl-75125-pastel-zhlto.html
http://officebalev.com/indeksi/3615-sticky-ms-indeks-51245-strelka.html
http://officebalev.com/organajzeri-za-byuro/3616-sw-organajzer-za-byuro-9056.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=1075120111&submit_search=
http://officebalev.com/khimikalki/3618-piano-khimikalka-pt-301.html
http://officebalev.com/khimikalki/3622-rebnok-f1-fine-khimikal-zelen.html
http://officebalev.com/khimikalki/3621-rebnok-f1-fine-khimikal-cheren.html
http://officebalev.com/khimikalki/3620-rebnok-f1-fine-khimikal-cherven.html
http://officebalev.com/khimikalki/3619-rebnok-f1-fine-khimikal-sin.html
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0.83 лв.

Подходящо за 
лепене на хартия, картон, 
пликове, снимки и др. 
Не навлажнява и не деформира хартията. 
Подходящо за офиса и дома. 
Без разтворители. 
Изпира се лесно от почти всички видове 
текстилни материи. 
Винтов механизъм за подаване на лепилото.

CENTRUM Лепило сухо PVP

артикул грамаж              номер
специално

предложение
1201270999132 9 гр. 80301 1.02 лв.
1201270999131 15 гр. 80191 1.74 лв.
1201270999133 21 гр. 80302 1.98 лв.
1201270999134 36 гр. 80303 3.42 лв.

Телчета за телбод машинка

1090140021
24/6     1000 бр.

1090140011
№10     1000 бр.

Изработени от 
прозрачен цветен 
PP (полипропилен).
За документи с 
формат до А4.1070200240 - синя

1070200241 - зелена
1070200242 - червена
1070200243 - жълта
1070200244 - прозрачна

Папка с копче

Ножици
- Произведена от закалена стомана

- Удобни пластмасови дръжки
- За универсална употреба

артикул размер           

1214270999071 140 мм. 2.38 лв.
1214270999016 160 мм. 2.98 лв.
1214270999021 200 мм. 3.58 лв.

4.19 лв.

Здрав метален 
прищипващ 
механизъм
с възможност за 
защипване до 100 
листа. 
С капак и вътрешен 
джоб.
Формат: А4.

1070260230
1070260231
1070260232

Клипборд с капак

СПЕЦИАЛНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СПЕЦИАЛНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

специално
предложение

0.60 лв.

СПЕЦИАЛНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

0.42 лв.

СПЕЦИАЛНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стандартни телчета.
Изработени от здрава, 
неръждаема стомана.
Опаковка: 1000 бр.

Кламери 33 мм. 100 бр.

1090100021 0.78 лв.

СПЕЦИАЛНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Никелирани кламери 
в картонена кутия.
Опаковка: 100 бр.

Нож макетен голям 
професионален метален

1215270999066 5.98 лв.

СПЕЦИАЛНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Макетен нож 18 мм голям професионален 
със сменяеми ножчета. 
Метален водач на резеца. 
Метален корпус. 
Заключващ механизъм.

Самозалепваща лента безцветна
25 мм./60 м.

1035100229 1.19 лв.

СПЕЦИАЛНО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Добре прилепва.
Не пожълтява.
Акрилно лепило на 
водна основа.
Устойчиво на влага 
и истареене.

http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=107026023&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=107020024&submit_search=
http://officebalev.com/nozhici/3631-centrum-nozhica-140mm-80183.html
http://officebalev.com/nozhici/3632-centrum-nozhica-160mm-80196.html
http://officebalev.com/nozhici/3633-centrum-nozhica-200mm-80180.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=120127099913&submit_search=
http://officebalev.com/kancelarski/3638-tikso-2460-bezcvetno.html
http://officebalev.com/nozhove/3639-nozh-maketen-golyam-profmetalen.html
http://officebalev.com/klameri/3642-klameri-33mm-100br.html
http://officebalev.com/telcheta-za-telbod/3641-telcheta-10-1000-br.html
http://officebalev.com/telcheta-za-telbod/3640-telcheta-246-1000br.html
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1.98 лв.

ТОП ЦЕНА

12.48 лв.

ТОП ЦЕНА
4.98 лв.

ТОП ЦЕНА
1035220015

Стреч фолио - Разтегливост от 170% до 200%
- Стреч фолио с ширина 50 см.
- Дебелина: 23 микрона
- Тегло: 3,2 кг.

3.48 лв.

ТОП ЦЕНА

8072

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

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

4.44 лв.

ТОП ЦЕНА

31169

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

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

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

1035180214 - БЕЗЦВЕТНА
1035180216 - КАФЯВА

Лепяща лента.
Добре прилепва, не пожълтява.

Ръчно и машинно лепене.

Телбод TRENDY-45 M
- Мини телбод
с пластмасов

корпус с
метален

механизъм
- Притежава

Quick
механизъм

за бърза работа
- Захваща до 15 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

1211304999047
1211304999045
1211304999044
1211304999046
12113049990488.46 лв.

ТОП ЦЕНА

Телбод TRENDY-210
- 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

1211304999019
1211304999100
1211304999105

7.98 лв.

ТОП ЦЕНА

Перфоратор PERFO-30 - Среден размер
перфоратор

с ограничител.
- Изцяло метално тяло.

- Перфорира 2 дупки
с разстояние между

тях 80 мм
- За 30 листа.

- С контейнер за отпадъци.

1210304999040
1210304999041
1210304999042
1210304999043
12103049990442.94 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 удобство
1211304999070
1211304999071
1211304999072
1211304999073
1211304999074

http://officebalev.com/dzhobove/3126-papka-dzhob-noki-mat-45-micr-a4-100-br.html
http://officebalev.com/dzhobove/3125-papka-dzhob-noki-cristal-45-micr-a4-100-br.html
http://officebalev.com/ofis-konsumativi/2038-strech-folio-500mm-32kg.html
http://officebalev.com/opakovachni/2079-tikso-4860-bezcvetno-op6.html
http://officebalev.com/opakovachni/2082-tikso-4860-kafyavo-op6.html
http://officebalev.com/telbodi/1770-kangaro-telbod-trendy-210-cheren.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=1211304999100&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=1211304999105&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=121130499904&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=121130499907&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=121030499904&submit_search=
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2.94 лв.

ТОП ЦЕНА
5025100020

Кофа овална с изстисквач Парцал памучен голям

1.44 лв.

ТОП ЦЕНА

5025160504

Голям памучен
парцал, подходящ
за почистване
на подове.

Кофа овална 
с изстисквач 
12 литра.

0.96 лв.

ТОП ЦЕНА
5025160101

Дръжка за метла / парцал

5.94 лв.

ТОП ЦЕНА
5025160200

Почистете дома 
си бързо и лесно 
с добре познатия 
класически моп, 
изработен от 
пластмаса.

Дръжка с кръгъл 
накрайник, 
съвместима с 
парцали за 
почистване на под, 
тип въже и лента.
С цилиндрична 
резба.

Торби за смет

Препарат MEDIX универсален 1,5 л.

3.54 лв.

ТОП ЦЕНА
5020200480 - Lilac
5020180531 - Lily of the Valley
5020180530 - Fresh Air  
5020180532 - Mystic Lily 

Универсален препарат за 
бързо и лесно почистване.
Със своята универсална 
формула Medix ви помага 
да почистите бързо и лесно 
различни повърхности: 
подове, теракот, фаянс, 
мозайка, кухненски плотове, 
шкафове, мивки и др.
Дълготрайните ухания 
внасят допълнителна 
свежест у дома.артикул             обем      количество      

5025220030 130 л. 10 бр. 1.44 лв.
5025220070 35 л. 30 бр. 1.14 лв.
5025220025 90 л. 10 бр. 1.14 лв.

топ цена

Препарат MEDIX за стъкла помпа 500 мл.

1.98 лв.

ТОП ЦЕНА
5020200086 - Lilac
5020200090 - Original  

С нова по-мощна формула 
за безупречна чистота. 
Притежава уникална 
система CRYSTAL SYSTEM 
(1.кристален блясък 2. без 
следи по повърхностите) 
За почистване и полиране 
на прозорци, стъкла, 
витрини, огледала и всички 
гладки повърхности покрити 
с емайл, пластмаса, метал 
и др. 
Съдържа алкохол.

Препарат MEDIX за стъкла пълнител 500 мл.

1.26 лв.

ТОП ЦЕНА
5020200093 - Lilac
5020200091 - Original  

С нова по-мощна формула 
за безупречна чистота. 
Притежава уникална 
система CRYSTAL SYSTEM 
(1.кристален блясък 2. без 
следи по повърхностите) 
За почистване и полиране 
на прозорци, стъкла, 
витрини, огледала и всички 
гладки повърхности покрити 
с емайл, пластмаса, метал 
и др. 
Съдържа алкохол.

МОП класически

http://officebalev.com/drzhki/2543-drzhka-za-metla-parcal-prava.html
http://officebalev.com/mopove/2533-mop-klasicheski.html
http://officebalev.com/kofi-za-pochistvane/2544-kofa-ovalna-s-izstiskvach.html
http://officebalev.com/za-stklo/2525-preparat-medix-za-stkla-pompa-lilac-500ml.html
http://officebalev.com/za-stklo/2526-preparat-medix-za-stkla-pompa-original-500ml.html
http://officebalev.com/za-stklo/3354-medix-stkla-plnitel-lyulyak-500ml.html
http://officebalev.com/za-stklo/2741-medix-stkla-pln-vlt-500ml.html
http://officebalev.com/torbi-za-smet/2551-torbi-smet-130l-op10.html
http://officebalev.com/torbi-za-smet/2550-torbi-smet-90l-op10.html
http://officebalev.com/universalni/2536-medix-universalen-vlt-15l.html
http://officebalev.com/universalni/2534-medix-universal-zelen-15l.html
http://officebalev.com/universalni/2535-medix-universal-sin-15l.html
http://officebalev.com/universalni/2537-medix-universal-mlily-15l.html
http://officebalev.com/mopove/3604-parcal-za-pod-pamuchen-vzhe-220-g-bez-drzhka-s-prava-rezba.html
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1.14 лв.

ТОП ЦЕНА
5025120600 - M
5025120605 - L

Домакински ръкавици HAPPY KITTY

Идеални за 
почистване на офиса, 
дома и кухнята. 
Отлична издръжливост 
на химикали и миещи 
препарати.
Нехлъзгащо се 
захващане.

Микрофибърна кърпа

артикул вид  

5025200050 за стъкло 1.14 лв.
5025200045 универсална 0.96 лв.

топ цена

0.96 лв.

ТОП ЦЕНА
5025200010

Домакинска попивателна кърпа HAPPY KITTY 3 бр.
Домакинска 
попивателна кърпа.
Опаковка 3 бр./пакет.
Размер: 14 x17 см.

1.56 лв.

ТОП ЦЕНА
5025200100

Домакинска гъба HAPPY KITTY 10 бр.

Домакинска гъба.
Опаковка 10 бр./пакет.

Ергономичен стол 
тапициран с 
висококачествена 
еко кожа. 
Полипропиленови 
подлакътници. 
Полипропиленова 
кръстачка. 
Газов амортисьор. 
Люлеещ механизъм.
Цената е без 
включен монтаж

3103000999085 99.96 лв.

ТОП ЦЕНА

Стол AMBASSADOR Y-2003/AD68-1

139.98 лв.

ТОП ЦЕНА

3103000999620

Работен стол МАТАДОР

Висококачествена 
еко кожа
Пет лъчева основа
Колелца за 
твърда настилка
Регулиране 
на височината
Метална кръстачка
Цената е без 
включен монтаж

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.
Цената е без 
включен монтаж

3105000999010 149.94 лв.

ТОП ЦЕНА

Стол MANAGER C7505

129.96 лв.

ТОП ЦЕНА

3105000999030

Посетителски стол C7525F

Висококачествен 
посетителски стол.
Стабилна метална рамка 
с хромирано покритие,
тапицирана с 
висококачествена еко кожа.
Цената е с включен монтаж

http://officebalev.com/direktorski-stolove/2616-stol-manager-c7505.html
http://officebalev.com/direktorski-stolove/2836-stol-ambassador-y-2003ad68-1.html
http://officebalev.com/rabotni-stolove/2717-raboten-stol-matador.html
http://officebalev.com/popivatelni-krpi/2746-happy-kitty-popivkrpa-op3.html
http://officebalev.com/gbi/2519-happy-kitty-domak-gba-op10.html
http://officebalev.com/universalni-krpi/2571-mikrofibr-krpa-stklo.html
http://officebalev.com/universalni-krpi/2745-mikrofibr-krpa-universal.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=502512060&submit_search=
http://officebalev.com/posetitelski-stolove/3605-posetitelski-stol-c7525f.html
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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
• Цената е без включен монтаж

219.96 лв.

ТОП ЦЕНА 139.98 лв.

ТОП ЦЕНА

4010120074 - черен
4010120075 - бежов

с подлакътници

Посетителски стол SYLWIA

• висококачествена антистатична дамаска
• здрава метална хромирана рамка
• Гаранция: 1 години
• Цената е с включен монтаж

4010120122 - черен
4010120123 - слонова кост

99.96 лв.

ТОП ЦЕНА
без подлакътници

4010120120 - черен
4010120121 - слонова кост

Посетителски стол ISO CLASSIC 

• Дамаска антистатична клас C
• Здрава метална рамка
• Основа от многослойна дървесина
• Пластмасови капаци на седалката
и облегалката

• Произведено в Европа, товароносимост
до 120 кг. на седящия

• Гаранция: 3 години
• Цената е с включен монтаж

27.96 лв.

ТОП ЦЕНА4010100063 - черен
4010100064 - син
4010100065 - сив

Работен стол  PRESTIGE

• 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

• Гаранция: 3 години
• Цената е без включен монтаж

84.96 лв.

ТОП ЦЕНА
4010120167 - черен
4010120168 - син
4010120169 - бордо
4010120170 - сив

49.98 лв.

ТОП ЦЕНА

4040120037

Сейф 17EF • Изключително подходящ за съхранение
на лични данни по ГДПР, 
влязъл в сила от 25.05.2018 г.

• Размери 230/170/170Н
• Дигитална комбинация за отключване 
и заключване

• Автоматично отключване при правилно 
въведен код

• 2 блокиращи болта
• Аварийна ключалка с 2 ключа
• Възможност за закрепване 
към стена

• Дебелина стени - 2мм
• Дебелина врата - 5мм
• Гаранция 2 години

319.98 лв.

ТОП ЦЕНА

Метален кардекс 452/620/1331 мм.

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

• Конструкция - здрава метална
• Заключване – уникално за всеки 
кардекс (наличен резервен ключ).

• Цвят – светло сив
• 4 бр. чекмеджета.
• Телескопични водачи -
осигуряват пълен достъп до
най-вътрешната част.

• Гаранция 2 години
• Цената е без включен монтаж

3203005999010 79.98 лв.

ТОП ЦЕНА

• Конструкция - здрава метална,
прахово боядисана стомана

• 5 бр. рафта 
• товароносимост на рафт 65 кг.
разпределен товар

• Гаранция 2 години
• Произход Италия
• Цената е без включен монтаж

Метален безболтов стелаж CROSSER
1000/400/1880 мм.

4035120016

289.98 лв.

ТОП ЦЕНА

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
• Цената е без включен монтаж

4035100006

http://officebalev.com/home/3120-metalen-kardeks-4526201331-mm.html
http://officebalev.com/metalni-stelazhi/3082-metalen-bezboltov-stelazh-crosser-10004001880-mm.html
http://officebalev.com/sejfove/2865-ofis-sejf-ef17-230170170-3kg.html
http://officebalev.com/posetitelski-stolove/2736-posetitelski-stol-iso-chrn.html
http://officebalev.com/posetitelski-stolove/3078-posetitelski-stol-iso-black-sin.html
http://officebalev.com/posetitelski-stolove/3079-posetitelski-stol-iso-black-siv.html
http://officebalev.com/rabotni-stolove/3170-raboten-stol-prestige-gtp-podlaktnici.html
http://officebalev.com/rabotni-stolove/3171-raboten-stol-prestige-gtp-podlaktnici-sin.html
http://officebalev.com/rabotni-stolove/3172-raboten-stol-prestige-gtp-podlaktnici-bordo.html
http://officebalev.com/rabotni-stolove/3173-raboten-stol-prestige-gtp-podlaktnici-siv.html
http://officebalev.com/direktorski-stolove/3643-direktorski-stol-riga-steel-cheren.html
http://officebalev.com/direktorski-stolove/3644-direktorski-stol-riga-steel-bezhov.html
http://officebalev.com/posetitelski-stolove/3645-posetitelski-stol-sylwia-cheren-bez-podlaktnici.html
http://officebalev.com/posetitelski-stolove/3647-posetitelski-stol-sylwia-slonova-kost-bez-podlaktnici.html
http://officebalev.com/posetitelski-stolove/3646-posetitelski-stol-sylwia-cheren-bez-podlaktnici.html
http://officebalev.com/posetitelski-stolove/3648-posetitelski-stol-sylwia-slonova-kost-bez-podlaktnici.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=4035100006&submit_search=
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4.98 лв.

ТОП ЦЕНА
3.96 лв.

ТОП ЦЕНА
2075095999025 2075095999010

цена

USB Флаш памет PLATINET 3.0 

артикул големина
2065095999010 16 GB 9.96
2065095999020 32 GB 12.96
2065095999030 128 GB 37.98

- Удобна флаш памет.
- USB - 3.0

Слушалки + микрофон FIESTA FIS1010

- Свързване: 3.5 мм жак.
- Дължина на кабела:1.5 м.

2045095999010 4.98 лв.

ТОП ЦЕНА

Мокри кърпи за LCD/TFT PLATINET Почистваща пяна за монитори PLATINET 400 мл. 

Мокри кърпи за 
почистване на 
монитори, клавиатури, 
калкулатори, телефони, 
дистанционно 
управление и др.
Количество: 100 броя

Антистатична, 
бактерицидна почистваща 
пяна за всички стъклени 
повърхности на 
аудио-визуална и офис 
техника (монитори, копирни 
машини, скенери, 
домакински уреди и др.

Калкулатор EC-18

Дисплей: 12 разряден
Размер на дисплея: 110 x 25 mm
Размер на корпуса: 160 x 130 mm
Пластмасови бутони
Метално покритие на лицев панел
Двойно захранване: със слънчеви 
и обикновени батерии

11.94 лв.

ТОП ЦЕНА

2501921999225

1604000999015

MONOLITH Ламинатор A3 OL389

С 2 ролки.
Максимална ширина - 330мм. (a3)
Светлинен индикатор.
До 2 по 125 микрона.
Фотоламиниране.
Работна температура 0-125 ° c
Време за загряване: 4 - 5 минути
Тегло 1,400 кг
Скорост на ламиниране 
300 мм / мин.

84.96 лв.

ТОП ЦЕНА
169.98 лв.

ТОП ЦЕНА

Шредер MONOLITH AUTO AFS21 CROSS
21 литра

2112000999061

- За лесно и бързо унищожаване 
на поверителни документи.

- За хартия с формат А4.
- Cross рязане. 
- Възможност за автоматично 

зареждане на 50 листа. 
- Могат да бъдат унищожени 

до 5 листа 
наведнъж с дебелина 80 гр/м2. 

- Скорост: 1,8 м в минута. 
- Размери: 341 x 203 x 423 мм. 

Калкулатор REBELL  HC108 8 разряда

2060120999072 4.98 лв.

ТОП ЦЕНА

Основни математически
действия.
Клавиши за % 
и корен квадратен.
Захранване – с батерия.
8-разряден LCD дисплей.

http://officebalev.com/laminatori/2213-monolith-laminator-a3-ol389.html
http://officebalev.com/shrederi/2240-shreder-monolith-auto-afs21-cross-21-litra.html
http://officebalev.com/kalkulatori/2185-exxo-kalkulator-ec-18-12-razryada.html
http://officebalev.com/kalkulatori/2202-rebell-kalkulator-hc108-8razryada.html
http://officebalev.com/drugi/3572-mokri-krpi-za-lcdtft-omega.html
http://officebalev.com/drugi/3569-pochistvassha-pyana-za-stklo-400ml-platinet.html
http://officebalev.com/slushalki/3559-slushalki-s-mikrofon-fiesta-fis1010.html
http://officebalev.com/usb-flash-pamet/3564-usb-flash-pamet-omega-30.html
http://officebalev.com/usb-flash-pamet/3565-usb-flash-pamet-platinet-32-gb-30.html
http://officebalev.com/usb-flash-pamet/3566-usb-flash-pamet-platinet-128-gb-30.html



