
Всички цени са в левове с ДДС. 
Валидна е от 01.01.2020 г. до 31.01.2020 г. или до изчерпване на количествата.

32.94 лв.

цена за 
комплекта

+
Кафе

lavazza 
crema e gusto

/250 гр./

КОПИРНА ХАРТИЯ

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

IQ ECONOMY+
- Тегло 80 гр./кв.м.
- Непрозрачност 92%
- Подходяща за двустранно
и цветно копиране при
всички марки и модели
копирни машини, лазерни,
мастиленоструйни принтери,
факсове и офсетни машини,

- Възможност за двустранно копиране.
- Гарантиран дълъг живот на отпечатъка.

1505100201

Класьор REXON с метален кант

1070120020
1070120021
1070120022

1070120010
1070120011
1070120012

8 см.

5 см.

2.28 лв.

ТОП ЦЕНА

3.48 лв.

ТОП ЦЕНА
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.

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

10701600321070160022

Папка джоб MAT LUX А4 100 бр. Папка джоб CRYSTAL LUX А4 100 бр.

3.96 лв.

ТОП ЦЕНА

1565120100

Книга за дневните 
финансови 
отчети от касовия 
апарат, 
мека подвързия, 
вестникарска хартия, 
формат А5, 
размери 13 х 20 см, 
185 листа.
Издателство: “Вега 33”

С последните промени на Наредба Н-18 в ДВ 75/2019 г. същата може 
да се ползва и само като регистър за касовите бележки от кочан.

Книга за дневните финансови отчети - A5 

http://officebalev.com
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=10701200&submit_search=
http://officebalev.com/parichni-sredstva/85-kniga-za-dnevnite-finanotcheti-a5-vega33.html
http://officebalev.com/dzhobove/1574-papka-dzhob-matt-lux-a4.html
http://officebalev.com/dzhobove/1572-papka-dzhob-crystal-lux-a4.html
http://officebalev.com/byala-kopirna-khartiya/3886-kopirna-khartiya-iq-economy-kafe-lavazza-crema-e-gusto-250-gr.html


2

0.96 лв.1080100090 - 10 см.

0.78 лв.
1080100030 -   8 см.

Архивна кутия
изработена от
картон. 
Място за
надписване.
Размер: 25 см х 34 см.

Картонена папка за 
документи с формат А4.
Цената е за 
опаковка 100бр.

Архивна кутия Кашон за архивни кутии

3.96 лв.

ТОП ЦЕНА

2.94 лв.

ТОП ЦЕНА
2.94 лв.

ТОП ЦЕНА
1080120015

Архивен кашон с горно 
отваряне за съхранение 
на класьори, произведен 
от пресовано 
микровелпапе.
Със странични дръжки 
за лесно пренасяне.
Лесна система 
за сглобяване.
Вместимост: 
5 класьора по 8 сm.

Архивен кашон за класьори 37/28,5/3,15

9030150015

Кашон среден 
– 60/40/40.

Подходящ за
обемисти и
леки предмети,
както и за
архивиране.
Максимално
натоварване 25 кг.

Кашон 60/40/40 без надпис, кафяв

1080120060

16.98 лв.

ТОП ЦЕНА

3.96 лв.

ТОП ЦЕНА

ТОП ЦЕНА

1070180012

Архивен кашон 
изработен от картон. 
С капак. 
Място за надписване.
За 6 бр. архивни кутии.

1080100025

Картонен 
органайзер
за бюро.
Ширина на  
гърба: 100 мм.

Реформ папка с машинка картонена - 100 бр. 

Картонен органайзер

4.98 лв.

ТОП ЦЕНА

0.48 лв.

ТОП ЦЕНА

1070220010

С пластмасов гребен
за поставяне в кардекс
шкаф. Пластмасова
машинка и джоб
от вътрешната страна.
С възможност за 
поставяне на хартиена 
лента за надписване/

Папка КАРТОНЕНА L-образна опаковка - 10 бр.

Папка ДЕЛО опаковка - 5 бр.

1070180014

Изработена от 
здрав картон. 
С текстилен гръб. 
С текстилни 
връзки. 
За съхранение 
на документи 
с формат А4.

http://officebalev.com/papki-kartoneni/1900-reform-papka-s-mashinka-kartonena-100br.html
http://officebalev.com/papki-kartoneni/3158-papka-kartonena-l-obrazna-opakovka-10-br.html
http://officebalev.com/papki-kartoneni/3124-papka-delo-opakovka-5-br.html
http://officebalev.com/arkhivni-kutii-i-kashoni/3154-kartonen-organajzer.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=10801000&submit_search=
http://officebalev.com/arkhivni-kutii-i-kashoni/1562-kashon-za-arkhivni-kutii.html
http://officebalev.com/arkhivni-kutii-i-kashoni/3156-arkhiven-kashon-za-klasori-37285315.html
http://officebalev.com/arkhivni-kutii-i-kashoni/3159-kashon-604040-bez-nadpis-kafyav.html
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3.96 лв.

ТОП ЦЕНА
3.24 лв.

ТОП ЦЕНА

Изработена от висококачествена пластмаса.
Място за етикет за надписване.

Удобен отвор за захващане.
Стабилна основа.

Изработена от висококачествена 
пластмаса. Стабилна основа

Поставка ВЕРТИКАЛНАПоставка ХОРИЗОНТАЛНА 360  1060100010 - черна
       1060100012 - синя
 1060100014 - червена
 1060100016 - зелена
 1060100018 - сива
 1060100019 - жълта
 1060100015 - лилава
 1060100017 - розова
 1060100013 - тюркоазена
 1060100020 - прозрачна
 1060100022 - опушена

1060120010 - черна
1060120012 - синя
1060120014 - червена
1060120016 - зелена
1060120018 - сива
1060120019 - жълта
1060120020 - прозрачна
1060120022 - опушена

Ножица WEDO 977

1050100040   16 см.  977 65N  1.98
1050100045   21 см.  977 8N  2.94
1050100050   25 см.  977 10N  3.96

топ
ценаартикул           големина        модел   

Удобна пластмасова дръжка.
Острие от закалена стомана.

За универсална употреба.

1065100009 5.94 лв.

ТОП ЦЕНА

Монетник с деления
За подреждане на монети и лесно броене на наличности.

1055101215 3.96 лв.

ТОП ЦЕНА

1055101010 3.96 лв.

ТОП ЦЕНА
6.96 лв.

ТОП ЦЕНА

Перфоратор Kangaro DP-280 асорти

 Перфоратор Kangaro с 1 дупка
- Метален перфоратор 
  с една дупка - тип клещи
- Диаметър на отвора - 4,5 мм.
- С контейнер за отпадъци
- За 10 листа

16.98 лв.

ТОП ЦЕНА

1055101340
1055101341

Перфоратор KANGARO PERFO-40

- С изцяло метално тяло
- Перфорира 2 дупки 
  с разстояние 80 мм
- За 40 листа
- С контейнер за отпадъци

- С изцяло метално тяло
- Перфорира 2 дупки 
  с разстояние 80 мм
- За 11 листа
- С контейнер за отпадъци

- 3 възможности за поставяне на
  телбод машинката: 2 вертикални 
  и 1 хоризонтална. 

- Притежава Quick 
  механизъм за бърза  
  работа. 
- С индикатор за 
  презареждане. 
- Захваща до 30 листа.
- Работи с телчета 
  24x6/26x6 
- С вграден антителбод. 
- Цвят: бял, син и черен.

Телбод Kangaro VERTIKA-45

1055121510
1055121511
1055121512
1055121516

http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=10601200&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=10601000&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=10501000&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=105510134&submit_search=
http://officebalev.com/perforatori/1674-kangaro-perforator-dp-280-asorti.html
http://officebalev.com/perforatori/1706-kangaro-perforator-s-1-dupka-10l.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=105512151&submit_search=
http://officebalev.com/drugi/3884-monetnik-s-deleniya.html
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артикул               модел      размери         опаковка          цена  
1560120020 C6 114x162 100 бр. 2.94
1560120035 DL 110x220 100 бр. 3.96
1560120051 C5 162x229 100 бр. 5.94
1560120060 C4 229x324 50 бр. 5.94

3.96 лв.

ТОП ЦЕНА

Висококачествена цветна офис 
хартия, за всекидневна употреба, 
произведена единствено от 
отглеждан във ферми евкалипт. 
Единствената марка в света, която 
не използва суровини, добити от 
естествени гори. 
Подходяща за високоскоростно и 
двустранно копиране, за работа с 
мастиленоструйни, лазерни 
принтери и копирни машини.

1550140010  за ръкопис - синьо
1550140005  за машинопис - черно

1535100410 - неонови цветове
1535100430 - наситени цветове
1535100460 - пастелни цветове

Химикалка с поставка CENTRUM 80127
Химикалка  с шнур и кръгла 
поставка (със самозалепваща 
основа за фиксиране върху маса/бюро).
Удобна и лесна за използване.
Цвят на мастилото: син.
Дебелина на писане: 0.7 mm

10051520050.59 лв.

ТОП ЦЕНА
1.98 лв.

ТОП ЦЕНА

Химикалка REBNOK MAJESTIC

Връх от волфрамов карбит, 
защитаващ повърхността 
от надраскване при писане.
Цвят на мастилото: син.
Дебелина на писане: 0.5 мм.

1005103170

4.98 лв.

ТОП ЦЕНА

Цветна хартия DOUBLE A Rainbow 
- 5 цвята по 20 листа в опаковка 100 бр.

Пликове

5.94 лв.

ТОП ЦЕНА

Комплект за рекламации
Комплекта съдържа: Регистър за рекламации и Акт за рекламации
Вега33

1565220035

1005103100
1005103101
1005103102
1005103103

Индиго
- Формат 210 х 330 мм.

С4 
229х324

DL
110x220

С5 
162x229

С6
114x162

6.96 лв.

ТОП ЦЕНА
0.18 лв.

ТОП ЦЕНА

Термо ролки 57 мм./26 м. опаковка 12 бр.

Ширина: 57 мм.
Дължин: 26 мм.
Дебелина на ролката: ф 48 мм.
Опаковка: 12 бр.

Ролки за касов апарат - термо. Подходяща за 
различни модели касови апарати, работещи с 
термо хартия.

1585140040

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

Химикалка REBNOK F1 FINE

http://officebalev.com/khimikalki/1009-rebnok-khimikal-majestic-sin-05mm.html
http://officebalev.com/khimikalki/939-centrum-khimikal-s-postavka-80127.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=100510310&submit_search=
http://officebalev.com/termo-rolki/256-termo-rolki-57mm26m-op12.html
http://officebalev.com/parichni-sredstva/3881-komplekt-za-reklamacii-vega33.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=15601200&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=15351004&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=15501400&submit_search=
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цена

USB Флаш памет PLATINET 

артикул                   големина  
2065342002 16 GB 8.94
2065342004 32 GB 10.98
2065342006 64 GB 15.96
2065342008 128 GB 26.94

- Удобна флаш памет.
- USB - 2.0

артикул                                  вид                                                                        бр. копия              цена

3020271005     WB ТОНЕР BROTHER DR-1030 10 000 23.94
3020271120     WB ТОНЕР BROTHER TN-1030/1050 1 000 12.96
3020271110     WB ТОНЕР BROTHER TN-3480 8 000 28.98
3020271115     WB ТОНЕР BROTHER TN-1090/1040 1 500 14.94
3020273096 WB ТОНЕР HP 283X/CANON CRG-737 2 200 17.94
3020273121 WB ТОНЕР HP Q2612X/CANON FX-10 3 000 18.96
3020273130 WB ТОНЕР HP Q7553A/49A P2015 3 000 21.96
3020274010 WB ТОНЕР KYOCERA TK-1170 M2040 7 200 29.94
3020275005 WB ТОНЕР SAMSUNG 1092 SCX4300 2 000 29.94
3020275035 WB ТОНЕР SAMSUNG MLT-D101S 1 500 25.98
3020275050 WB ТОНЕР SAMSUNG MLT-D116L 3 000 27.96
3020276015 WB ТОНЕР XEROX 106R01487/3210H 4 000 36.96

4.98 лв.

ТОП ЦЕНА

- Пяна за почистване на
  LCD монитори
  и плазмени екрани.
- 400 мл.

2075162011

Пяна за почистване 
на  LCD ЕКРАНИ 

PLATINET 400 мл.

7.98 лв.

ТОП ЦЕНА

- Nano USB; 
- Оптичен сензор с 
  резолюция 1000 dpi. 
- Честота на 
  свързване: 2.4GHz.
- Обхват: 6-10 метра.

Безжична мишка OMEGA OM-413

2045142110
2045142115 18.95 лв.

ТОП ЦЕНА

Клавиатура ESPERANZA TIRIONS

2045107105 - със синя подсветка
2045107106 - с червена подсветка

Калкулатор EXXO 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

12.96 лв.

ТОП ЦЕНА
6.96 лв.

ТОП ЦЕНА

2060122225 2060122015

Дисплей: 12 разряден
Пластмасови бутони
Метално покритие 
на лицев панел.
Двойно захранване.

Калкулатор CENTRUM 83401

http://officebalev.com/340-svmestimi-toner-kaseti
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=206534200&submit_search=
http://officebalev.com/drugi/3570-antibakterialena-pyana-za-lcd-ekrani-400-ml-platinet.html
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=204514211&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=204510710&submit_search=
http://officebalev.com/kalkulatori/2185-exxo-kalkulator-ec-18-12-razryada.html
http://officebalev.com/kalkulatori/2151-centrum-kalkulator-83401-12razryaden.html
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4010100089

- син/черен
- червен/черен
- оранж/черен

Геймърски стол ESCAPE
При закупване на стол 

ESCAPE или VIKING
получавате подарък 

SMART гривна.

299.00 лв.

ТОП ЦЕНА

• Синхронен механизъм
  със заключване 
  в 3 позиции
• Основа: Полиамидна с 
  цветна декорация
• Тапицерия: Дамаска 
• Пълнеж: Полиуретанова пяна
• Подлакътници: Регулируеми
• Екстри: Възглавница за глава
  Възглавница за лумбална опора
• Ергономична форма на 
  седалка и облегалка
• Модерен дизайн
• Тегло на седящия: до 140 кг

- син/черен
- червен/черен
- жълт/черен

Геймърски стол VIKING

199.00 лв.

ТОП ЦЕНА

• Люлеещ механизъм
 • Основа: Полиамидна с 
  цветна декорация
• Тапицерия: Еко кожа
   в черен цвят в 
   комбинация от цветна
  дамаска 
• Пълнеж: Полиуретанова пяна
• Ергономична форма на 
  седалка и облегалка
• Модерен дизайн
• Тегло на седящия: до 130 кг

219.96 лв.

ТОП ЦЕНА

Столове MANAGER

• висококачествена 
  естествена кожа

• висококачествена 
  естествена кожа
• люлеещ механизъм 
  със заключване
• газов амортисьор 
  за плавно 
  регулиране
  на височината

Посетителски стол
4010140018

249.96 лв.

ТОП ЦЕНА

Директорски стол
4010140019

Мениджърски стол RILA BLACK

• Стабилна пластмасова основа 
  със силиконови колелца 
  подходяща за всякакви повърхност;
• Релакс подвижна система 
  – Tilt механизъм с три функции:
- люлеене,
- заключване в изходна позиция,
- регулиране силата на люлеене 
  според теглото на седящия.
• Плавно регулиране 
  на височината на седене. 
• Фиксирани пластмасови подлакътници. 
• Тапицерия от ЕСО кожа.
• Маскимално тегло на седящия до 120 кг.

149.94 лв.

ТОП ЦЕНА

79.98 лв.

ТОП ЦЕНА
32.94 лв.

ТОП ЦЕНА

Посетителски стол  PRESTIGE GTS Стол дървен  TINA black

• без подлакътници  
• ергономичен дизайн
• перманентен контакт
• плавно регулиране височината
  на седалката и облегалката
• висококачествена антистатична 
  дамаска 
• максимално тегло 
  на седящия до 120кг.
• Метална основа с пластмасово 
  покритие и колелца 
  за мека повърхност

• Размер цяло изделие 
   ш/д/в:378/525/810мм.;
• Височина на седалката:
  450мм.;
• Основа: Метална рамка 
  в черен цвят.;
• Седалка и облегалка: 
• Многослойна дървесина

4010120044 - черен
4010120045 - син
4010120046 - бордо
4010120047 - сив

http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=401014001&submit_search=
http://officebalev.com/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=401012004&submit_search=
http://officebalev.com/drugi/3885-stol-drven-uchenicheski-tine-black.html
http://officebalev.com/contact-us
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Метален шкаф за документи 
900/400/1850 мм.

4035100001 279.96 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 - 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)

Метален шкаф за документи 
900/400/900 мм.

4035100015 189.96 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)

84.96 лв.

ТОП ЦЕНА

• Конструкция - здрава метална,
  прахово боядисана стомана
• 5 бр. рафта 
• товароносимост на рафт 65 кг.
  разпределен товар
• Гаранция 2 години
• Произход Италия

Метален безболтов стелаж CROSSER
1000/400/1880 мм.

4035120016 79.98 лв.

ТОП ЦЕНА
4035200016

Метална закачалка RADO
с поставка за чадър

• метална конструкция с 
  хромирано покритие
• изчистени и елегантни форми
• декоративни пластмасови 
  елементи
• поставка и отцедник за чадъри
• корона с въртеливо движение 
• Гаранция 1 година

• изключително подходящ за 
съхранение на лични данни по 
ГДПР, влязъл в сила от 5.05.2018 г.
• размери 775/630/1285
• метална конструкция, прахово 
  боядисана в сив цвят RAL 7035
• Максимална товароносимост
  50 кг. на чекмедже.
• Централно заключване,
  уникално за всеки кардекс
• Блокировка срещу  едновременно 
  отваряне на повече
  от едно чекмедже
• Телескопични водачи осигуряващи 
  достъп до най-вътрешната част
• доставя се в сглобен вид 
  (фабрично заварена 
  неразглобяема конструкция)
• Гаранция 3 год.
• Произход Полша
• Доставя се в сглобен вид.

4035140017 819.96 лв.

ТОП ЦЕНА

Кардекс метален 2х4 чекмеджета Szk 302
775/630/1285 мм.

159.96 лв.

ТОП ЦЕНА

Метален гардероб единичен 
380/450/1850 мм.

• изключително подходящ за
  съхранение на лични данни
  по ГДПР, влязъл в сила  
  от 25.05.2018 г.
• Конструкция - Здрава метална 
  конструкция.
• 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 1 година
• Опаковка – опакован 
  в кашон (кутия)

4035180018

http://officebalev.com/metalni-shkafove/3226-metalen-shkaf-9004001850-mm.html
http://officebalev.com/metalni-shkafove/2599-metalen-shkaf-za-dokumenti-900400900-mm.html
http://officebalev.com/metalni-garderobi/3672-metalen-garderob-edinichen-3004501850-mm.html
http://officebalev.com/kardeksi/2458-metalen-kardeks-szk302e-2kh4-7863130.html
http://officebalev.com/metalni-stelazhi/3082-metalen-bezboltov-stelazh-crosser-10004001880-mm.html
http://officebalev.com/zakachalki/2602-metalna-zakachalka-rado-s-postavka-za-chadr.html


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

Ергономична 
седалка и 
облегалка, 
тапицирани.
Плавно регулиране 
височината на 
седящия.
Облегалка с 
фиксирана 
опора в 
лумбалната зона.
Регулиране силата 
на 
люлеене според 
теглото 
на седящия.
Tilt механизъм
Фиксирани 
подлакътници 
с ергономична 
форма.

4010650060
посетителски стол

4010650055 мениджърски стол 139.98 лв.

ТОП ЦЕНА

99.96 лв.

ТОП ЦЕНА

Столове OREGON

http://officebalev.com/direktorski-stolove/2616-stol-manager-c7505.html
http://officebalev.com/contact-us
http://officebalev.com/posetitelski-stolove/3887-posetitelski-stol-oregon-cheren.html
http://officebalev.com/direktorski-stolove/3888-stol-oregon-menidzhrski-cheren.html



