
79999
лв. 99999

лв. 
без ДДС

95999 лв. цена с ДДС-20%
ЕРГОНОМИЧЕН СТОЛ 
TECH@PRO

Повече информация за артикулите може да видите на стр. 2 от брошурата.

63999
лв. 79990

лв. 
без ДДС

76799 лв. цена с ДДС-20%

Ва
ли

дн
ос

т
 –

 о
т

 0
1.0

6.
20

19
 г

. д
о 

30
.0

6.
20

19
 г

.

ЕЛЕкТРИЧЕСкО 
ЕРГОНОМИЧНО бюРО 

ЕРГОНОМИЧЕН стил



2

ЕРГОНОМИЧЕН СТОЛ  

TECH@pro

250 kg
ГаРаНцИя
ГОдИНИ5

•	 Лумбална опора.
•	 Опора за глава.
•	 Регулируема дълбочина на седене.
•	 Регулируема височина на облегалката.
•	 3D подлакътници.
•	 Мulti-function механизъм, позволяващ 

заключване на стола в работна позиция.
•	 Седалка с анатомични извивки, 

тапицирана с текстилна дамаска. 
•	 Облегалка, изработена от дишаща 

материя тип 
”
меш“.

•	 Стабилна петлъчева хромирана основа.

ГаРаНцИя
ГОдИНИ3

4010200095

•	 Лумбална опора. 
•	 Опора за глава.
•	 Регулируема дълбочина на седене.
•	 Регулируема височина на облегалката.
•	 3D подлакътници.
•	 Мulti-function механизъм, позволяващ 

заключване на стола в работна 
позиция.

•	 Седалка и облегалка, изработени от 
дишаща материя тип 

”
меш“.

•	 Стабилна петлъчева хромирана  
основа.

ЕРГОНОМИЧЕН СТОЛ 

TECH@MAX

61590
лв. 76990

лв. 
без ДДС

73908 лв. цена с ДДС-20%
250 kg

ГаРаНцИя
ГОдИНИ5

4010200097

•	 Регулируема височина в диапазон от 
620 до 1280 mm.

•	 Размер на работния плот – 1600x800 
mm. Материал – ПДЧ с меламиново 
покритие и дебелина 25 mm.

•	 Възможност за запаметяване на три 
предпочитани височини.

•	 Два електрически мотора във всеки 
крак за по-голяма стабилност.

•	 Усъвършенствани тристепенни колони 
за по-голяма сигурност и комфорт по 
време на работа.

•	 Подплотна метална тава за отвеждане 
на окабеляването.

•	 Товароносимост – 100 kg.

Бял плот  
и бял метал
4015100508

Плот кехлибарен 
дъб и бял метал
4015100509

Плот кехлибарен 
дъб и сив метал
4015100524

Плот кехлибарен 
дъб и черен метал
4015100528

ЕЛЕкТРИЧЕСкО ЕРГОНОМИЧНО  

бюРО 

Бял плот  
и черен метал
4015100527

79999
лв. 99999

лв. 
без ДДС

95999 лв. цена с ДДС-20% 63999
лв. 79990

лв. 
без ДДС

76799 лв. цена с ДДС-20%
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•	 Лумбална опора.
•	 Опора за глава.
•	 Регулируема височина на облегалката.
•	 3D подлакътници.
•	 Мulti-function механизъм, позволяващ 

заключване на стола в работна 
позиция.

•	 Седалка и облегалка, изработени от 
дишаща материя тип 

”
меш“.

•	 Стабилна петлъчева основа. 

ЕРГОНОМИЧЕН СТОЛ  

TECH@SMArT

4010200096

39999
лв. 49990

лв. 
без ДДС

47999 лв. цена с ДДС-20%
250 kg

ГаРаНцИя
ГОдИНИ5

ЕРГОНОМИЧЕН СТОЛ  

TECH@STYLE

55999
лв. 69990

лв. 
без ДДС

67199 лв. цена с ДДС-20%

4010200098

•	 Лумбална опора. 
•	 Опора за глава.
•	 Регулируема височина на облегалката.
•	 3D подлакътници.
•	 Мulti-function механизъм, позволяващ 

заключване на стола в 3 работни 
позиции.

•	 Седалка и облегалка, изработени от  
дишаща материя тип 

”
меш“.

•	 Стабилна петлъчева хромирана  
основа.

250 kg
ГаРаНцИя
ГОдИНИ5

ЕРГОНОМИЧЕН СТОЛ 

TECH@LINE

57599
лв. 71990

лв. 
без ДДС

69119 лв. цена с ДДС-20%

4010200099

•	 Лумбална опора.
•	 Опора за глава.
•	 Регулируема височина на облегалката.
•	 3D подлакътници.
•	 Мulti-function механизъм, позволяващ 

заключване на стола в 3 работни 
позиции.

•	 Седалка и облегалка, изработени от 
дишаща материя тип 

”
меш“.

•	 Стабилна петлъчева хромирана  
основа.

250 kg
ГаРаНцИя
ГОдИНИ5
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TILT МЕхаНИзъМ
дИРЕкТОРСкИ СТОЛ ForCE

4010140252 – бяло + черно
4010140253 – бяло + сиво

•	 Ергономични седалка и 
облегалка.

•	 Висококачествена дамаска.
•	 Фиксирани полипропиленови 

подлакътници.

40101402**
** Избери цвят и 
    допълни кода

54 
черен

56 
тъмносин

58 
сив

55 
тъмна 
мента

57 
червен

59 
лимон

120 
kg 

кОМпЛЕкТ 2 бРОя пОСЕТИТЕЛСкИ 
СТОЛОвЕ  SWISS M

кОМпЛЕкТ 2 бРОя пОСЕТИТЕЛСкИ 
СТОЛОвЕ  SWISS TAbLE M

•	 Сгъваема метална 
конструкция.

•	 Подлакътници с 
подвижни напред  
и назад падове.

•	 Седалка, тапицирана 
с текстилна дамаска.

•	 Облегалка, 
изработена от 
дишаща материя.

4010100253

120 
kg 120 

kg 

39999
лв./2 бр. 49990

лв./2 бр. 
без ДДС

47999 лв./2 бр. цена с ДДС-20%

15990
лв. 19990

лв. 
без ДДС

19188 лв.-20%

31999
лв./2 бр. 39990

лв./2 бр. 
без ДДС

38399 лв./2 бр. цена с ДДС-20%
•	 Сгъваема метална 

конструкция.
•	 Интегрирани колелца 

на двата задни крака.
•	 Подлакътници с 

подвижни напред  
и назад падове.

•	 Седалка, тапицирана с 
текстилна дамаска.

•	 Облегалка, изработена 
от дишаща материя.

•	 Сгъваема помощна 
масичка.

4010100254
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МОбИЛНа МаСа С РЕГУЛИРУЕМа 
вИСОЧИНа MobI 

4015360173

МОбИЛНа МаСа С РЕГУЛИРУЕМа 
вИСОЧИНа MobI pLUS 

4015360175

25599
лв. 31990

лв. 
без ДДС

30719 лв. цена с ДДС-20%
29599

лв. 36990
лв. 

без ДДС

35519 лв. цена с ДДС-20%

•	 С поставка за принтер 
 и CPU стойка.

•	 Заключващи се колела.
•	 Материал на работния  

плот – MDF и PVC.
•	 Удобна дръжка за  

регулиране на височината.
•	 Размер – 71x50x H76-121 cm.

•	 Заключващи се колела за 
стабилна опора.

•	 Материал на работния  
плот – MDF и PVC.

•	 Удобна дръжка за 
регулиране на височината.

•	 Размер – 71x50x H76-121 cm.
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2=1

Плати 1
Вземи 2

авТОМаТИЧНа хИМИкаЛка 
GrIp 2022

•	 Ергономична триъгълна 
форма на тялото, 
осигуряваща писане без 
умора. 

•	 Grip зона, предотвратяваща 
изплъзване при писане.

•	 Дебелина на писане –  
0,7 mm.

•	 Цветът на тялото показва 
цвета на мастилото.

•	 Мастило Document proof, 
подходящо за полагане на 
подписи върху официални 
документи и договори.

1005140240
1005140242
1005140244
1005140245
1005140246
1005140247
1005140248
1005140249

149
лв. 199

лв. 
без ДДС

179 лв. цена с ДДС-25%

•	 Подходящи за 
писане и чертане.

ТъНкОпИСЕц GrIp 0.4 mm  
10 цвяТа/ОпакОвка
1005200055

1499
лв./2 оп. 2998

лв. /2 оп.
без ДДС

1799 лв./2 оп. цена с ДДС-50%
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папка джОб, МаТ

1070160201
•	 Формат – А4.
•	 58 микрона.
•	 100 броя в опаковка.

799
лв. 999

лв. 
без ДДС

959 лв. цена с ДДС-20%

594
лв. 834

лв. 
без ДДС

713 лв. цена с ДДС-29%
ОпакОвъЧНа ЛЕНТа С шпУЛа,  
76 mm, 6 бРОя

1035180214
1035180216

* Цена за брой при покупка на опаковка от 6 бр.

* Цена за брой при  
покупка на опаковка от 10 бр.

цена за брой:

099*лв.  
без ДДС

119 лв. с ДДС

МашИНка за ОпакОваНЕ 
bErGo CS-1

1035200060
•	 Метално тяло с ергономична дръжка.
•	 За всички видове опаковъчни ленти с  

шпула 76 mm и широчина до 50 mm.

899
лв. 1199

лв. 
без ДДС

1079 лв. цена с ДДС-25%

•	 Материал – трислойно 
велпапе.

•	 Отваряне – горно.

9030150022
470х320х270 mm

990
лв. 1299

лв. 
без ДДС

1188 лв. цена с ДДС-24%
кафявИ кашОНИ за ОпакОваНЕ,
10 бРОя

50 mm/66 m

•	 Дебелина – 40 микрона.
•	 Висококачествена 

опаковъчна лента.

1690
лв. 2199

лв. 
без ДДС

2028 лв. цена с ДДС
-23%

9030150017
600х400х400 mm цена за брой:

169*лв.  
без ДДС

203 лв. с ДДС

цена за брой:

099*лв.  
без ДДС

119 лв. с ДДС
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•	 Изцяло метално тяло.
•	 Перфорира до 25 листа.
•	 С ограничител.

пЕРфОРаТОР brIzo/pN2

699
лв. 999

лв. 
без ДДС

839 лв. цена с ДДС-30% 699
лв. 999

лв. 
без ДДС

839 лв. цена с ДДС-30%

Fado
1075180050

кУТИЙкИ за вИзИТкИ
199

лв. 
без ДДС

239 лв. цена с ДДС

249
лв. 

без ДДС

299 лв. цена с ДДС

brand
6080120434

”
3 Точки”

1075180046
”4 Точки”
6080120440

249
лв. 

без ДДС

299 лв. цена с ДДС

ЩИпка за паРИ + каЛъфЧЕ за 
кРЕдИТНИ каРТИ

6080120776

1055100020
1055100022

TЕЛбОд brIzo/SL1 

1055120090
1055120092

•	 Работи с телчета 24/6 и 26/6. 
•	 Изцяло метално тяло.
•	 Захваща до 20 листа.

кУТИЙка за вИзИТкИ
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ПАД СъС СПИРАЛА ACADEMIA, 100 Л, 
шИРОкИ РЕдОвЕ, 19х26 CM

1570350026

999
лв.  

без ДДС

1199 лв. цена с ДДС

•	 Висококачествена бяла 
офсетова хартия. 

•	 Микроперфорация за 
лесно откъсване. 

•	 Твърди корици.

ПАД СъС СПИРАЛА bLoCK CHroMo, 80 Л., 
На РЕдОвЕ, а4, аСОРТИ

1570350023

699
лв.  

без ДДС

839 лв. цена с ДДС

•	 Висококачествена  
бяла офсетова хартия. 

•	 Микроперфорация за 
лесно откъсване. 

•	 PP корица.

849
лв.  

без ДДС

1019 лв. цена с ДДС

ПАД СъС СПИРАЛА AQUA, 80 Л., 
шИРОкИ РЕдОвЕ, а5, аСОРТИ

1570350013
•	 Водоустойчива хартия, 

произведена от камък.
•	 Микроперфорация за лесно 

откъсване.
•	 PP корица.

ПАД СъС СПИРАЛА CrAFT NoTES, 100 Л, 
шИРОкИ РЕдОвЕ, а5

1570350014

699
лв.  

без ДДС

839 лв. цена с ДДС

•	 Висококачествена 
бяла офсетова хартия.

•	 Микроперфорация за 
лесно откъсване. 

•	 Твърди корици.

ПАДОвЕ С МЕТАЛНА СПИРАЛА, 100 Л., 
шИРОкИ РЕдОвЕ, а5/а4

449
лв.  

без ДДС

539 лв. цена с ДДС

ФОРМАТ A5

799
лв.  

без ДДС

959 лв. цена с ДДС

ФОРМАТ A4

    бяЛ цвяТ На ЛИСТаТа 
•	 Формат	А5	(арт.номер	1570350017)
•	 Формат	А4	(арт.	номер	1570350016)

 жъЛТ цвяТ На ЛИСТаТа 
•	 Формат	А5	(арт.номер	1570350022)
•	 Формат	А4	(арт.	номер	1570350021)

•	 Висококачествена офсетова хартия.
•	 Микроперфорация за лесно откъсване. 499

лв.  
без ДДС

599 лв. цена с ДДС

ФОРМАТ A5

849
лв.  

без ДДС

1019 лв. цена с ДДС

ФОРМАТ A4

    цвЕТОвЕ На ЛИСТаТа: РОзОв, жъЛТ, зЕЛЕН И СИН
•	 Формат	А5	(арт.	номер	1570350019)
•	 Формат	А4	(арт.номер	1570350018)
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Hp 250 G6 ЛапТОп 3VJ19EA + пОдаРък Hp ЧаНТа И Hp МИшка

2035200304
•	 Дисплей	–	15,6’’	(39.62	сm).
•	 Процесор – Intel Celeron N4000 up to 2,6 GHz.
•	 Твърд диск – 500 GB.
•	 Оперативна памет – 4 GB.
•	 Oптично устройство – DVD+/-RW.
•	 Портове – 2xUSB 3.1 Gen 1; 1xUSB 2.0; HDMI; VGA.
•	 Multi-Touch тъчпад с поддръжка на жестове.
•	 Цифрова	клавиатура	(Numpad).
•	 HP	Noise	Cancellation	софтуер.

39990
лв. 45990

лв. 
без ДДС

47988 лв. цена с ДДС-13%

•	 Дисплей	–	15,6’’	(39,62	сm).
•	 Процесор – Intel N4000 up to 2,6 GHz.
•	 Видео	карта	–	Intel	HD	Graphics.
•	 Твърд диск – 500 GB.
•	 Оперативна памет – 4 GB.
•	 Oптично устройство – DVD.
•	 Портове – HDMI; VGA; 1xUSB 2.0; 2xUSB 3.1.
•	 Multi-Touch тъчпад с поддръжка на жестове.
•	 Цифрова	клавиатура	(Numpad).
•	 HP	Noise	Cancellation	софтуер.

Hp 250 G6 ЛапТОп 15.6’’ N4000

2035200261
38990

лв. 41990
лв. 

без ДДС

46788 лв. цена с ДДС-7%

749
лв. 999

лв. 
без ДДС

899 лв. цена с ДДС-25%

2065340205 – Футбол
2065340207 – Тенис
2065340200 – Голф
2065340206 – Баскетбол

USb 2.0 фЛаш паМЕТ 16 Gb SporTS 
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•	 Водоустойчиви.
•	  Плосък кабел OFC.
•	 3,5 mm жак.

СЛУшаЛкИ “ТапИ” 
SporT rUNNING

999
лв. 1299

лв. 
без ДДС

1199 лв. цена с ДДС-23%

дъРжаЧ за ТЕЛЕфОН 
за Ръка SporT
2075190090

1299
лв. 1699

лв. 
без ДДС

1559 лв. цена с ДДС-24%СГъваЩа СЕ РаНИца 
UrbAN MooVE
1095110288

1999
лв. 2599

лв. 
без ДДС

2399 лв. цена с ДДС-23%

bLUETooTH ТОНкОЛОНа 
16W ETrEM bASS SHADoW
2045320123

8990
лв. 10990

лв. 
без ДДС

10788 лв. цена с ДДС-18%

•	 Устойчив на вода. 
•	 Регулируема лепяща 

лента.
•	 Универсален размер 

за смартфони до 5"  
(до	7,1x14	cm)

•	 4 изхода за слушалки.

•	 Вградена литиева 
батерия 4500 mAh.

•	 Обхват до 10 m.
•	 Stereo 16W.
•	 Micro USB.

2045260184
2045260183
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ЛазЕРЕН пРИНТЕР 3 в 1 LASErJET pro  
MFp M130A, A4

•	 Скорост на черен печат/копиране – 22 стр./min.
•	 Дълбочина на цвета при сканиране – 24 bit.
•	 Максимално месечно натоварване – 10 000 стр.
•	 Памет – 128 MB.
•	 Грамаж на хартията – 60—163 g/m2.
•	 Гаранция – 12 месеца.

2025140871

14990
лв. 16990

лв. 
без ДДС

17988 лв. цена с ДДС-12%

МаСТИЛЕНОСТРУЕН пРИНТЕР 4 в 1 oFFICEJET pro 8710, A4 + 
пОдаРък ЧЕРНО МаСТИЛО 953XL

•	 Автоматично листоподаващо устройство за до 35 стр.
•	 Сензорен цветен екран с диагонал 6,73 cm.
•	 Скорост на печат – до 22 стр./min черно–бяло и  

18 стр./min цветнo. 
•	 Сканиране и архивиране на файлове директно  

в имейли, мрежови папки и облак.
•	 Отпечатване директно от мобилно устройство.
•	 Защита на информация и файлове за печат чрез  
HP	JetAdvantage	Private	Print.

2025100801

27990
лв. 38990

лв. 
без ДДС

33588 лв. цена с ДДС-28%

С покупката на вСеки СъвмеСтим тонер  
С марката Office 1 SuperStOre

Nescafé 3in1 classic разтворимо кафе, 
28 броя x 17.5 g

Офертата е валидна само при покупка на редовни цени без отстъпки.
Офертата не е валидна при поръчки на www.office1.bg.
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•	цените включват фискализация, регистрация в Нап, договор за сервизно  
обслужване и предплатена SIM карта за връзка в Нап за 12 месеца.

•	Осигурен гаранционен сервиз и поддръжка на територията на цялата страна.

НОВ 
КАСОВ АПАРАТ

» Операторски дисплей, подсветка на клавиатурата и вградена батерия. 
» Може да се зареждат данни за артикули и клиенти. 
» Подходящ за разносна търговия.
» Ролка с широчина 57 mm и максимален диаметър 40 mm.
» Опция за връзка по Bluetooth и Wi-Fi.
» Гаранция 12 месеца.

2030220013

17900
лв.  

без ДДС

21480 лв. цена с ДДС

» Операторски дисплей, клиентски дисплей и вградена батерия. 
» Може да се зареждат данни за артикули и клиенти.
» Подходящ за търговски обекти с голяма натовареност.
» Ролка с широчина 57 mm и максимален диаметър 55 mm.
» Опция за връзка по Bluetooth и Wi-Fi.
» Гаранция 12 месеца.

2030220014
18900

лв.  
без ДДС

22680 лв. цена с ДДС

+ ПОдАРъК
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5070180002

кРЕМООбРазЕН пРЕпаРаТ 
за кОжа SCL232, 1 l

1359
лв. 1699

лв. 
без ДДС

1631 лв. цена с ДДС-20%

•	 Подходящ за основно и 
поддържащо почистване на 
естествена и изкуствена кожа.

•	 Оставя приятен аромат след 
почистване.

СУпЕРкОНцЕТРИРаН 
УНИвЕРСаЛЕН пРЕпаРаТ 
UCD 253, 3 L

5070120002

2159
лв. 2699

лв. 
без ДДС

2591 лв. цена с ДДС-20%
•	 Високопенлив, алкален  

препарат за професионална  
употреба. 

•	 С активни съставки за  
ефикасно почистване на  
различни повърхности. 

•	 Свеж аромат на цветя.

5125260042

•	 Предимства:	
 – намалява риска от блокажи и поддържа канализацията чиста. 
 – намалява разходите за извънредна поддръжка на канализацията. 
 – първият завършен продукт, който хигиенизира тръбите. 
•	 Материал	–	целулоза.
•	 Цвят	–	бял.
•	 Релефно	щамповане	–	микро.
•	 Пластове	–	3.
•	 Дължина	на	ролката	–	27.5	m.
•	 Късове	–	250.

719
лв. 899

лв. 
без ДДС

863 лв. цена с ДДС-20%

•	 Алкален препарат за 
професионална употреба. 

•	 Със силно концентрирана 
формула. 

•	 Има дълготраен и изискан 
парфюмен аромат.

1079
лв. 1349

лв. 
без ДДС

1295 лв. цена с ДДС-20%
УНИвЕРСаЛЕН пРЕпаРаТ 
UCL 215, 5 L

5070120001

5125240051

кУхНEНСкО РУЛО  
bIG oNE

•	 Двупластово  
кухненско руло.

•	 Тегло на опаковката – 
920 g.

559
лв. 699

лв. 
без ДДС

671 лв. цена с ДДС-20%

ТОаЛЕТНа хаРТИя bIo TECH,  
8 РОЛкИ

3 250 27,5 mх8



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА ДО 2 ЧАСА

ПРЕгЛЕД 
ПРЕДИ ПОКуПКА

бЕЗ РАЗхОДИ 
ЗА ДОСТАвКА

Изберете продукт в сайта  

и натиснете бутона ”купи“. 

От прозореца за избор на доставка изберете опцията ”вземете с Click & Collect“.

Изберете магазина, от който искате да вземете поръчката си.

вече ще виждате наличности на всички продукти само за избрания магазин.

завършете поръчката си, като отидете в кошницата.

Click & Collect е нов метод за 
онлайн покупка, с който правите 
поръчка на office1.bg и може да я 
вземете от избран магазин! 

79 
МАгАЗИНА

бАНСКО ул. 
”
Цар Симеон“ 41 

бЕлОСлАв ул. 
”
Св.	св.	Кирил	и	Методий“	24

блАгОЕвгРАд бул. 
”
Св.	св.	Кирил	и	Методий“	5	

бОТЕвгРАд ул. 
”
Гурко“ 3 

буРгАС ж.к. ‚‚Славейков“, бл. 189
буРгАС ул. 

”
Христо Ботев“ 41 

вАРНА бул. 
”
Владислав Варненчик“ 82 

вАРНА бул. 
”
Ян Палах“ 10 

вАРНА площад 
”
Екзарх Йосиф“ 5 

вАРНА бул. 
”
Цар Освободител“ 21 

вАРНА ул. 
”
Русе“ 33 

вАРНА ул. 
”
Краков“	16

в. ТЪРНОвО ул. 
”
Никола Габровски“ 24 

вЕлИНгРАд ул. 
”
Ал. Стамболийски“ 2 

вИдИН бул. 
”
Цар Симеон Велики“ 42 

гАбРОвО ул. 
”
Николаевска“ 8 

гОцЕ дЕлЧЕв ул. 
”
Бяло море“ 13

дОбРИЧ ул. 
”
Любен	Каравелов“	2 

дОСПАТ ул. 
”
Тракия“ 15 

дуПНИцА ул. 
”
Св. Иван Рилски“ 47

дЪлгОПОл ул. 
”
Георги Димитров“ 99

ЕТРОПОлЕ бул. 
”
Руски“ 80А 

ЗлАТОгРАд ул. 
”
Беловидово“ 22 

КОСТЕНЕц ул. 
”
Белмекен“ 2Б

КЪРджАлИ ул. 
”
Републиканска“ 63 

КюСТЕНдИл ул. 
”
Полк. Стефан Манов“ 3 

КюСТЕНдИл ул. 
”
Яворов“ 1 

лОвЕЧ ул. 
”
Стефан	Караджа“	5	

луКОвИТ ул. 
”
Възраждане“ 52 

МЕЗдРА ул. 
”
Христо Ботев“ 35 

МОМЧИлгРАд ул. 
”
Гюмюрджинска“ 50 

МОНТАНА бул. 
”
Трети март“ 78

ПАЗАРджИК ул. 
”
Есперанто“ 3

ПАНАгюРИЩЕ ул. 
”
Г. Бенковски“ 28

ПЕРНИК ул. 
”
2“ 1 

ПЕТРИЧ ул. 
”
Цар Борис III“ 44 

ПИРдОП ул. 
”
Ал. Батенберг“ 6А 

ПлЕвЕН ул. 
”
България“ 8

ПлОвдИв бул. 
”
Кукленско	шосе“	9Н

ПлОвдИв бул. 
”
Санкт Петербург“ 48 

ПлОвдИв ул. 
”
Ген. Данаил Николаев“ 4 

РудОЗЕМ ул. 
”
Васил Левски“ 19

РуСЕ ул. 
”
Константин	Иречек“	5	

СвИЩОв ул. 
”
Цар Освободител“ 26 

СИлИСТРА ул. 
”
Капитан	Мамарчев“	2

СлИвЕН бул. 
”
Шести септември“ 7 

СлЪНЧЕв бРяг ТК	
”
Кейбълтел“	

СМОляН ул. 
”
Хан Пресиян“ 9 

СОЗОПОл ул. 
”
Републиканска“ 2

СОфИя Бизнес Парк, сграда 1
СОфИя бул. 

”
Александър Пушкин“ 14

СОфИя бул. 
”
Бъкстон“ 86, магазин 4 

СОфИя бул. 
”
България“ 81А

СОфИя бул. 
”
Витоша“ 168 

СОфИя бул. 
”
Витоша“ 96 

СОфИя бул. 
”
Гоце Делчев“, бл. 29 

СОфИя бул. 
”
Джеймс Баучер“ 51 

СОфИя бул. 
”
Княгиня	Мария	Луиза“	42

СОфИя бул. 
”
Княз	Дондуков“	34Б	

СОфИя бул. 
”
Мадрид“ 36

СОфИя бул. 
”
Самоковско шосе“ 55

СОфИя бул. 
”
Цариградско шосе“ 139

СОфИя бул. 
”
Шипченски проход“ 46В

СОфИя ул. 
”
Васил	Кънчев“	26

СОфИя ул. 
”
Георги С. Раковски“ 120А

СОфИя ул. 
”
Граф Игнатиев“ 78

СОфИя ул. 
”
Илия Бешков“ 12

СОфИя ул. 
”
Ломско шосе“, бл. 171

СОфИя ул. 
”
Опълченска“ 117, бл. 37

СОфИя ул. 
”
Солунска“ 43 

СОфИя ул. 
”
Софроний Врачански“ 2 

СОфИя ул. 
”
Шейново“ 7 

СОфИя ж.к. 
”
Люлин“, бл. 387, магазин 6 

СОфИя ж.к. 
”
Младост“	3,	ТК	„Кондор“ 

СОфИя ж.к. 
”
Хиподрума“, бл. 24 

СОфИя кв. Драгалевци, ул. 
”
Папрат“ 16 

СТ. ЗАгОРА бул. 
”
Цар Симеон Велики“ 45

ТЕТЕвЕН ул. 
”
Иван Вазов“ 80 

яМбОл ул. 
”
Димитър Благоев“ 12

2

6

2

3

27



Всички	цени,	посочени	в	тaзи	брошура,	са	в	български	левове.	Брошурата	е	предназначена	за	юридически	лица.	Офертите	са	валидни	за	периода	от	01.06.2019	г.	до	30.06.2019	г.	или	
до изчерпване на количествата. Цените за пакетни предложения се отнасят само за изрично посочените продукти. Продажните цени на стоките, включени в промокомплектите, са 
обявени на www.office1.bg и във всеки магазин от веригата . Образите на всички артикули с екрани са симулирани. Търговската марка  е изключителна собственост 
на	Кооперация	”Панда“	и	не	може	да	бъде	използвана	без	разрешение	от	други	лица.	Кооперация	”Панда“ не носи отговорност за допуснати грешки при отпечатване на брошурата. 
Безплатна доставка за цялата страна при поръчка на стоки над 100 лв. с ДДС и за мебели над 900 лв. с ДДС. Пълна информация за актуални цени, промоции, условия за доставка, монтаж 
и гаранция на съответните артикули може да откриете на www.office1.bg, чрез обаждане на 0700 10 700 или във всеки магазин от веригата . Разговорите към национален номер 
0700 10 700 са без допълнително оскъпяване на услугата, като се таксуват на цената на един градски разговор съгласно тарифния план на абоната.

2 кашонa
копирна хартия а4 premium в комплект  
С 4 кена от по 500 ml Бира SteLLa artOiS

Цена за комплекта – 69,90 лв. 
Без ДДС (83,88 лв. С ДДС)

•	 Тегло	–	80	g/m2.
•	 Висококачествена	хартия	с	висока	степен	на	гладкост	и	белота.
•	 Произведена	без	киселини	–	гаранция	за	запазване	на		
белотата	и	отпечатъка.

1505100228

8,39 лв. С ДДС

за пакет хартия в 
комплекта

699 лв. Без ДДС


