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кърпи за ръце dissolvetech
5125240021, 5125240022

Диспенсър за кърпи за ръце
5125240027

Предимства: Предназначение:
•	Здрави	като	кърпи	за	ръце,	
разградими	като	тоалетна	хартия.
•	Идеалното	решение	за	локации	с	
канализационни	системи,	които	
страдат	от	задръстване.
•	Dissolvetech	технология	–	хартията	
се	разгражда	за	по-малко	от	3	мин.
•	EU	Ecolabel.

•	Хранително-вкусова	
промишленост.
•	За	дома.
•	Санитарни	помещения.
•	Офиси	и	търговски	обекти.

Характеристики:
•	Материал:	целулоза.
•	Качество:	superior.
•	Цвят:	бял.
•	Релефно	щамповане:	вълни.
•	Количество:	15	пачки	в	опаковка.
•	V-сгъвка.

Предимства:
•	Антибактериално	покритие.
•	Елегантен	дизайн	и	компактен	
размер.

Характеристики:
•	Материал:	пластмаса.
•	Цвят:	бял.
•	Широчина:	14,5	cm.
•	Дължина:	30	cm.
•	Височина:	33,6	cm.

2 x15210 22/24 cm 

21 cm 250

Цена: 2999лв. 
Цена за 5125240021
размер 22х21 cm:
Цена за 5125240022
размер 22х24 cm:

Цена: 3,13 лв./пачка
при покупка на 15 пачки в опаковка.
Цена: 4,00 лв./пачка
при покупка на 15 пачки в опаковка.

4699лв./оп.

5999лв./оп. 

Dissolvetech         
 Papernet.        
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1Офертите	важат	за	периода	01.04.2019	–	31.12.2019	г.
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кърпи за ръце
5125240024, 5125240025

кърпи за ръце, рециклирани
5125240059

Диспенсър за кърпи за ръце No toUch 
5120220007

кърпи за ръце
5125240028

кърпи за лице dissolvetech
5125240018

кърпи за ръце на рОлка dRY tech
5125240014

Предимства:

Предимства:

Предимства:

Предимства:

Предимства:

Предимства:

Характеристики:

Характеристики:

Характеристики:

Характеристики:

Характеристики:

Характеристики:

•	Много	добри	попивателни	
свойства.
•	Една	кърпа	е	достатъчна	за	
максимално	подсушаване.
•	EU	Ecolabel.

•	Много	добри	попивателни	
свойства.
•	Една	кърпа	е	достатъчна	за	
максимално	подсушаване.
•	EU	Ecolabel.

•	Система	за	изтегляне	само	по	една	
кърпа.
•	Елегантен	дизайн	и	компактен	
размер.

•	Отлични	попивателни	свойства.
•	Една	кърпа	е	достатъчна	за	
максимално	подсушаване.
•	EU	Ecolabel.

•	Здрави	като	кърпи	за	ръце,	
разградими	като	тоалетна	хартия.
•	Dissolvetech	технология	–	хартията	
се	разгражда	за	по-малко	от	3	мин.
•	EU	Ecolabel.

•	DRY	Tech	технология	–	по-мека,	
повече	попивателност	на	водата	и	
по-устойчива	на	влагата.
•	Защитава	околната	среда	и	
намалява	отпадъците,	спестява	
пари	и	време.

•	Материал:	целулоза.
•	Качество:	special.
•	Цвят:	бял.
•	Релефно	щамповане:	вълни.
•	Количество:	15	пачки	в	опаковка.
•	V-сгъвка.

•	Материал:	рециклиран.
•	Цвят:	сив.
•	Релефно	щамповане:	вълни.
•	Количество:	20	пачки	в	опаковка.
•	V-сгъвка.

•	Материал:	пластмаса.
•	Цвят:	бял.
•	Капацитет:	20,3	cm	x	21,5	H.
•	Широчина:	23,6	cm.
•	Дължина:	32	cm.
•	Височина:	42,2	cm.

•	Материал:	целулоза.
•	Качество:	special.
•	Цвят:	бял.
•	Релефно	щамповане:	вълни.
•	Z-сгъвка.

•	Материал:	целулоза.
•	Качество:	superior.
•	Цвят:	бял.
•	Релефно	щамповане:	вълни.	

•	Материал:	целулоза.
•	Качество:	special.
•	Цвят:	бял.
•	Релефно	щамповане:	вълни.
•	Количество:	6	ролки	в	стек.	

2

1

2

2

1

x15

x20

210

250

22/24 cm 

23 cm 

23,36 cm 

22 cm 

21 cm 

24,5 cm 

23 cm 

21 cm 

143

100

130

Цена: Цена: 2,35 лв./пачка
при покупка на 20 пачки в опаковка.4699лв./оп.

Цена: 9999лв. 

Цена: 299лв. 

Цена: 199лв.

Цена: Цена: 15,83 лв./ролка
при покупка на 6 ролки 
в опаковка.

9499лв./оп.

Цена за 5125240024 
размер 22х21 cm:
Цена за 5125240025
размер 24х21 cm:

Цена: 3,00 лв./пачка
при покупка на 15 пачки в опаковка.
Цена: 3,33 лв./пачка
при покупка на 15 пачки в опаковка.

4499лв./оп. 

4999лв./оп.

2 Офертите	важат	за	периода	01.04.2019	–	31.12.2019	г.
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Диспенсър AUtocUt cAPtive
5125240077

Диспенсър за ТОалеТна ХарТиЯ FUll tech 
5125380009

Диспенсър за ТОалеТна ХарТиЯ 
5120220005

кърпи за ръце на рОлка cAPtive
5125400002

ТОалеТна ХарТиЯ FUll tech 
5125260045

ТОалеТна ХарТиЯ на паЧка
5125260004

Предимства:

Предимства:

Предимства:

Предимства:

Предимства:

Характеристики:

Характеристики:

Характеристики:

Характеристики:

Характеристики:

•	Компактен	размер.
•	Спестява	средства	при	
използване.

•	Антибактериално	покритие.
•	Елегантен	дизайн	и	компактен	
размер.
•	Икономичен.
•	Зарежда	се	с	две	ролки.

•	Отлични	попивателни	свойства.
•	Устойчиви	и	ефективни.
•	Спестяват	средства	и	място	за	
съхранение.

•	Отлични	попивателни	свойства.
•	Много	повече	хартия	спрямо	
стандартна	ролка.
•	Без	картонена	шпула	–	няма	
отпадък.

•	Отлични	попивателни	свойства.
•	Здравина	в	намокрено	състояние.
•	EU	Ecolabel.

•	Материал:	ABS	пластмаса.
•	Височина:	33	cm.
•	Дължина:	31,4	cm.
•	Широчина	20,4	cm.

•	Материал:	ABS	пластмаса.
•	Височина:	22	cm.
•	Дължина:	16,1	cm.
•	Широчина:	15,5	cm.

•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял.
•	Брой	пластове:	2.
•	Дължина	на	ролка:	140	m.
•	Височина:	19,8	cm.
•	Диаметър:	18,5	cm.
•	Количество:	6	ролки	в	опаковка.

•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял.
•	Брой	пластове:	2.
•	Брой	листа:	715.
•	Дължина	на	ролката:	100	m.	
•	Дължина	на	листа:	14	cm.
•	Височина	на	листа:	9,2	cm.
•	Количество:	4	броя	в	опаковка.

•	Материал:	целулоза.
•	Качество:	superior.
•	Цвят:	бял.
•	Релефно	щамповане:	вълни.
•	Количество:	40	пачки	в	кашон.	2

2

2

x40224
11 cm 

19,8 cm 

14 cm 

21 cm 

18,5 cm 

9,2 cm 
715

Цена: 3999лв. 

Цена: 2499лв.

Цена: 11590лв.

Цена: 8999лв. 

Цена: 899лв. 

Цена: Цена: 1,50 лв./пачка
при покупка на 40 пачки в опаковка.5999лв./оп. 

Предназначение:

Предимства:

Характеристики:

•	За	хранително-вкусова	
промишленост.
•	За	дома.
•	Санитарни	помещения.
•	Офиси	и	търговски	обекти.

•	Антибактериално	покритие.
•	Елегантен	дизайн	и	компактен	
размер.

•	Материал:	пластмаса.
•	Цвят:	бял.
•	Широчина:	13,5	cm.
•	Дължина:	16,5	cm.
•	Височина:	26,5	cm.

x6

x4

140

100

m

m

3Офертите	важат	за	периода	01.04.2019	–	31.12.2019	г.
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Диспенсър MiNi JUMbo за 
ТОалеТна ХарТиЯ
5125260008

ТОалеТна ХарТиЯ MiNi JUMbo
5125260005

ТОалеТна ХарТиЯ
5125260009

ТОалеТна ХарТиЯ MiNi JUMbo 
5125260006

ТОалеТна ХарТиЯ MiNi JUMbo 
5125260020

ТОалеТна ХарТиЯ 
5125260011

Предимства:

Предимства:

Предимства:

Предимства:

Предимства:

Характеристики:

Характеристики:

Характеристики:

Характеристики:

Характеристики:

•	Много	добри	попивателни	
свойства.
•	Здравина	в	намокрено	състояние.
•	Ергономична	опаковка.

•	Много	добри	попивателни	
свойства.
•	Здравина	в	намокрено	състояние.
•	EU	Ecolabel.

•	Много	добри	попивателни	
свойства.
•	Здравина	в	намокрено	състояние.
•	Ергономична	опаковка.
•	EU	Ecolabel.

•	Много	добри	попивателни	
свойства.
•	Здравина	в	намокрено	състояние.
•	Ергономична	опаковка.

•	Отлични	попивателни	свойства.
•	Здравина	в	намокрено	състояние.
•	EU	Ecolabel.

•	Материал:	избелена.
•	Качество:	special.
•	Цвят:	бял.
•	Релефно	щамповане:	микро.
•	Количество:	12	ролки	в	стек.

•	Материал:	целулоза.
•	Качество:	special.
•	Цвят:	бял.
•	Релефно	щамповане:	цвете.
•	Количество:	10	ролки	в	стек.

•	Материал:	целулоза.
•	Качество:	special.
•	Цвят:	бял.
•	Релефно	щамповане:	микро.
•	Количество:	12	ролки	в	стек.

•	Качество:	special.
•	Материал:	рециклирана.
•	Цвят:	бял.
•	Пластове:	2.
•	Грамаж:	15,5	g/m2.
•	Дължина	на	ролката:	359,9	m.
•	Диаметър:	26,2	cm.
•	Диаметър	на	ядрото:	6	cm.
•	Късове:	1180.
•	Широчина	на	късовете:	9	cm.
•	Дължина	на	листа:	30,5	cm.

•	Материал:	целулоза.
•	Качество:	superior.
•	Цвят:	бял.
•	Релефно	щамповане:	ромб.
•	Количество:	8	ролки	в	стек.	

2

2 3

2

2

394

180 250

1180
30,5 cm 

11,5 cm 11cm 

9 cm 

9,5 cm 

9,8 cm 9,46 cm 

30,5 cm 

459

Цена: Цена: 2,25 лв./ролка 
при покупка на 12 ролки в стек.2699лв./оп.

Цена: Цена: 0,50 лв./ролка
при покупка на 10 ролки в опаковка.499лв./оп.

Цена: Цена: 2,83 лв./ролка
при покупка на 12 ролки в стек.3399лв./оп. 

Цена: 2299лв. 

Цена: 3399лв. 

Цена: Цена: 0,87 лв./ролка
при покупка на 8 ролки в опаковка.699лв./оп.

Предназначение:
•	Хранително-вкусова	
промишленост.
•	За	дома.
•	Санитарни	помещения.
•	Офиси	и	търговски	обекти.

Предимства:
•	Антибактериално	покритие.
•	Елегантен	дизайн	и	компактен	
размер.

Характеристики:
•	Материал:	пластмаса.
•	Цвят:	бял.
•	Капацитет:	23,0	cm	x	10,0	h.
•	Широчина:	14,8	cm.
•	Дължина:	25,7	cm.
•	Височина:	24,9	cm.

x12

x12

x10 x8

x6

140

120

20,7 27,5

359,9
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4 Офертите	важат	за	периода	01.04.2019	–	31.12.2019	г.
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ТОалеТна ХарТиЯ bio tech
5125260042

ТОалеТна ХарТиЯ FResheN tech
5125260044

ТОалеТна ХарТиЯ dissolvetech
5125260043

Предимства:

Предимства:

Предимства:

Характеристики: Характеристики:

•	Био	разградима	хартия.
•	Почиства	и	ароматизира	
канализацията.
•	Отлични	попивателни	свойства.
•	Няма	аналог	на	пазара.

•	Ароматизирана.
•	Отлични	попивателни	свойства.
•	Много	повече	хартия	спрямо	
стандартна	ролка.

•	Разградима	хартия	Dissolvetech.
•	Отлични	попивателни	свойства.
•	Няма	аналог	на	пазара.

•	Качество:	superior.
•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял.
•	Релефно	щамповане:	микро.
•	Пластове:	3.
•	Дължина	на	ролката:	27,5	m.
•	Диаметър	на	ядрото:	4,4	cm.
•	Късове:	250.
•	Дължина	на	листа:	11	cm.

Характеристики:
•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял.
•	Брой	пластове:	2.
•	Брой	листове:	230.
•	Дължина	на	ролката:	25,3	m.	
•	Дължина	на	листа:	11	cm.	
•	Височина	на	листа:	9,46	cm.

•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял.
•	Брой	пластове:	1.
•	Брой	листове:	850.
•	Дължина	на	ролката:	94	m.	
•	Дължина	на	листа:	11	cm.	
•	Височина	на	листа:	9,5	cm.3

2

1250

230

850

Цена: 399лв. 

Цена: 649лв. 

Цена: 899лв.

Диспенсър за ТеЧен сапУн
5120220006

Цена: 2999лв. 

Предназначение:

Предимства:

Характеристики:

•	За	хранително-вкусова	
промишленост.
•	За	дома.
•	За	санитарни	помещения.
•	За	офиси	и	търговски	обекти.

•	Антибактериално	покритие.
•	Елегантен	дизайн	и	компактен	
размер.

•	Материал:	пластмаса.
•	Цвят:	бял.
•	Капацитет:	1	l.
•	Широчина:	13,9	cm.
•	Дължина:	11,6	cm.
•	Височина:	22	cm.

11 cm 

11 cm 

11 cm 

9,55 cm 

9,46 cm 

9,55 cm x8

x4

x427,5

25,3

94
m

m

m
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ХАРТИЯ, КОЯТО ПОЧИСТВА КАНАЛИТЕ 
	 	 Papernet	създаде	гама	от	продукти,	които	са	в	състояние	ефективно	и	
естествено	да	се	борят	с	риска	от	запушване	и	лоши	миризми	в	отпадните	
води	и	тръбите.	Всички	продукти	с	марката	Bio	Tech	са	с	добавени	не-ГМО	
бактерии,	които	се	активират	при	контакт	с	вода	и	освобождават	ензими,	
способни	да	разграждат	органичните	вещества.	

•	Bio Tech

гРИжА зА 
ПРИРОдАТА

НАмАЛЯВА РИСКА 
ОТ зАПушВАНЕ

ПРЕмАХВА 
мИРИзмИТЕ

СПЕСТЯВА ПРИ 
ИзПОЛзВАНЕ

Офертите	важат	за	периода	01.04.2019	–	31.12.2019	г.
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кУХненска рОлка
5125240029

кУХненска рОлка
5125240017

Диспенсър за кУХненска рОлка 
5120220004

Предимства:

Характеристики:

Характеристики:

•	Mека	и	здрава	хартия	за	обща	
употреба.
•	Бързо	и	пълно	подсушаване	на	
ръце	и	повърхности.
•	Много	добри	попивателни	
свойства.
•	Една	кърпа	е	достатъчна	за	
максимално	подсушаване.

•	Mека	и	здрава	хартия	за	обща	
употреба.
•	Бързо	и	пълно	подсушаване	на	
ръце	и	повърхности.
•	Много	добри	попивателни	
свойства.
•	Здравина	в	намокрено	състояние.

•	Материал:	целулоза.
•	Качество:	special.
•	Цвят:	бял.
•	Релефно	щамповане:	микро.
•	Централно	изтегляне.
•	Количество:	6	ролки	в	стек.

•	Материал:	целулоза.
•	Качество:	special.
•	Цвят:	бял.
•	Релефно	щамповане:	вълни.
•	Централно	изтегляне.
•	Тегло:	700	g.

2 450
24 cm 

19,6 cm 

Цена:

Цена: 4,83 лв./ролка
при покупка на 6 ролки в стек.

2899лв./оп. 

Цена: 3499лв. 

Предназначение:

x6 108
m

2 309
22,3 cm 

23,4 cm 

Цена: 599лв. 

x1 68,91
m

Предназначение:

Предимства:

Характеристики:

•	Хранително-вкусова	
промишленост.
•	За	дома.
•	Санитарни	помещения.
•	Офиси	и	търговски	обекти.
•	Висока	хигиена	–	контакт	само	с	
кърпата,	която	изтегляте.

•	Антибактериално	покритие.
•	Елегантен	дизайн.

•	Материал:	пластмаса.
•	Цвят:	бял.
•	С	централизирано	изтегляне.
•	Широчина:	22,5	cm.
•	Дължина:	22,1	cm.
•	Височина:	30,4	cm.

6

пЯна за ръце и ТЯлО 
5120120020

Цена: 899лв.

Предимства:

Характеристики:

•	Нисък	разход.
•	Силно	почистващо	действие,	
съчетанo	с	лека	и	приятна	пяна.
•	Изключително	щадящ	кожата.

•	Съдържание:	сапун	на	пяна.
•	Цвят:	жълт..
•	Капацитет:	1	брой	пълнител	500	ml.
•	Разходна	норма:	0,4	ml;	1250	дози.

Диспенсър за пЯна 
5125380007

Предимства:

Характеристики:

•	Антибактериално	покритие.
•	Елегантен	дизайн	и	компактен	
размер. 
•	Икономичен.

•	Материал:	ABS	пластмаса.
•	Височина:	22	cm.
•	Дължина:	11,6	cm.
•	Широчина:	13,9	cm.
•	Капацитет:	1	брой	пълнител	500	ml.

Цена: 2699лв. 

  
  

 !

„Лекари	без	граници“	е	организация,	спасила	
живота	на	хиляди	деца.	За	периода	2000-2012	г.	
броят	на	смъртните	случаи	от	дребна	шарка	е	
намалял	от	562	000	на	122	000.

Papernet	подкрепя	„Лекари	без	граници“,	като	
дарява	100	000	ваксини	срещу	дребна	шарка.	
Купувайки	продукти	на	Papernet,	обозначени	
с	логото	на	„Лекари	без	граници“,	вие	ставате	
част	от	тази	инициатива.

Офертите	важат	за	периода	01.04.2019	–	31.12.2019	г.
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салФеТки 32/33 сМ 
5125240045

Предимства:

Характеристики:

•	Отлични	попивателни	свойства.
•	Здравина	в	намокрено	състояние.
•	Ергономична	опаковка.
•	EU	Ecolabel.

•	Качество:	special.
•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял.
•	Щамповане:	да.
•	Пластове:	1.
•	Грамаж:	19,5	g/m2.
•	Късове:	300.
•	Широчина	на	късовете:	32	cm.
•	Дължина	на	листа:	33	cm.

1 300
32 cm 

33 cm 

Цена: 599лв. 

Диспенсър за салФеТки 
5125240047

Предимства:

Характеристики:

•	Антибактериално	покритие.
•	Елегантен	дизайн	и	компактен	
размер.

•	Материал:	пластмаса.
•	Цвят:	прозрачен	със	сив	капак.
•	Широчина:	16,3	cm.
•	Дължина:	22,1	cm.
•	Височина:	16	cm.

Цена: 2499лв. 

7

салФеТки на паЧка
5125240075

Предимства:

Характеристики:

•	Отлични	попивателни	свойства.
•	Здравина	в	намокрено	състояние.
•	Ергономична	опаковка.
•	EU	Ecolabel.

•	Качество:	special.
•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял.
•	Релефно	щамповане:	да.
•	Пластове:	2.
•	Грамаж:	18	g/m2.
•	Късове:	200.
•	Широчина	на	късовете:	21	cm.
•	Дължина	на	листа:	16,5	cm.

2 21 cm 

16,5 cm 
200

Цена: Цена: 2,00 лв. /пачка
при покупка на 4 пачки в опаковка.799лв./оп. 

салФеТки 33/33 сМ
     5125240071      5125240072
     5125240073      5125240074

Предимства:

Характеристики:

•	Отлични	попивателни	свойства.
•	Здравина	в	намокрено	състояние.

•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял,	зелен,	жълт	или	червен.
•	Брой	пластове:	2.
•	Брой	салфетки:	50.	
•	Дължина	на	листа:	33	cm.	
•	Височина	на	листа:	33	cm.2 50

33 cm 

33 cm 

Цена: 159лв. 

RESPECTS THE 
ENVIRONMENT

SAVES TIME COLORS YOUR 
AMBIENCE

REDUCES THE 
COST IN USE

ФЕЕРИЧНИ И ЦВЕТНИ

Без значение от повода, аранжирането 
на маса никога не е било по-приятно. 
Салфетките от серия Ready Table са ярък 
акцент за всяка добре подредена маса.  
Te внасят хармония и естетика във  
всяко помещение.

Офертите	важат	за	периода	01.04.2019	–	31.12.2019	г.

х4
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инДУсТриална рОлка
5125240084

Характеристики:

•	Голяма	ролка	за	попиване	и	
подсушаване.
•	Подходяща	за	всички	видове	
производства	и	сервизи,	
ресторанти	и	хотели.
•	Изключително	икономична.
•	Успешно	замества	всякакви	
парцали	и	конци.

•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял.
•	Брой	пластове:	2.
•	Брой	листове:	760.
•	Дължина	на	ролката:	232	m.	
•	Дължина	на	листа:	30,5	cm.	
•	Височина	на	листа:	25,6	cm.
•	Количество:	2	броя	в	стек.

Предимства:

Цена: 2999лв. 

2 760
30,5 cm 

25,6 cm x2 232
m

инДУсТриална рОлка
5125240070

Характеристики:

•	Голяма	ролка	за	попиване	и	
подсушаване.
•	Подходяща	за	всички	видове	
производства	и	сервизи,	
ресторанти	и	хотели.
•	Изключително	икономична.
•	Успешно	замества	всякакви	
парцали	и	конци.

•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял.
•	Брой	пластове:	2.
•	Брой	листове:	1500.
•	Дължина	на	ролката:	456	m.	
•	Дължина	на	листа:	25,7	cm.	
•	Височина	на	листа:	30,5	cm.
•	Количество:	2	броя	в	стек.Цена: 6199лв. 

Предимства:

2 1500
30,5 cm 

25,7 cm x2 456
m

8

сТОЙка за еДнОкраТни ЧарШаФи 
5125380011

Предимства:
•	Подходяща	за	болнични	заведения,	
козметични	салони	и	спа	центрове.

Характеристики:
•	Материал:	метал.
•	Височина:	6	cm.
•	Дължина:	66	cm.
•	Широчина:	18	cm.
•	Капацитет:	max	90,0	h.

Цена: 3999лв. 

еДнОкраТни ЧарШаФи на рОлка
5125240068

Характеристики:
•	Материал:	целулоза.	
•	Цвят:	бял.
•	Брой	пластове:	2.
•	Брой	листове:	210.
•	Дължина	на	ролката:	77	m.	
•	Дължина	на	листа:	36,5	cm.	
•	Височина	на	листа:	59,51	cm.

Цена: 1299лв. 

2 210 36,5 cm 

59,51 cm x1 77
m

Характеристики:
•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял.
•	Брой	пластове:	2.
•	Брой	листа:	143.
•	Дължина	на	ролката:	50,05	m.	
•	Дължина	на	листа:	35	cm.	
•	Височина	на	листа:	49,2	cm.

еДнОкраТни ЧарШаФи на рОлка 
5125240067

Цена: 6999лв. 

2 143 35 cm 

49,2 cm x9 50,05
m

Характеристики:
•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял.
•	Брой	пластове:	2.
•	Брой	листове:	143.
•	Дължина	на	ролката:	50,05	m.	
•	Дължина	на	листа:	35	cm.	
•	Височина	на	листа:	39,5	cm.

Предимства:
•	Подходящи	за	болнични	
заведения,	козметични	салони		
и	спа	центрове.

еДнОкраТни ЧарШаФи на рОлка 
5050120002

2 143 35 cm 

39,5 cm x9 50,05
m

Цена: 6999лв. 

Предимства:
•	Подходящи	за	болнични	
заведения,	козметични	салони	и	
спа	центрове.

Офертите	важат	за	периода	01.04.2019	–	31.12.2019	г.
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инДУсТриална рОлка
5125240069

Предимства:

Характеристики:

•	Голяма	ролка	за	попиване	и	
подсушаване.
•	Подходяща	за	всички	видове	
производства	и	сервизи,	
ресторанти,	хотели.
•	Изключително	икономична.
•	Успешно	замества	всякакви	
парцали	и	конци.

•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял.
•	Брой	пластове:	1.
•	Брой	листове:	700.
•	Дължина	на	ролката:	266	m.	
•	Дължина	на	листа:	38	cm.	
•	Височина	на	листа:	23,4	cm.
•	Количество:	3	броя	в	стек.

Цена: 6899лв. 

1 700 28 cm 

23,4 cm x3 266
m

инДУсТриална рОлка 
5125240040

Предимства:

Характеристики:

•	Отлични	попивателни	свойства.
•	Здравина	в	намокрено	състояние.
•	Ергономична	опаковка.

•	Качество:	special.
•	Материал:	рециклирана.
•	Цвят:	син.
•	Щамповане:	микро.
•	Пластове:	2.
•	Грамаж:	18	g/m2.
•	Централизирано:	не.
•	Дължина	на	ролката:	360	m.
•	Диаметър:	27,5	cm.
•	Диаметър	на	ядрото:	6	cm.
•	Късове:	1000.
•	Широчина	на	късовете:	36	cm.
•	Дължина	на	листа:	37,3	cm.
•	Количество:	2	броя	в	стек.

2 1000
36 cm 

37,3 cm x2 360
m

Цена: 5999лв./оп.

Цена: 30,00 лв./ролка
при покупка на 2 ролки в опаковка.

9

сТОЙка за инДУсТриални рОлки 
5125380012

Цена: 9999лв. 

Предназначение:
•	За	индустриални	ролки.

Предимства:
•	Мобилност.
•	Поставка	за	чувал.

Характеристики:
•	Материал:	метал.
•	Височина:	107	cm.
•	Дължина:	49	cm.
•	Широчина:	72	cm.
•	Капацитет:	max	Ø	40,0	cm.

сТОЙка за инДУсТриални рОлки
5125380013

Цена: 5999лв. 

Предназначение:
•	За	индустриални	ролки.

Характеристики:
•	Материал:	метал.
•	Височина:	59	cm.
•	Дължина:	55	cm.
•	Широчина:	27	cm.
•	Капацитет:	max	Ø	40,0	cm.

Офертите	важат	за	периода	01.04.2019	–	31.12.2019	г.
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10 Офертите	важат	за	периода	01.04.2019	–	31.12.2019	г.10

кУХненскО рУлО XXl
5125240050

Характеристики:
•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял.
•	Релефно	щамповане:	да.
•	Пластове:	2.
•	Грамаж:	265	g.
•	Дължина	на	ролката:	24	m.
•	Късове:	100.
•	Размер	на	къса:	22,7x24	cm.
•	Брой	ролки	в	опаковка:	2.

2 100
24 cm 

22,7 cm x2 24
m

Цена: 599лв./оп

Цена: 3,00 лв./ролка
при покупка на 2 ролки в опаковка.

ТОалеТна ХарТиЯ „лаЙка“
5125260025

Характеристики:
•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял	с	шарки.
•	Релефно	щамповане:	да.
•	Пластове:	3.
•	Ароматизирана:	да.
•	Дължина	на	ролката:	18,8	m.
•	Късове:	150.
•	Размер	на	къса:	9,5x12,5	cm.
•	Брой	ролки	в	опаковка:	8.

3 150
9,5 cm 

12,5 cm x8 18,8
m

Цена: 699лв./оп.

Цена: 0,87 лв./ролка
при покупка на 8 ролки в опаковка.

кУХненскО рУлО love 
5125240049

Характеристики:
•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял.
•	Релефно	щамповане:	да.
•	Пластове:	3.	
•	Грамаж:	175	g.
•	Дължина	на	ролката:	13	m.
•	Късове:	54.
•	Размер	на	къса:	22,7x23,86	cm.
•	Брой	ролки	в	опаковка:	2.

3 54
23,86 cm 

22,7 cm x2 13
m

Цена: 399лв./оп.

Цена: 2,00 лв./ролка
при покупка на 2 ролки в опаковка.

кУХненска рОлка eXPeRt
5125240080

Характеристики:
•	Качество:	special.
•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял.
•	Хранителен	контакт:	да.
•	Релефно	щамповане:	микро.
•	Пласта:	2.
•	Грамаж:	18	g/m2.
•	Белота:	85.
•	Дължина	на	ролката:	76,65	m.
•	Диаметър:	14,5	cm.
•	Диаметър	на	ядрото:	5,1	cm.
•	Късове:	210.
•	Дължина	на	листа:	36,5	cm.3 210

21 cm 

36,5 cm x1 76,65
m

Цена: 649лв. 

кУХненскA рoлKA cAsA
5125240048

Характеристики:
•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял.
•	Релефно	щамповане:	да.
•	Пластове:	2.	
•	Дължина	на	ролката:	9,5	m.
•	Късове:	45.
•	Размер	на	къса:	22,7	x	21,0	cm.
•	Брой	ролки	в	опаковка:	2.

2 45
21 cm 

22,7 cm x2 9,5
m

Цена: 169лв./оп. 
Цена: 0,85 лв./ролка
при покупка на 2 ролки в опаковка.

кУХненска рОлка clAssic 
5125240083

Характеристики:
•	Качество:	special.
•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял.
•	Хранителен	контакт:	да.
•	Релефно	щамповане:	микро.
•	Пластове:	2.
•	Грамаж:	18	g/m2.
•	Дължина	на	ролката:	76,65	m.
•	Диаметър:	14,5	cm.
•	Диаметър	на	ядрото:	5,1	cm.
•	Късове:	210.
•	Дължина	на	листа:	36,5	cm.
•	Брой	ролки	в	опаковка:	2.2 210

36,5 cm 

22,7 cm x2 76,65
m

Цена: 229лв./оп.

Цена: 1,15 лв./ролка
при покупка на 2 ролки в опаковка.
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ТОалеТна ХарТиЯ „праскОва“
5125260030, 5125260031

ТОалеТна ХарТиЯ „ЧисТОТа“ 
5125260033, 5125260034

ТОалеТна ХарТиЯ „праскОва“
5125260029

Характеристики:
•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял	с	оранжеви	шарки.
•	Релефно	щамповане:	да.
•	Пластове:	3.
•	Ароматизирана:	да.
•	Дължина	на	ролката:	16,9	m.
•	Късове:	135.
•	Размер	на	къса:	9,5x12,5	cm.
•	Брой	ролки	в	опаковка:	4	или	8.

Характеристики:
•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял.
•	Релефно	щамповане:	да.
•	Пластове:	3.
•	Ароматизирана:	не.
•	Дължина	на	ролката:	16,9	m.
•	Късове:	135.
•	Размер	на	къса:	9,5x12,5	cm.
•	Брой	ролки	в	опаковка:	4	или	8.

Характеристики:
•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял	с	оранжеви	шарки.
•	Релефно	щамповане:	да.
•	Пластове:	3.
•	Ароматизирана:	да.
•	Дължина	на	ролката:	16,9	m.
•	Късове:	135.
•	Размер	на	къса:	9,5x12,5	cm.
•	Брой	ролки	в	опаковка:	16.

3

3

3135

135

135
9,5 cm 

9,5 cm 

9,5 cm 

12,5 cm 

12,5 cm 

12,5 cm x4/8

x4/8

x1616,9

16,9

16,9
m

m

m

Цена 5125260030:

Цена 5125260031:

299

599
лв./оп

лв./оп.

Цена: 0,75 лв./ролка
при покупка на 4 ролки в опаковка.
Цена: 0,75 лв./ролка
при покупка на 8 ролки в опаковка.

Цена 5125260033:

Цена 5125260034:

299

599
лв./оп.

лв./оп.

Цена: 0,75 лв./ролка
при покупка на 4 ролки в опаковка.
Цена: 0,75 лв./ролка
при покупка на 8 ролки в опаковка.

Цена: 1099лв./оп.

Цена: 0,69 лв./ролка
при покупка на 16 ролки в опаковка.

Офертите	важат	за	периода	01.04.2019	–	31.12.2019	г. 11

ТОалеТна ХарТиЯ „лаванДУла“
5125260027, 5125260028

Характеристики:
•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял	с	лилави	шарки.
•	Релефно	щамповане:	да.
•	Пластове:	3.
•	Ароматизирана:	да.
•	Дължина	на	ролката:	16,9	m.
•	Късове:	135	или	150.
•	Размер	на	къса:	9,5x12,5	cm.
•	Брой	ролки	в	опаковка:	4	или	8.

3 135
или 

150

9,5 cm 

12,5 cm x4/8 16,9
m

Цена 5125260027:

Цена: 5125260028:

299

599
лв. /оп.

лв. /оп.

Цена: 0,75 лв./ролка
при покупка на 4 ролки в опаковка.
Цена: 0,75 лв./ролка
при покупка на 8 ролки в опаковка.

Характеристики:
•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял	с	лилави	шарки.
•	Релефно	щамповане:	да.
•	Пластове:	3.
•	Ароматизирана:	да.
•	Дължина	на	ролката:	16,9	m.
•	Късове:	135.
•	Размер	на	къса:	9,5x12,5	cm.
•	Брой	ролки	в	опаковка:	16.

3 136
9,5 cm 

12,5 cm x16 16,9
m

Цена: 1099лв./оп.
Цена: 0,69 лв./ролка
при покупка на 16 ролки в опаковка.

ТОалеТна ХарТиЯ „ЧисТОТа“
5125260032

Характеристики:
•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял.
•	Релефно	щамповане:	да.
•	Пластове:	3.
•	Ароматизирана:	не.
•	Дължина	на	ролката:	16,9	m.
•	Късове:	135.
•	Размер	на	къса:	9,5x12,5	cm.
•	Брой	ролки	в	опаковка:	16.

3 135
9,5 cm 

12,5 cm x16 16,9
m

Цена: 1099лв./оп.

Цена: 0,69 лв./ролка 
при покупка на 16 ролки в опаковка.

ТОалеТна ХарТиЯ „лаванДУла“
5125260026
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Всички	посочени	в	тази	брошура	цени	са	в	български	лева	без	ДДС.	Брошурата	е	предназначена	за	юридически	лица.	Офертите	са	валидни	за	периода	
01.04.2019	 –	 31.12.2019	 г.	 или	 до	 изчерпване	 на	 количествата.	 Безплатна	 доставка	 за	 цялата	 страна	 при	 поръчка	 на	 стоки	 над	 100	 лв.	 с	 ДДС.	 Пълна	
информация	за	актуални	цени,	промоции	и	условия	за	доставка	може	да	откриете	на	нашия	сайт	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.	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.
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кърпи за лице eleGANte
5125240079

Характеристики:
•	Четирислойна	салфетка	с	фина	
и	красива	бродерия	по	края.	
Опаковани	в	кутия	с	деликатен	
дизайн,	която	придава	
елегантност	на	всяка	стая.
•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял.
•	Пластове:	4.
•	Размер	на	къса:	20х21	cm.
•	Брой	късове:	110.

4 110
20 cm 

21 cm 

Цена: 349лв.

нОсни кърпи 
5125240082

Характеристики:
•	Носни	кърпички	с	четири	
невероятно	меки	слоя,	
ароматизирани	с	лайка.	
Подходящи	за	честа	употреба	
от	цялото	семейство.
•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял.
•	Пластове:	4.
•	Размер	на	къса:	21х21	cm.
•	Брой	салфетки:	9	в	пакет.
•	Количество:	10	пакета	в	стек.

4 9
21 cm 

21 cm 

Цена: 329лв.

салФеТки 5 stARs 
5125240078

Характеристики:
•	Двуслойна	салфетка,	мека,	но	
здрава,	със	синя,	деликатна	
бродерия,	изработена	изцяло	
от	чиста	целулоза	и	тествана	
за	безопасност	при	контакт	с	
храни.
•	Материал:	целулоза.
•	Цвят:	бял	с	декорация.
•	Пластове:	2.
•	Размер	на	къса:	38x38	cm.
•	Брой	салфетки:	45.

2 45
38 cm 

38 cm 

Цена: 329лв.

салФеТки FloWeRs
5125240081

Характеристики:
•	С	оригинален	флорален	
дизайн,	подходящи	за		
всякакви	поводи.
•	Материал:	целулоза.	
•	Цвят:	бял.
•	Пластове:	1.
•	Размер	на	къса:	33х33	cm.
•	Брой	салфетки:	60.

1 60
33 cm 

33 cm 

Цена: 199лв.

Kомпанията Sofidel Group е италианска компания 
с над 50-годишен опит на пазара. Марката предлага 
богат избор от хигиенни материали, съчетавайки най-
добрите екологични характеристики с най-високите 
хигиенни показатели. Всички хартиени продукти, 
произведени от Sofidel, са високо иновативни по 
отношение на предназначението и външния вид.

x10
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