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Дисплеи



Информационна  
поставка 
Изработена от висококачествен прозрачен 
плексиглас. Регулируеми накрайници, 
позволяващи промяна на наклона и смяна на 
позицията от вертикална в хоризонтална.

Магнитен 
джоб за лист

Самозалепваща се 
информационна табела 

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

2515100112 А5, 142 х 222 mm 1  9.99 лв. 

2515100114 А4, 210 x 297 mm 1  14.99 лв. 

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076120009 90 x 55 mm 1  1.29 лв. 

1076120010 100 x 80 mm 1  1.49 лв. 

1076120011 210 x 75 mm 1  2.49 лв. 

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076120001 62 x 102 mm 1 3.49 лв. 

2515120016 102 x 142 mm 1  4.99 лв. 

1076120002 102 x 222 mm 1  5.99 лв. 

1076120003 A5, 142 x 222 mm 1  6.99 лв. 

1076120004 A4, 210 x 297 mm 1 10.99 лв. 

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1070160043 A4, син 1  5.99 лв. 

1070160045 A4, червен 1 5.99 лв. 

1070160046 A4, зелен 1  5.99 лв. 

1070160047 A4, жълт 1  5.99 лв. 

1070160041 A3, син 1  10.99 лв. 

1070160048 A5, син 1  3.49 лв. 

1070160049 A6, син 1  2.49 лв. 

1070160051 A7, син 1 1.69 лв. 

Табела за бюро

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076120007 А4, хоризонтална 1  6.99 лв. 

1076120008 А4, вертикална 1  6.99 лв. 

Информационна  
табела, А4 
Дизайнът позволява лесна подмяна на хартията  
от горната страна на табелата.
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Информационна  
поставка 
Информационна поставка  
с променлив наклон. 

Информационна  
поставка, L-образна
Две страни за показване на съдържанието. Лесно заменяне  
на хартията чрез горния отвор. Подходяща за хотели, офиси,  
училища, болници, супермаркети, банки, изложби, партита и други.

Информационна  
поставка, T-образна
Две страни за показване на съдържанието. Лесно заменяне  
на хартията, благодарение на горния отвор.

Стенна поставка за брошури и каталози
Практично решение за поставяне на рекламни материали,  
брошури, флаери, дипляни и други. Широко приложение в чакални,  
фоайета, рецепции, конферентни зали и други. Материал:  
издръжлив PS материал с дебелина около 3 mm. С отвори  
за закрепване към стената чрез винтове.

Поставка за брошури
Практично решение за поставяне на рекламни материали, брошури, 
флаери, дипляни и др. Широко приложение в чакални, фоайета, рецепции, 
конферентни зали и други. Материал: издръжлив PS материал с дебелина 
около 4 mm. С отвори за закрепване към стената чрез винтове.

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076100075 А4, хоризонтална 1  16.99 лв. 

1076100076 А4, вертикална 1  16.99 лв. 

1076100077 А5, вертикална 1  9.99 лв. 

1076100078 А6, вертикална 1  4.99 лв. 

1076100079 А7, вертикална 1  2.99 лв. 

1076100080 А8, вертикална 1  1.99 лв. 

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076100101 99 х 210 mm 1  5.99 лв. 

1076100102 А5, 148 x 210 mm 1  9.49 лв. 

1076100103 А4, 210 x 297 mm 1  15.99 лв. 

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076100104 99 х 210 mm 1  5.99 лв. 

1076100105 99 х 210 mm, с 3 позиции 1  18.99 лв. 

1076100106 A5, 148 x 210 mm 1  10.99 лв. 

1076100107 А5, 148 x 210 mm, с 3 позиции 1  20.99 лв. 

1076100108 А4, 210 x 297 mm 1  16.99 лв. 

1076100109 А4, 210 x 297 mm, с 3 позиции 1  32.99 лв. 

1076100110 А4, 210 x 297 mm, с 4 позиции 1  49.99 лв.

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076100081 A4, хоризонтална 1  8.99 лв. 

1076100082 A5, хоризонтална 1  5.99 лв. 

1076100083 A4, вертикална 1  8.99 лв. 

1076100084 A5, вертикална 1  5.99 лв. 

1076100085 A6, вертикална 1  3.49 лв. 

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076100086 90 х 55 mm, хоризонтална 1  2.49 лв. 

1076100087 A7 (74 x 105 mm), хоризонтална 1 2.99 лв. 

1076100088 A6 (105 x 148 mm), хоризонтална 1  4.99 лв. 

1076100089 A5 (148 x 210 mm), хоризонтална 1  7.49 лв. 

1076100090 A4 (210 x 297 mm), хоризонтална 1 9.99 лв. 

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076100091 90 х 55 mm, вертикална 1  2.29 лв. 

1076100092 A7 (74 x 105 mm), вертикална 1 2.79 лв. 

1076100093 A6 (105 x 148 mm), вертикална 1 4.99 лв. 

1076100094 A5 (148 x 210 mm), вертикална 1  7.49 лв. 

1076100095 A4 (210 x 297 mm), вертикална 1 9.99 лв. 

1076100096 105 х 210 mm, вертикална 1 7.49 лв. 
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Информационна поставка
Поставката е подходяща както за рекламно средство за показване на важна 
информация, така и за фоторамка. Тя е с двустранен дисплей и с възможност  
за лесна замяна на хартията или снимката отгоре. Изработена е от ABS 
материал, който ù придава издръжливост.

Поставка за меню с рингове
Бърза и лесна подмяна на листовете. 6 броя PVC джобове, формат А4.  
Водоустойчива, предпазва от петна.

Ротационен дисплей
Ротационен дисплей с 3 позиции.
Стабилната основа позволява въртене на дисплея  
на 360 градуса. Страните са с крива форма, за да  
оптимизират пространството.

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076100097 А4, хоризонтална, бяла 1  8.99 лв. 

1076100098 А4, вертикална, бяла 1  8.99 лв. 

1076100099 А4, хоризонтална, черна 1  8.99 лв. 

1076100100 А4, вертикална, черна 1  8.99 лв. 

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076100070 вертикална 1 23.99 лв. 

1076100071 хоризонтална 1 23.99 лв. 

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076100073 А4, черен 1 69.99 лв. 

1076100074 А5, черен 1 42.99 лв. 

1076100072 

Информационна поставка 
Информационна поставка от прозрачен PS материал.  
С възможност за поставяне на визитни картички и  
химикалка. Подходяща за фоайета, чакални, офиси,  
рецепции и други.

100 x 200 mm

PS материал

6.99 лв.

A B S T R A C T
BACKGROUND

Информационна поставка Crystal
Двустранната, дебела акрилна стойка за дисплеи е идеална  
за поставяне на маса/плот в различни обществени пространства.

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076100121 Размер A7 (височина: 10,5 cm, базови 
размери: 7.5 х 4.5 cm, широчина: 7.5 cm) 1  3.99 лв. 

1076100122 Размер A6 (височина: 15.2 cm, базови 
размери: 10.5 х 5 cm, широчина: 11 cm) 1  6.99 лв. 

1076100123 Размер A5 (височина: 21.8 cm, базови 
размери: 6 x 15 cm, широчина: 15 cm) 1  8.49 лв. 

1076100124 Размер A4 (височина: 29.5 cm, базови 
размери: 21 х 7 cm, широчина: 21 cm) 1  15.49 лв. 

Информационна поставка 
Platinum
Акрилна стойка с лек ъгъл на наклон.

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076100119 Размер A5 (височина: 23.5 cm, базов 
диаметър: 0.25 cm, широчина: 15 cm) 1  17.49 лв. 

1076100120 Размер A4 (височина: 32.5 cm, базов 
диаметър: 0.25 cm, широчина: 21 cm) 1  28.99 лв. 
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Рол банер Standard
 • Конструкция: твърд алуминий - гаранция за стабилност.
 • Горна снап лайсна (clip-clap), закрепваща графиката бързо и удобно.
 • Здрава лента 3M за сигурно прикрепване на графиката към касетата.
 • Комплектът включва: конструкция + издръжлива торба за транспорт.
 • Приложение: изложения, промо събития.

Препоръчителен материал за постер:
 • винил;
 • display film.

Предимства display film: 
 • по-лек материал;
 • по-лесно навиване и развиване;
 • по-дълъг живот на стойката.

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076100050 Рол банер Standard, 85 x 200 cm 1  89.99 лв. 

8025740008 Печат Display film, 85 x 200 cm 1  32.99 лв. 

1076100051 Рол банер Standard, 100 x 200 cm 1  87.99 лв. 

8025740009 Печат Display film, 100 x 200 cm 1  35.99 лв. 

8025740010 Печат винил, 100 x 200 cm 1  25.99 лв. 

* Цената за печат е калкулирана за точния размер на постерите.

Х-Банер Standard
 • Х-Банерът е с ултралека рамка, създадена за банери с предно осветяване,  

което води до много стабилна и лека презентационна система.
 • Моделът Standard е изработен изцяло от метал, прахово боядисан  

в черен цвят.
 • Гъвкавите рамена са изработени от стъклени влакна.
 • Поради семплия дизайн, монтажът или демонтажът  

на продукта отнема само няколко секунди.
 • Опаковката съдържа и чанта за носене.

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

8502130003 Х-банер, 80 x 180 cm 1  40.99 лв. 

80 x 180 cm

Рол банер Strong
 • Конструкция: твърд алуминий + допълнително подсилване.
 • Горна снап лайсна (clip-clap), закрепваща графиката бързо и удобно.
 • Здрава лента 3M за сигурно прикрепване на графиката към касетата.
 • Комплектът включва: конструкция + дебела (безопасна) торба за транспорт.
 • Приложение: изложения, промо събития.

Препоръчителен материал за постер:
 • винил;
 • display film.

Предимства display film: 
 • по-лек материал;
 • по-лесно навиване и развиване;
 • по-дълъг живот на стойката.

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076100052 Рол банер Стронг, 85 x 200 cm 1  124.90 лв. 

8025740008 Печат Display film, 85 x 200 cm 1  32.99 лв. 

8025740002 Печат винил, 80 x 205 cm 1  18.99 лв. 

1076100053 Рол банер Стронг, 100 x 200 cm 1  87.99 лв. 

8025740009 Печат Display film, 100 x 200 cm 1  35.99 лв. 

8025740010 Печат винил, 100 x 200 cm 1  25.99 лв. 

* Цената за печат е калкулирана за точния размер на постерите.

85 x 200 cm

100 x 200 cm

A B S T R A C T
BACKGROUND

85 x 200 cm

100 x 200 cm

213

ДИСПЛЕИ

Ц
ен

ит
е 

са
 в

 л
ев

а 
бе

з 
Д

Д
С

.



A-стопер
 • Двустранен стопер с бърза смяна на графиката.
 • Отваряш профила - поставяш графиката - затваряш профила.
 • Широк профил: 25 mm.
 • Дебело антирефлектерно фолио.
 • Конструкция: анодиран алуминий.
 • Хартия за печат: PHOTOSOL GLOSSY 220 g/m2.
 • Приложение: заведения, магазини, хотели и др.

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076100056 A-стопер двустранен, А2 (420 x 594 mm) 1  144.90 лв. 

8025660035 Печат фотохартия PHOTOSOL GLOSSY, m2 0.8  29.99 лв. 

1076100057 A-стопер двустранен, А1 (594 x 841 mm) 1  299.90 лв. 

8025660035 Печат фотохартия PHOTOSOL GLOSSY, m2 1.6  29.99 лв. 

1076100058 A-стопер двустранен, B2 (500 x 707 mm) 1  214.90 лв. 

8025660035 Печат фотохартия PHOTOSOL GLOSSY, m2 1.3  29.99 лв. 

1076100059 A-стопер двустранен, B1 (707 x 1000 mm) 1  314.90 лв. 

8025660035 Печат фотохартия PHOTOSOL GLOSSY, m2 1.7  29.99 лв. 

 
* Цената за печат е калкулирана за съответните размери при двустранен печат.

А2 (420 x 594 mm) В2 (500 x 707 mm)

В1 (707 x 1000 mm)А1 (594 x 841 mm)

Стопер Spring
 • Широка основа - гаранция за стабилност.
 • Еластичност - стоперът е монтиран на масивни пружини.
 • Двустранна графика.
 • Снап профили с бърза смяна на графиката. Отваряш профила - поставяш графиката -  

затваряш профила.
 • Широк профил: 33 mm.
 • Дебело антирефлектерно фолио.
 • Конструкция: анодиран алуминий + метал.
 • Хартия за печат: PHOTOSOL GLOSSY 220 g/m2.
 • Подходяща за заведения, магазини, хотели и др.

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076100060 Стопер двустранен SPRING, A1 (594 x 841 mm) 1  414.90 лв. 

8025660035 Печат фотохартия PHOTOSOL GLOSSY, m2 1.5  29.99 лв. 

* Цената за печат е калкулирана за съответните размери при двустранен печат.

А1 (594 x 841 mm)
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5040140024 

Дървен двустранен 
стопер с черна дъска
Повърхността за писане е направена от креда,  
което е много практично. Рамката е с кафяв цвят.

60 x 100 cm; широчина  
на фрайм профила: 3.5 cm

дърво

81.99 лв.

Стопер Waterbase
 • Широка основа (пълни се с вода).
 • Еластичност: стоперът е монтиран на масивни пружини.
 • Двустранна графика.
 • Снап профили с бърза смяна на графиката.
 • Отваряш профила – поставяш графиката – затваряш профила.
 • Широк профил: 33 mm. 
 • Дебело антирефлектерно фолио.
 • Конструкция: анодиран алуминий + пластмаса.
 • Хартия за печат: PHOTOSOL GLOSSY 220 g/m2.
 • Подходяща за заведения, магазини, хотели и др.

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076100061 Стопер двустранен WATERBASE, A1 (594 x 841 mm) 1  369.90 лв. 

8025660035 Печат фотохартия PHOTOSOL GLOSSY, m2 1.6  29.99 лв. 

* Цената за печат е калкулирана за точния размер на постерите при двустранен печат.

А1 (594 x 841 mm)
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A B S T R A C T
BACKGROUND

10
0-

24
0 

cm
175-300 cm

Промо катедра Console
 • Конструкция: пластмаса (камерно PVC) + мебелен плот (плот – отгоре/отдолу).
 • Плотът и основата се закрепват към PVC панела с „твърдо велкро“.
 • Тръби за прикрепяне на покрива: сгъваеми.
 • Комплектът включва: конструкция + торба за транспорт.
 • Лесен и бърз монтаж от всеки.
 • Разгънат размер на основата: 182 х 90 cm, покрив: 80 х 30 cm.
 • Графиката се разпечатва върху фолио и се нанася на намиращия се в комплекта 

панел.
 • За предпазване на графиката от механично увреждане (надраскване), правим 

допълнително ламиниране на фолиото.
 • Приложение: промоции и дегустации на продукти на мястото на продажба, 

допълнение към панаирни щандове и други.

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076100062 Промо катедра, 220 x 91 cm 1  419.90 лв. 

8025660001 Печат бяло PVC фолио 2.5  24.49 лв. 

8025160010 Ламиниране PVC фолио гланц, m2 2.5 11.99 лв. 

* Цената за печат включва покрив и основа. Ламинирането е по желание, но се 
препоръчва.

Експо стена
 • Едностранна или двустранна промо стена.
 • Ширината ù варира от 175 до 300 cm, а височината от 100 до 240 cm.
 • Лесен и бърз монтаж.
 • Конструкция: анодиран алуминий.
 • Комплектът включва: конструкция и торба за транспортиране.
 • Графиката може да бъде на винил или текстил (краищата могат да са залепени или зашити).
 • Тя трябва да бъде подготвена в размера, който изберете за своята стена 

    (възможни са различни конфигурации на стената в посочените граници).
 • Приложение: панаирни щандове, презентации, декор на събития и други.

* Цените за печата са калкулирани за съответните размери и материали, посочени в таблицата.

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076100063 Регулираща се стена, двустранна, 240 x 300 cm 1  589.90 лв. 

8025700003 Печат на едностранен винил, 240 x 300 cm 1  199.00 лв. 

8025700004 Печат на едностранен текстил, 240 x 300 cm 1  359.90 лв. 

8025700005 Печат на двустранен винил, 240 x 300 cm 1  349.90 лв. 

8025700006 Печат на двустранен текстил, 240 x 300 cm 1  599.90 лв. 

8025660003 Едностранен винил, 100 x 175 cm 2.1  24.99 лв. 

8025660030 Едностранен текстил, 100 x 175 cm 2.1  52.48 лв. 

8025660003 Двустранен винил, 100 x 175 cm 4.2  24.99 лв. 

8025660030 Двустранен текстил, 100 x 175 cm 4.2  104.96 лв. 
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Табела за врата Gert
Gert е серия от изключително стилни табели за врати с модерен външен вид и 
класически пепеляво-сив цвят, който пасва на всеки интериор. 

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076120016 Размер 149 x 64 mm 1  12.99 лв. 

1076120017 Размер 149 x 105.5 mm 1  16.99 лв. 

1076120018 Размер 149 x 148.5 mm 1  32.99 лв. 

Табела за врата Puro
Mодерни на външен вид с лесно сменяема визитна картичка.  
Тези знаци са изработени от много елегантен, дебел мат  
и алуминиев профил. 

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076120023 Размер 210 x 90 mm 1  17.99 лв. 

1076120024 Размер 180 x 70 mm 1  11.99 лв. 

1076120025 Размер 180 x 50 mm 1  8.99 лв. 

Табела за врата Elite
Този продукт е най-често избиран за интериор в модерен стил.  
Визитната картичка може да бъде заменена чрез развиване  
на два дистанционни елемента, държащи два листа от плексиглас.

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076120019 Размер A6 (148 x 105 mm) 1  30.99 лв. 

1076120020 Размер 148 x 148 mm (A5/A6) 1  33.99 лв. 

1076120021 Размер A5 (148 x 210 mm) 1  41.99 лв. 

1076120022 Размер A4 (210 x 297 mm) 1  59.99 лв. 

Табела за врата Sonic
Лесната подмяна на листа с информация го прави много желан продукт.  
С популярната система „клип-клап“.  

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076120013 Размер A6 (105 х 148 mm) 1  12.99 лв. 

1076120014 Размер A5 (148 x 210 mm) 1  17.49 лв. 

1076120015 Размер A4 (210 x 297 mm) 1  20.99 лв. 

Табела за врата Manta
Минималистичен външен вид. Този продукт е особено подходящ за интериори, 
проектирани в ярък, скандинавски стил.  

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076120026 Размер A6 (148 x 105 mm) 1  6.99 лв. 

1076120027 Размер A5 (148 x 210 mm) 1  12.99 лв. 

1076120028 Размер A4 (210 x 297 mm) 1  19.49 лв. 
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Инфо-дисплей Premium
Изключително стилна и визуално атрактивна стойка с рамка.

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076100127 Размер A3 (височина: 132 cm,  
базови размери: 34 x 30 x 2 cm) 1  169.90 лв. 

1076100128 Размер A2 (височина: 145 cm,  
базови размери: 34 х 29.5 cm) 1  194.90 лв. 

Инфо-дисплей Standard
Изключително стилна и визуално атрактивна стойка с рамка.

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076100125 Размер A3 (височина: 116 cm,  
базови размери: 24 x 33 cm) 1  189.90 лв. 

1076100126 Размер A4 (височина: 116 cm,  
базови размери: 24 x 33 cm) 1  169.90 лв. 

90о

90о

90о

90о

Снап рамка
Естетична снап рамка. 
Бърза смяна на графиката: Отваряш профила - поставяш графиката - затваряш 
профила. Широк профил: 25 mm. Гаранция за здравина. Дебело антирефлекторно 
фолио. Конструкция: анодиран алуминий. Комплектът включва: рамка и винтове 
за монтаж. Хартия за печат: PHOTOSOL GLOSSY 220 g/m2.

А4 (210 х 297 mm)

А3 (297 x 420 mm)

А2 (420 x 594 mm)

В2 (500 x 707 mm) В1 (707 x 1000 mm)

А1 (594 x 841 mm)

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076100044 Снап рамка, формат А4 (210 x 297 mm) 1  16.99 лв. 

1076100045 Снап рамка, формат А3 (297 x 420 mm) 1  30.99 лв. 

1076100046 Снап рамка, формат А2 (420 x 594 mm) 1  26.99 лв. 

1076100047 Снап рамка, формат А1 (594 x 841 mm) 1  54.99 лв. 

1076100048 Снап рамка, формат B2 (500 x 707 mm) 1  61.99 лв. 

1076100049 Снап рамка, формат B1 (707 x 1000 mm) 1  114.90 лв. 
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A B S T R A C T
BACKGROUND

1076100131 

Стойка за брошури  
Boston 
Малките размери, леката рамка и много атрактивната  
цена го правят желан продукт. 

A4 (210 x 297 mm), базови размери:  
27 x 42 cm, височина на 
монтажната система: 124 cm

прахово боядисан метал

159.90 лв.

1076100130 

Стойка за брошури 
Columbia
Columbia е изключително стилна стойка с джобове,  
изработени от дебела прозрачна дъска от плексиглас.  
Хромираната основа и стилна дръжка улесняват употребата ѝ. 

A4 (210 x 297 mm), базови размери:  
26 x 27 cm, височина на 
монтажната система: 158 cm

метал и плексиглас

229.90 лв.

1076100129 

Стойка за брошури 
Montana 
С двустранен достъп до представени материали,  
ниско тегло и малки размери след сгъване. 

A4 (210 x 297 mm), базови размери:  
25 x 35 cm, височина на 
монтажната система: 146 cm

прахово боядисан алуминий  
и плексиглас

184.90 лв.

1076100133 

Стойка за брошури 
Concord
Представеният продукт е държач за брошури и плот в едно.   
Броячът се сгъва в малки размери и се побира в издръжлив,  
елегантен алуминиев калъф.

Височина на монтажната 
система: 101 cm

прахово боядисан метал

469.90 лв.

1076100132 

Стойка за брошури  
Lincoln
Изцяло изработен от метал, прахово боядисан в сиво и черно.  
Сгъва се до малки размери. 

A4 (210 x 297 mm), базови размери:  
23 x 28 cm, височина на 
монтажната система: 145 cm

метал

299.90 лв.
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Ограничително колче 
Premium
Висококачествени бариерни стълбове с автоматична система за прибиране 
на колани. Прибиращата се глава е интегрирана със стойката, а подмяната  
ù е много проста и бърза. Доставката включва колан в червен цвят.

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

5040140025 Black mate, red belt, височина: 92 cm, 
базов диаметър: Ø32 cm 1  104.90 лв. 

5040140026 Chrome, red belt, височина: 92 cm, 
базов диаметър: Ø32 cm 1 104.90 лв. 

A B S T R A C T
BACKGROUND

Лента за  
ограничително колче
Ако искате да промените цвета на колана във вашата бариерна  
стойка или в стената, просто купете този продукт.  

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

5040140029 Бяла лента, 4.5 х 210 cm 1  45.99 лв. 

5040140030 Жълта лента, 4.5 х 210 cm 1  45.99 лв. 

5040140031 Зелена лента, 4.5 х 210 cm 1  45.99 лв. 

5040140032 Синя лента, 4.5 х 210 cm 1  43.99 лв. 

5040140033 Черна лента, 4.5 х 210 cm 1  43.99 лв. 

5040140034 

Стенен държач за лента  
на ограничително колче

8.6 х 1.2 cm

 метал и пластмаса

6.99 лв.

Рамка за 
ограничително колче
Двустранна информационна рамка във формат А4,  
която се прилага върху бариерния стълб.

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076100134 Размер А4, лъскав хром 1  109.90 лв. 

1076100135 Размер А4, черен мат 1  68.99 лв. 

Лента за ограничително 
колче, за стенен монтаж
Прибираща се на стената глава за бариерен колан.  
Перфектен избор за всяко място без достатъчно пространство за бариерна 
стойка. Прибиращата се глава е снабдена с колан в червен/черен цвят. 

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

5040140027 Червена лента, 4.5 х 200 cm 1  48.99 лв. 

5040140028 Червена лента, 4.5 х 200 cm 1  56.99 лв. 

A B S T R A C T
BACKGROUND
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A B S T R A C T
BACKGROUND

Ограничително колче 
Royal
Много елегантен и представителен пост с корона, която има модерен вид под 
формата на трапец. Стойката е изработена от неръждаема стомана.

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

5040140036 Ø32 х 97 cm, хром 1 114.90 лв. 

5040140038 Ø32 х 97 cm, злато 1 134.90 лв. 

Въже със закопчалка Velor
Въже за бариерен стълб, изработено от висококачествен велур  
за бариерни стълбове ROYAL и MODERN в цвят хром/злато.  
Много елегантна и представителна въжена рамка с брава в цвета  
на бариерата. Дължина: 160 cm.

Ограничително колче 
Modern
Много елегантен и представителен пост с корона, която има модерен вид под 
формата на трапец. Стойката е изработена от неръждаема стомана.

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

5040140035 Ø32 х 92 cm, хром 1  114.90 лв. 

5040140037 Ø32 х 92 cm, злато 1  134.90 лв. 

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

5040140039 Цвят бургунско червено, хром 1  31.99 лв. 

5040140040 Цвят син, хром 1  28.99 лв. 

5040140041 Цвят черен, хром 1  31.99 лв. 

5040140042 Цвят бургунско червено, злато 1  28.99 лв. 

5040140043 Цвят син, злато 1  28.99 лв. 

5040140044 Цвят черен, злато 1 28.99 лв. 
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Магнитна рамка
Магнитните рамки са съвременен метод за представяне на информация. 
Гланцово антирефлексно фолио държи разпечатката с магнитни ленти, 
прикрепени към нея и към рамката. 

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076100136 A3 (297 x 420 mm), сребро 1  21.99 лв. 

1076100137 A4 (210 x 297 mm), сребро 1  19.99 лв. 

1076100138 A5 (148 x 210 mm), сребро 1  13.99 лв. 

1076100139 A3 (297 x 420 mm), черно 1  21.99 лв. 

1076100140 A4 (210 x 297 mm), черно 1  15.99 лв. 

Магнитна рамка Reverse
Тази рамка е двустранна. Гланцово антирефлексно фолио държи 
разпечатката с магнитни ленти, прикрепени към нея и към рамката.

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076100141 A3 (297 x 420 mm), сребро 1  22.99 лв. 

1076100142 A4 (210 x 297 mm), сребро 1  18.99 лв. 

1076100143 A4 (210 x 297 mm), черно 1  18.99 лв. 

1076100144 400 х 600 mm, сребро 1  71.99 лв. 

Магнитна рамка Safety
Магнитните рамки са съвременен метод за представяне на информация. 
Гланцово антирефлексно фолио държи разпечатката с магнитни ленти, 
прикрепени към нея и към рамката.

КОД ОПИСАНИЕ КОЛИЧ. ЦЕНА

1076100145 A3 (297 x 420 mm) 1  19.49 лв. 

1076100146 A4 (210 x 297 mm) 1  13.99 лв. 
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4015380115

Маса за събития,
правоъгълна
Солидна, функционална и стабилна маса за събития. Благодарение на 
специалната система за сгъване, масата може да бъде прибрана като 
куфар. Допълнителна блокада предпазва от случайно сгъване, а краката 
са обезопасени с гумени подложки, за да предпазят повърхностите от 
надраскване, а масата - от плъзгане. Максимално натоварване: 100 kg.

плот: 180 x 75 cm

плот: високоустойчив полиетилен 
рамка: прахово боядисана стомана

179.90 лв.

4015380117

Коктейлна маса
Висока коктейлна маса за провеждането на банкети, 
промоционални събития и панаири. Възможност за плоско 
сгъване, което улеснява транспортирането и спестява 
място при съхранение. С допълнителен механизъм, който 
предпазва от случайно сгъване. Краката са обезопасени с 
гумени подложки, за да предпазят подовите настилки от 
надраскване, а масата от плъзгане. 

Ø80 x 109 x 4.3 cm

плот: високоустойчив 
полиетилен 
рамка: прахово боядисана 
стомана

149.90 лв.

4015380116

Маса за събития,
кръгла
Солидна, функционална и стабилна маса за събития. Благодарение 
на специалната система за сгъване, масата може да бъде прибрана 
като куфар. С допълнителен механизъм, който предпазва от случайно 
сгъване. Краката са обезопасени с гумени подложки, за да предпазят 
подовите настилки от надраскване, а масата - от плъзгане. Максимално 
натоварване: 200 kg. 

плот: Ø122 x 75 x 4.3 cm

плот: високоустойчив 
полиетилен 
рамка: прахово боядисана 
стомана

259.90 лв.

8502130006

8502130005

Покривка

Покривка

Покривка

еластичен  
полиестер

еластичен  
полиестер

еластичен  
полиестер

59.99 лв.

8502130008

8502130007

69.99 лв.

8502130009

8502130010

54.99 лв.
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4020100073

Сгъваем стол
Стол за събития с много лека, но същевременно 
стабилна и издръжлива структура. Благодарение 
на функцията за сгъване, столът може лесно да 
бъде прибран и транспортиран. 

височина: 69 cm
седалка: 40 cm
облегалка: 45 cm

висококачествена 
пластмаса

84.99 лв.

8502130004

Рекламна шапка-стойка  
за маса за събития
Алуминиева система, която позволява монтирането на информационен 
банер върху маса. Важно: Графиките трябва да бъдат отпечатани върху 
еластична материя. Начин на поставяне: банерът се поставя върху топера 
на системата на принципа „разтягане на чорап“. 

189.5 x 109 cm

алуминий

85.99 лв.
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