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КОРПОРАТИВНИ КУТИИ



BО024002 КУТИЯ С ОДЕЯЛО И ВИНО

- Голямо и удобно, коледно поларено одеяло с рекламен печат.  
Размер в разгънат вид: 150х120 см.
- Вино  - 750 мл.LOGODAJ Melnik
- Голям шоколад Lindt Gold Chocolate - 300 гр.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 33x25x10 см, цветни хартиени трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.
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BО024001 КУТИЯ С ОДЕЯЛО И ЧАША

- Голямо и удобно, поларено одеяло с рекламен печат.  
Размер в разгънат вид: 150х120 см.
- Пакет коледен чай.
- Кутия-играчка за елха с бонбони златен фъстък с
рекламен печат.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 33x25x10 см, цветни хартиени трици.
Минимално количество за поръчка: 50 бр.
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BО024005 КУТИЯ С МЕТАЛНА БУТИЛКА И РЪКАВИЦИ ЗА СМАРТФОН 

- Зимни ръкавици за смартфон със специално покритие, които позволяват  
  в студените зимни дни да се използва безпроблемно смартфон или таблет. 

- Двустенна цветна бутилка с рекламен печат - 500 мл.
- Антистрес топка Дядо Коледа.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 33x25x10 см, цветни хартиени трици. 
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.
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BО024007 КУТИЯ С МЕТАЛНА БУТИЛКА И 
ЗИМНИ ЧОРАПИ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ДИЗАЙН

- Зимни чорапи по индивидуален дизайн.
- Алуминиева цветна бутилка с рекламен печат - 500 мл.
- Кутия-играчка за елха с бонбони златен фъстък/коледен чай с
рекламен печат.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 33x25x10 см, цветни хартиени трици. 
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.
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BО024008 КУТИЯ СЪС ЗИМНИ ЧОРАПИ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ДИЗАЙН

- Зимни чорапи по индивидуален дизайн.
- Кутия-играчка за елха с бонбони златен фъстък/коледен чай с
рекламен печат.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 13x13x6 см, цветно тишу.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.
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Селекция крафт
бира на малки

български пивоварни

BО024009 КУТИЯ С ВЕТРОВКА И КРАФТ БИРА

- Унисекс ветровка. Якето е с цял цип.
Качулка, която се прибира в джоб с цип.
Два странични джоба с ципове. 
Якето е водо и ветроустойчиво.
- Бутилка крафт бира.
- Поздравителна картичка по
индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 33x25x10 см, цветни
хартиени трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.
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BО024010 КУТИЯ С ПОЛАР

- Висококачествен полар с цял цип в мъжки и дамски вариант.
- Бутилка  мл.LOGODAJ Selection - 750 
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 33x25x10 см, цветни хартиени трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.
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BО024022 КУТИЯ С ЧАДЪР
 
- Автоматичен, сгъваем, ветроустойчив чадър.  Функция за автоматично
разгъване и сгъване на чадъра.  Олекотена дръжка от фибростъкло.
Калъф в същата тоналност. 
- Черен шоколад - 80 гр.Wawel 100% COCOA 
- Цветна ароматизирана свещ.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия с прозрачен капак 30,2х21,5х8 см, цветни хартиени
трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.



BО024021 КУТИЯ СПОРТ
 
- Двустенна цветна бутилка с рекламен печат - 500 мл.
- Спортен комплект от 2 части в практичен калъф - въже и ластик.
- Абсорбираща спортна кърпа от устойчив полиестер RPET в практичен
калъф от полиестер за съхранение.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 33x25x10 см, цветни хартиени трици.
- Минимално количество за поръчка: 100 бр.
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BО151410 КУТИЯ ФИТНЕС
 
- Метална цветна бутилка - 800 мл.
- Абсорбираща спортна кърпа от
микрофибър (160 гр./кв.м.) - 40 х 90 см.
- Поздравителна картичка по 
индивидуален дизайн.
- Опаковка: цветна кутия 27,5x16x8,7 см
сатенена панделка и коледна декорация.
- Минимално количество за поръчка: 100 бр.

ново



BО024011 КУТИЯ С МЕТАЛНА БУТИЛКА И
КОЛЕДНИ ЛАМПИЧКИ

- Бутилка с двойни стени от неръждаема стомана
и тапа от бамбук с дръжка с рекламен печат - 500 мл.
- Коледни лампички за декорация от дърво с рекламен стикер.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия с прозрачен капак 30,2х21,5х8 см, цветни хартиени
трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.
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BО024012 КУТИЯ С МЕТАЛНА ТЕРМО ЧАША СЪС ЗАКЛЮЧВАНЕ

- Двустенната термо чаша със заключване поддържа напитката топла 
до 5 часа или студена до 15 часа-300 мл.
- Кутия със 6 бр. шоколадови бонбони с индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия с прозрачен капак 30,2х21,5х8 см, цветни хартиени
трици.
- Минимално количество: 100 бр.
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HL059971 КОМПЛЕКТ БУТИЛКА С ЧАШИ

Комплект състоящ се от бутилка (750 мл.)
и 2 броя чаши от неръждаема стомана 
(350 мл.)
Размер: 27х34х9 см. 
Рекламен печат: гравиране, ситопечат,
трансфер, дигитален трансфер.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

HL056620 КОМПЛЕКТ ЗА КОКТЕЙЛИ

Комплект за коктейли от 7 части:
2 чаши, двустранна мерителна чашка
от неръждаема стомана (25 и 50 ml), 
дървен мътник, бъркалка за напитки 
от неръждаема стомана и две сферични 
силиконови форми за лед.
Размер: 30х21х8 см. 
Рекламен печат: гравиране, сито печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

ново
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BО024013 КУТИЯ С ТЕРМО ЧАША 

- Двустенна чаша от неръждаема стомана с прозрачен капак с
рекламен печат - 300 мл.
- Пакет коледен чай.
- Дървена светеща къщичка с коледни орнаменти.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия с прозрачен капак 30,2х21,5х8 см, цветни хартиени
трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.
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BО024014 КУТИЯ С ЧАША ЗА СУБЛИМАЦИЯ

- Керамична чаша с пълноцветен рекламен печат - 300 мл.
- Малко бурканче мед с канела.
- Кутия-играчка за елха с коледен чай и рекламен печат.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия с прозрачен капак 30,2х21,5х8 см, цветни хартиени
трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.



BО024015 КУТИЯ С КЕРАМИЧНА ЧАША СЪС СОФТ ПОКРИТИЕ

- Двуцветна керамична чаша с мека гумирана повърхност. Под основния
цвят при гравиране се показва вътрешния бял слой на чашата. - 300 мл.
- Кутия-играчка за елха с коледен чай/златни дражета с фъстък
и рекламен печат.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 24,5х13х9 см, цветни хартиени трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.
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BО024016 КУТИЯ С МЕТАЛНО КАНЧЕ И ШОКОЛАДОВ КОЛЕДЕН
КАЛЕНДАР

- Метална чаша с емайлирана повърхност с рекламен печат - 350 мл.
- Коледен календар с 24 броя шоколадчета по индивидуален дизайн -
19,7х28,4х1см.
- Опаковка: кутия с прозрачен капак 30,2х21,5х8 см, цветни хартиени
трици.
- Минимално количество: 100 бр.
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BО151341 КУТИЯ С БЕЛЕЖНИК, ХИМИКАЛКА И ТЕРМОБУТИЛКА

- Бележник с поставка за мобилен телефон - 80 страници на редове.
- Метален термос от неръждаема стомана - капацитет мл.: 600 
- Алуминиева химикалка
- Картичка по индивидуален дизайн
- Опаковка: кутия с магнитно закопчаване 32,5х27,6х8 см, сатенена 
панделка, коледна декорация.
- Минимално количество: 100 бр.

ново



BО024017 КУТИЯ С ТЕРМО ЧАША И БЕЛЕЖНИК

- Двустенната термо чаша със заключване поддържа напитката топла 
до 5 часа или студена до 15 часа-300 мл.
- Бележник A5 с мека PU корица. 80 страници с редове и джоб на
задната корица. Място за химикалка.
- Голям шоколад Lindt Gold Chocolate - 300 гр.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 33x25x10 см, цветни хартиени трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.
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BО024018 КУТИЯ С БЕЛЕЖНИК И БУТИЛКА

- Стъклената бутилка с корков калъф и бамбуковата тапа -500 мл.
- Бележник A5 с корица от корк. 96 страници с редове 
Място за химикалка.
- Кутия-играчка за елха със златни дражета с фъстък и рекламен печат.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 33x25x10 см, цветни хартиени трици.
- Минимално количество за поръчка: 100 бр.



25

BО024018 КУТИЯ С БЕЛЕЖНИК И БУТИЛКА

-  с рекламенСтъклена бутилка с цветен неопренов калъф
печат - 500 мл.
- Антистрес топка Снежен човек.
- Пакет мини целувки с коледен стикер по индивидуален дизайн.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 24,5х13х9 см, цветни хартиени трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.
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BO024019 КУТИЯ С ТЕРМО ЧАША И ПАКЕТ МИНИ ЦЕЛУВКИ 

- Двустенна чаша от неръждаема стомана с прозрачен капак с
рекламен печат - 300 мл.
- Пакет мини целувки с коледен стикер по индивидуален дизайн.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 24,5х13х9 см, цветни хартиени трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.



BО024020 КУТИЯ С МЕТАЛНО КАНЧЕ И КОЛЕДНА ИГРАЧКА-КУТИЙКА

- Метална чаша с емайлирана повърхност с рекламен печат - 350 мл.
- Кутия-играчка за елха с коледен чай/златни дражета с фъстък
и рекламен печат.
- Опаковка: кутия 24,5х13х9 см, цветни хартиени трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.
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BО024023 КУТИЯ С БЕЛЕЖНИК И КОЛЕДНИ БИСКВИТИ
 
- Бележник А5 с твърда корица с ластик и разделител в цвета на корицата.
Обем - 96 страници с жълта тонирана хартия на редове.
- Пакет рисувани коледни сладки.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия с прозрачен капак 30,2х21,5х8 см, цветни хартиени
трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.



BО02424 КУТИЯ С БЕЛЕЖНИК И БИСКВИТИ

- Бележник A5 с корица от корк. 96 страници с редове. 
- Химикалка от корк и пластмаса със съдържание на царевична слама.
- Пакет маслени бисквити с коледен стикер.
- Бурканче лешников тахан - 200 гр.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 33x25x10 см, цветни хартиени трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.
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BО02425 КУТИЯ С БЕЛЕЖНИК И КОРКОВА ПЪТЕЧКА ЗА МИШКА С
БЕЗЖИЧНО ЗАРЯДНО ЗА ТЕЛЕФОНИ  

- Бележник A5 с корица от корк. 96 страници с редове. Място за химикалка.
- Подложка за мишка с вградено, безжично, зарядно устройство.
Изработен от естествен корк. Включен кабел тип C. Нехлъзгаща се основа
и вграден държач за смартфон.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия с прозрачен капак 30,2х21,5х8 см, цветни хартиени
трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.

30



BO024026 КУТИЯ С ВИНО И БЕЗЖИЧНО ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО

- Бутилка вино  - 375 мл.Logodaj Selection
- Пържени фъстъци в метална кутия - 135 гр.
- Безжично зарядно устройство, елегантна комбинация от бамбук и 
бяла пластмаса с рекламен печат.
- Опаковка: кутия с прозрачен капак 30,2х21,5х8 см, цветни хартиени
трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.
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BО024027 КУТИЯ С ОРГАНАЙЗЕР ЗА БЮРО С БЕЗЖИЧНО ЗАРЯДНО
И ПЕНЛИВО ВИНО ÖSTERREICH GOLD

- Пенливо вино със златни частички Österreich Gold - 200 мл.
- Органайзер за бюро от бамбук с безжична зарядна стойка.
- Пакетче със сушени плодове и ядки. 
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия с прозрачен капак 30,2х21,5х8 см, цветни хартиени
трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.
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BО024028 КУТИЯ С ОРГАНАЙЗЕР ЗА БЮРО
С БЕЗЖИЧНО ЗАРЯДНО И ПЕНЛИВО ВИНО
LOGODAJ SATIN

- Пенливо вино  -  мл.LOGODAJ SATIN 750
- Безжично ( ) зарядно за телефон. Органайзер за бюро с бамбук. wireless  
USB   хъб и поставка за телефон.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 33x25x10 см, цветни хартиени трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.
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BО024029 КУТИЯ  СЪС СТОЙКА С БЕЗЖИЧНО ЗАРЯДНО

- Стойка от бамбук с безжично зареждане за телефон.
- Пакет маслени бисквити с коледен стикер.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 24,5х13х9 см, цветни хартиени трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.
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BО024030 КУТИЯ  С КОМПЛЕКТ С БЕЗЖИЧНО ЗАРЯДНО

- Комплект в практичен калъф с безжично зарядно за телефон.
- Антистрес топка Снежен човек.
- Пакет малки целувки с коледен стикер.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 24,5х13х9 см, цветни хартиени трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.



BО024031 КУТИЯ  С КОМПЛЕКТ С БЕЗЖИЧНО ЗАРЯДНО И ВИНО

- Комплект в практичен калъф с безжично зарядно за телефон.
- Logodaj SelectionБутилка вино  - 375 мл.
- Кутия-играчка за елха със златни дражета с фъстък и рекламен печат.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия с прозрачен капак 30,2х21,5х8 см, цветни хартиени
трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.
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BО024032 КУТИЯ С ВИНО И БЕЗЖИЧНА КОЛОНКА

- Бутилка вино  - 375 мл.Logodaj Selection
- Кутия-играчка за елха с бонбони златен фъстък с рекламен печат.
- Цветна пластмасова 4.2 блутут колонка с презареждаща се  450 mAh 
Li-on батерия. с рекламен печат.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия с прозрачен капак 30,2х21,5х8 см, цветни хартиени
трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.



BО024034 КУТИЯ С БЕЗЖИЧНА КОЛОНКА И МИНИАТЮРА

- 5.0 блутут колонка, модерна комбинация от бамбук, пластмаса и кожа.
Презареждаща се  500 mAh Li-on батерия. Рекламен печат. 
- Миниатюра - 50 мл.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 13x13x6 см, цветни хартиени трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.
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BО024033 КУТИЯ С БЕЗЖИЧНА КОЛОНКА
И КОЛЕДНА ИГРАЧКА

- 5.0 Блутут колонка с модерен индустриален дизайн. Презареждаща се
Li-on 450  батерия. Рекламен печат.mAh  
- Кутия-играчка за елха с бонбони златен фъстък с рекламен печат.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 24,5х13х9 см, цветни хартиени трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.
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BО024035 КУТИЯ С МЕТЕОРОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ

- Пенливо вино със златни частички Österreich Gold - 200 мл.
- Метеорологична станция от бамбук, която показва час, дата, температура 
и влажност. Работи с 2 батерии AAA,които не са включени. Рекламен печат.
- Кутия с 6 бр. дървени мини играчки с рекламен стикер.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 33x25x10 см, цветни хартиени трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.
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BО024036 КОМПЛЕКТ АРОМА

- Арома дифузер
- 2 бр. етерични масла Енергия и Релакс
- Шоколад елхичка с опаковка по индивидуален дизайн
- Картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 20,5x14x10 см., цветни хартиени трици.
- Минимално количество за поръчка: 200 бр.
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ново

ново

BO243571 КОМПЛЕКТ ОБЯД

Комплект от метална кутия за
обяд и малко шише - 300 мл.
Рекламен печат: гравиране

рок на доставка: 14-17 работниC
дни.

BO243572 КОМПЛЕКТ ОБЯД МАКСИ

Комплект от метална кутия за
храна с прибори, шише с капацитет
500 мл. и охладителна чанта от юта.
Рекламен печат: гравиране, 
трансферен печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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BО024036 КОМПЛЕКТ С КУТИЯ ЗА ХРАНА

- Метална кутия за обяд от неръждаема стомана с бамбуков капак и
прибори за хранене - 600 мл.
- Кутия със 6 бр. шоколадови бонбони с индивидуален дизайн.
- Картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия с прозрачен капак 30,2х21,5х8 см, цветни хартиени
трици.
- Минимално количество за поръчка: 100 бр.



BО024037 КУТИЯ С КУТИЯ ЗА ХРАНА И КОЛЕДНИ ИГРАЧКИ

- Метална кутия за обяд от неръждаема стомана с бамбуков капак и
прибори за хранене - 600 мл.
- Черен шоколад - 80 гр.Wawel 100% COCOA 
- Кутия с 6 бр. дървени мини играчки с рекламен стикер.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 33x25x10 см, цветни хартиени трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.
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BО024043 КОЛЕДЕН ЧОРАП С  
ЛАКОМСТВА

- Коледен чорап
- Селекция от коледни лакомства
и шоколади.
- Поздравителна картичка по 
индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия, цветни хартиени 
трици.
- Минимално количество за 
поръчка: 50 бр.
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BО024042 ОХЛАДИТЕЛНА ЧАНТА С ЛАКОМСТВА

- Цветно метално канче
- Маслени сладки ръчно производство
- Пръчици с течен шоколад Nutella
- Бурканче с тахан
- Коледна играчка
- Поздравителна картичка по индивидуален 
дизайн.
- Опаковка: кутия 33x25x10 см, цветни хартиени 
трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.

ново
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BО024039 КУТИЯ С ДЪСКА ЗА РЯЗАНЕ

- Бутилка Logodaj Selection - 750 мл.
- Сирене камембер Alpenhain select - 125 гр.
- Бамбукова дъска за рязане във формата на елха с рекламен печат.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 33x25x10 см, цветни хартиени трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.



BО024040 КУТИЯ СПАГЕТИ С ВИНО

- Бутилка Logodaj Selection - 750 мл.
- Терин   - 180 гр.Avon & Ragobert
- Бурканче с песто - 200 гр.
- Спагети.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 33x25x10 см, цветни хартиени трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.
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BО024041 КУТИЯ ВИНО И ЩОЛЕН

- Бутилка Logodaj Selection - 750 мл.
- Щолен - 500 гр.
- Декоративен поднос от дърво..
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 33x25x10 см, цветни хартиени трици.
- Минимално количество за поръчка: 50 бр.

ново



ВО024557 КУТИЯ С
ПРОЗРАЧЕН КАПАК

Картонена кутия с прозрачен 
капак от рециклирана PET 
пластмаса.
Материал: велпапе
Размер: 30,2х21,5х8 см.
Срок за доставка:на склад

50

Ние можем да Ви предложим 

корпоративни коледни кутии

съобразени с Вашия брой и

бюджет.
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ВО024555 КУТИЯ ОТ ВЕЛПАПЕ

Картонена кутия за опаковане на
Вашите рекламни подаръци. 
Материал: велпапе
Размер: голяма - 33x25x10 см.
средна: 24,5х13х9 см
малка:  13x13x6 см,
Рекламен печат: дигитален стикер.
Срок за доставка: 7-10 работни
дни.



КОШНИЦИ И ПАНЕРИ



53

BA028001 ПОДНОС С ПРОСЕКО

- Бутилка Martini Prosecco - 375 мл.
- Шоколад Terry Chocolate Orange - 157 гр.
- Играчка Елхичка със златен фъстък
- Малък бамбуков поднос - 25,5х х1,8 см.13
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
Опаковка: целофан, рафия и коледна декорация.

ново



BA029003 ПАНЕР С БЕЛЕЖНИК

- Пенливо бяло сухо вино JustBe BeSecco, с вкус на ябълки, летни 
цветове и екзотични плодове, комплект 3 бутилки х 200 мл.
- ВАВЕЛ шоколад 100%  какао без добавена захар - 80 гр.
- Бележник от изкуствена кожа с рекламен печат.
- Коледна свещ.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
Опаковка: панер от релефно велпапе в натурален цвят,
целофан, рафия и коледна декорация.
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BA029001 ПАНЕР С ДЪСКА ЗА РЯЗАНЕ

- Бутилка Logodaj Selection - 375 мл.
- Терин  от Патица със зелен пипер - 180 гр.Avon & Ragobert
- Сирене камембер  - 125 гр.Alpenhain select
- Био царевичен хляб без глутен - 130 гр. 
- Бамбукова дъска за рязане във формата на елха с рекламен
печат.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
Опаковка: панер от релефно велпапе в натурален цвят,
целофан, рафия и коледна декорация.



BA029002 ПАНЕР С КОМПЛЕКТ ЗА ПИСАНЕ

- Бутилка Logodaj Selection - 375 мл.
- Лешников тахан - 200 гр.
- Шоколадови бонбони Lindt Lindor Assorted - 200 гр.
- Комплект от химикалка и молив от бамбук с рекламен печат.
- Дървена светеща къщичка.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
Опаковка: панер от релефно велпапе в натурален цвят,
целофан, рафия и коледна декорация.
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BA029004 ПАНЕР СЪС СТОЙКА ЗА ТЕЛЕФОН

- Бутилка Logodaj Selection - 750 мл.
- ВАВЕЛ шоколад 100%  какао без добавена захар - 80 гр.
- Стойка за телефон от бамбук с рекламен печат.
- Антистрес топка Снежен човек.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
Опаковка: панер от релефно велпапе в натурален цвят,
целофан, рафия и коледна декорация.
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BA029005 ПАНЕР С БЛУТУТ КОЛОНКА

- Бутилка Пенливо вино Сатен Блан де ноар - 750 мл.
- Пакетче коледни сладки.
- Блутут колонка с рекламен печат.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
Опаковка: панер от релефно велпапе в натурален цвят,
целофан, рафия и коледна декорация.
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BA029006 ПАНЕР С КОЛЕДНИ ЛАМПИЧКИ

- Бутилка Пенливо вино Сатен Блан де ноар - 750 мл.
- Пакетче коледни сладки.
- Блутут колонка с рекламен печат.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
Опаковка: панер от релефно велпапе в натурален цвят,
целофан, рафия и коледна декорация.
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BA028003 ПОДНОС С ЧАША И СВЕЩ

- Чаша с коркова подложка - 300 мл.
- Коледна свещ
- Коледни маслени сладки
- Играчка Елхичка със златен фъстък
- Малък бамбуков поднос - 25,5х х1,8 см.13
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
Опаковка: целофан, рафия и коледна декорация.

ново
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BA028003 ПОДНОС С ЧАША И КАФЕ

- Чаша  - 330 мл.
- Кафе от нашата смециална селекция
- Коледна сладка с фирмено лого
- Светещи лампички Елхичка 
- Малък бамбуков поднос - 25,5х х1,8 см.13
- Поздравителна картичка по индивидуален 
дизайн.
Опаковка: целофан, панделка и коледна 
декорация.

ново



BA029007 ПАНЕР С КЕРАМИЧНА ЧАША

- Мини шоколадов календар по индивидуален дизайн.
- Кафе Tchibo - 250 гр.
- Бурканче батемов тахан - 200 гр.
- Керамична чаша с гумирано покритие и рекламен печат.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
Опаковка: панер от релефно велпапе в натурален цвят,
целофан, рафия и коледна декорация.
- Минимално количество: 100 бр.
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BA029008 ПАНЕР С МЕТАЛНА БУТИЛКА

- Пакет с коледен чай
- Малко бурканче с мед
- Ал Био вафли с мед - 175 гр.
- Метална бутилка от неръждаема стомана с рекламен печат.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
Опаковка: панер от релефно велпапе в натурален цвят,
целофан, рафия и коледна декорация.

63



64

BA028002 ПОДНОС С БИРА

- Бутилка Бира от нашата селекция - 330 мл.
- Чипс от леща Snatt’s  - 85 гр.
- Ядки ZiGi
- Играчка Елхичка със златен фъстък
- Малък бамбуков поднос - 25,5х х1,8 см.13
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
Опаковка: целофан, рафия и коледна декорация.

ново



BA029009 ПАНЕР С ЧОРАПИ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ДИЗАЙН

- 3 броя крафт бири
- Малка опаковка - 40 гр.Pringles 
- Антистрес топка Снежен човек.
- Чорапи по индивидуален дизайн.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: панер от релефно велпапе в натурален цвят,
целофан, рафия и коледна декорация.
- Минимално количество: 50 бр.
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BA029010 ПАНЕР С КРАФТ БИРА

- 3 броя крафт бири
- Печен чипс от леща със сирене и подправки  - 85 г.SNATT’S
- Антистрес топка Снежен човек.
- Поставка за телефон от бамбук с рекламен печат.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
Опаковка: панер от релефно велпапе в натурален цвят,
целофан, рафия и коледна декорация.
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BA021001 ЛУКСОЗЕН ПАНЕР ЗЛАТНА КОЛЕДА

- Бамбукова дъска за сирена с аксесоари
- Шоколадов адвент календар LINDOR
- Пенливо вино със златни частички Österreich Gold - 750 мл. 
- Сладки в музикална, метална кутия
- Сирене Пармезан
- Сушени плодове
- Чай в метална кутия AHMAD TEA
- Свещ
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
Празнична опаковка: целофан, рафия и коледна декорация.



BA021002 ЛУКСОЗЕН ПАНЕР КОЛЕДНА ЗВЕЗДА

- Шоколадови бонбони LINDOR
- Пенливо вино със златни частички Österreich Gold - 750 мл. 
- Чай в метална кутия AHMAD TEA
- Сирене Пармезан
- Сушени плодове
- Пакет коледни сладки
- Коледна играчка
- Свещ
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
Празнична опаковка: целофан, рафия и коледна
декорация.
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BA021003 ПАНЕР ЗАРИНА

- Шоколадови бонбони LINDOR
- Пенливо вино - 750 мл. 
- Чай в метална кутия AHMAD TEA
- Сушени плодове
- Пакет златен фъстък - 200 гр.
- Свещ
- Поздравителна картичка по
индивидуален дизайн.
Празнична опаковка: целофан, 
рафия и коледна декорация.

BA021008 КОШНИЦА БЯЛА
КОЛЕДА

- Шоколадови бонбони MERCI
- Бутилка вино - 750 мл. от нашата
специална селекция
- Гризини
- Бурканче с песто
- Сирене
- Коледна играчка
- Календар пирамидка.
Празнична опаковка:  целофан,
рафия и коледна декорация.
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BA02100  КОШНИЦА САНДРА6  

- Елхичка
- Шоколадови бонбони 
- Бутилка вино - 375 мл. от
нашата специална селекция
- Метална кутия с бисквити
- бурканче с ядки
- Поздравителна картичка по
индивидуален дизайн.
Празнична опаковка: 
целофан, рафия и
коледна декорация.

BA021007 КОШНИЦА ВЕСЕЛ ПРАЗНИК

- Комплект дъска и ножове за сирена
- Празнична свещ
- Вино по избор от нашата специална
селекция - 750 мл.
- Гризини
- Сушени плодове
- Сирене.
Празнична опаковка: целофан, рафия
и коледна декорация.
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BA021011 КОЛЕДНА КОШНИЦА
СЛАДКА КОЛЕДА

- Вино по избор от нашата
специална селекция 
- Шоколад 
- Кафе LAVAZZA
- Кутия с шоколадови пурички
- Коледна играчка
Празнична опаковка: целофан,
рафия и коледна декорация.

BA021013 ДЪРВЕНА
КАСЕТКА ЗЕЛЕНА КОЛЕДА

- Био шоколад
- Био кафе
- Коледна играчка
- Поздравителна картичка по
индивидуален дизайн.
Празнична опаковка:  целофан,
рафия и панделка.
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BA0210014 ДЪРВЕНА КАСЕТКА
АЩЪН

- Коледно дръвче
- Шоколадови бонбони AFTER EIGHT
- Вино по избор - 375 мл.
- Поздравителна картичка по
индивидуален дизайн.
Празнична опаковка: целофан,
рафия и панделка.

BA021016 ДЪРВЕНА КАСЕТКА
ЛЕНИ

- Бутилка уиски - 200 мл.
- Шоколадови бонбони AFTER EIGHT
- Бурканче с ядки.
- Коледна играчка.
- Поздравителна картичка по
индивидуален дизайн.
Празнична опаковка: целофан,
рафия и коледна декорация.
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BA021018 ДЪРВЕНА КАСЕТКА ЖАСМИН

- Бутилка пенливо вино MARTINI- 200 мл.
- Ръчно изработени 4 бр. шоколадови бонбони - 1 бр.
с лого и 3 бр. с коледни мотиви
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
Празнична опаковка: целофан, рафия и коледна декорация.
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BA021019 ДЪРВЕНА КАСЕТКА 

- Малка бутилка вино от нашата специална селекция - 375 мл.
- Ядки ZiGi
- Сирене камембер  - 125 гр.Alpenhain select
- Кутия с маслени бисквити
- Коледен комплект за серверане
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
Празнична опаковка: целофан, панделка и коледна декорация.

ново



Продукти, които можете да изберете за Вашите кошници и панери

Селектирана колекция вина
от изба Logodaj други български изби

Селекция крафт
бира на малки

български пивоварни
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HL093861 ПОДНОС ОТ БАМБУК

Малък поднос от бамбук.
Размер: 25,5х х1,8 см. 13
Рекламен печат: гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни
дни. 

Hl0 9140 ДЪСКА 5

Малка дървена дъска .
Има отклонение в размера.
Рекламен печат: гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни
дни. 

ново

ново

ВО024556 ПАНЕР С РЕЛЕФ

Малък елегантен картонен
панер с релеф.
Материал: велпапе
Размер: 21х21х9 см.
Срок за доставка: на склад.



Ние можем да Ви

предложим 

корпоративни коледни

кошници и панери

съобразени

с Вашия брой и бюджет.



КОЛЕДНИ ПОДАРЪЦИ



XS023003 КОЛЕДНИ ТЕРМО ЧОРАПИ

Термо чорапи по индивидуален дизайн.
Възможност за поставяне на етикет по
индивидуален дизайн.
Материал: 80 % памук, 15 % полиамид, 
5 % еластан.
Размери: 36-38, 38-40, 41-43, 44-46.
Минимално количество: 100 бр. 
(кратно на 50 бр от размер).
Срок за изработка 14-17 работни дни
след одобрение на проекта.
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XS051521 S/M
152  /XS05 2 L XL

КОЛЕДЕН ПУЛОВЕР

Плетен пуловер с коледен мотив. Можете
да избирате от 3 дизайна в различни
цветове.
Състав 100% акрил: 
Размер М и : S/ L/XL
Рекламен печат бродерия: 
Минимално количество за поръчка: 0 бр.2
Срок за доставка: 14-17 работни дни
 

ново



XS041003  ПОЛАРЕНО ОДЕЯЛО
С КОЛЕДЕН ДИЗАЙН

Поларено одеало със снежинки стил 
Нордик. Опаковано със сатенена
панделка.
Материал: полар 160 гр./кв.м.
Размер: 130х160 см.
Рекламен печат: бродерия.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

XS068530  ЗИМНО ОДЕЯЛО

Дебело поларено одеало. 
Опаковано с панделка.
Материал: полар 260 гр./кв.м.
Размер: 155х120 см.
Рекламен печат: бродерия.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.
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XS099031 КОЛЕДНО ОДЕЯЛО С
ТОРБИЧКА 

Меко полaрeно одеяло и антипилинг обработка. 
Одеялото включва чанта от същия материал, 
с коледна украса, която се затваря отгоре с 
шнур. Включва персонализиращ се етикет. 
Материал: полар 240 гр./кв.м.
Размер: 120х150 см./чанта: 31x43,5 см.
Рекламен печат: трансферен печат
на етикета/ бродерия върху одеалото
Срок за доставка: 14-17
работни дни.

XS068529  ПРЕНОСИМО
ОДЕЯЛО С КОЛЕДЕН ДИЗАЙН

Поларено одеяло в стил 
Нордик. Полиестерна лента с
дръжка, на която се поставя
рекламния печат.
Материал: полар 180 гр./кв.м.
Размер: 150х120 см.
Рекламен печат: бродерия. 
трансферен печат.
Срок за доставка: 14-17
работни дни.
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XS062532  ДЕТСКО ОДЕЯЛО С 
 ЕЛЕНЧЕ ИЛИ МЕЧЕ

Поларено одеяло с плюшена
коледна играчка. 
Материал: полар 180 гр./кв.м.
Размер: 102х77 см.
Рекламен печат: бродерия
върху одеялото, ситопечат в
1 цвят върху етикета.
Срок за доставка: 14-17
работни дни.
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KD051469  ПЛЮШЕНО ЕЛЕНЧЕ

Много меко плюшено еленче с дрешка.
Размер: 15,5х12 см.
Рекламен печат: трансферен печат,
дигитален трансферен печат.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.



0 1482 КОЛЕДНО ДЖУДЖЕXS 5  
 
Филцово коледно джудже с пълнеж от памук. 
Перфектна коледна украса за вкъщи и офиса.
Изработена от рециклиран PET материал.

: Размер 20,5х10х30 см.
Рекламен печат: трансферен печат, дигитален
трансфер.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.
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XS051510 КОЛЕДНА ЕЛХИЧКА С ИГРАЧКИ

Комплект мини дървена елхичка и 10 бр. мини
дървени коледни играчки.
Размер: 16х16х19,8 см.
Рекламен печат: гравиране
Срок за доставка: 14-17 работни дни.
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XS051278 КОМПЛЕКТ КОЛЕДНО ДЪРВО С ДЪРВЕНИ
ИГРАЧКИ

Комплект мини дървена елхичка и 12 бр. мини
дървени коледни играчки.
Размер: 22х16,5х2 см.
Рекламен печат: дигитален стикер.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

XS051462 КОЛЕДНИ ЛАМПИЧКИ

20 броя LED коледни дървени лампички във
формата на звездички. 
Размер: 15х8,2х2,3 см.
Рекламен печат: сито печат в
1 цвят, дигитален стикер.
Срок за доставка:
14-17 работни дни.
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XS051463 КОЛЕДНА КЪЩИЧКА

Декоративна къщичка от MDF с коледни
орнаменти и  LED лампичка вътре. 
Включва 3 броя Ag10 батерии.
Размер: 5,5х5,2х8 см.
Рекламен печат: гравиране
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

XS056341 СВЕТЕЩ БУРКАН

 Буркан с 20 броя LED светлини.
Слънчева батерия 300mAh, която
захранва фенера около 5 часа. 
Размер: Ø8х13,4 см.
Рекламен печат: гравиране,
пълноцветен доминг стикер, 
тампонен печат.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.
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XS051514 СВЕТЕЩА ТОПКА

Декоративна светеща топка с 
8 броя LED светлини. 
Захранва се от 2 бр. бетерии АА
Размер: Ø8 см.
Рекламен печат: гравиране,
тампонен печат.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

XS051349 КОМПЛЕКТ МИНИ 
ИГРАЧКИ ЗА ЕЛХА ХЕЗИНБОРГ

Комплект от 6 бр. мини дървени
коледни играчки.
Размер: 20х5х1 см. 
Рекламен печат: дигитален стикер.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

ново



30

89

0 1495 КОМПЛЕКТ ДЪРВЕНИXS 5  
ИГРАЧКИ

Комплект от 6 бр. дървени 
играчки Възможно е да има 
отклонения в цвета, поради 
естествения произход на 
материала.

: Размер 7,6х8,5 см.
Рекламен печат: гравиране,
тампонен печат, пълноцветен
стикер.
Срок за доставка: 14-17 работни 
дни.

XS051472 КОЛЕДНА МЕТАЛНА ТОПКА 

Играчка за елха изработена от неръждаема стомана.
Лесно се прибира. Предлага се с пощенски плик.
Размер: Ø8х8,9х0,05 см.
Рекламен печат: гравиране
Срок за доставка: 14-17 работни дни.
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XS023001 КОЛЕДНА КАРТИЧКА С
БЕНГАЛСКИ ОГЪН

Поздравителна картичка по индивидуален
дизайн със 7 броя пръчици бенгалски огън.
Размер: 13,5х21,5 см.
Рекламен печат: дигитален печат.
Минимално количество за поръчка: 100 бр.
Срок на доставка: 7-10 работни дни

048 КОЛЕДНА КАРТИЧКАXS 781 
С ИГРАЧКА ЗА ЕЛХА  

Поздравителна картичка по индивидуален 
 дизайн с дървена играчка за елха. Можете

 да избирате между 3 вида фигурки.
Включва плик С6 за изпращане по пощата. 
Размер: 10,5х14,8х0,3 см.
Рекламен печат: дигитален печат.
Минимално количество: 100 бр.
Срок за доставка: 20-24 работни дни.
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XS056282  СВЕЩНИК ДЗЕН

Дървен свещник в кръгла формата
с кръгла свещ с ванилов аромат. 
Размер: Ø9х6,8 см.
Рекламен печат: гравиране.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

XS051481  СВЕЩНИК ЗВЕЗДА

Свещник от дърво във формата на звезда
в естествен цвят с кръгла свещ с ванилов
аромат. 
Размер: 10х9,5х6,8 см.
Рекламен печат: гравиране.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.
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XS023002  КОЛЕДНА АРОМАТНА СВЕЩ 

Свещ във формата на коледна топка.
Цветове: бял, бордо, червен, светло син,
тъмно син, жълт, розов, оранжев, зелен.
Размер: Ø6,5 см. 
Рекламен печат: тампонен
печат в 1 цвят.
Минимално количество за поръчка: 100 бр.
Срок за доставка: 10-14 работни дни.
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XS056612  АРОМАТНА СВЕЩ

Ароматна свещ в цветно бурканче
с различни аромати. Бамбукова
капачка. Подаръчна кутия. Време
за горене 20 часа.
Размер: Ø8,5х8,5х11 см.
Рекламен печат: гравиране,
сито печат
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

ново
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Sw209204  МАЛКА КОЛЕДНА 
КУТИЯ

Малка картонена кутия, в която 
може да комбинирате 4 малки
подаръчета. Можете да избирате
между малък шоколад,
дървена играчка , формичка за
сладки, саксия със семена на
елхичка и 3 вида бурканчета.
Размер: 11х10х7 см.
Рекламен печат: дигитален стикер,
Минимално количество: 250 бр. 
Срок на доставка: 4 седмици. 
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Sw209200 КОЛЕДЕН КАЛЕНДАР
С ФОРМИЧКИ ЗА СЛАДКИ

Метална кутия с индивидуален 
дизайн на коледен адвент каленар
Също така можете да избирате 
между 4 типови дизайна.
Съдържа 4 бр. формички за
сладки от неръждаема стомана.   
Размер: 11,3х10,6х2 см.
Рекламен печат: дигитален печат.
Минимално количество: 250 бр. 
Срок на доставка: 4 седмици. 

Sw209201 КУТИЯ  С
ФОРМИЧКИ ЗА КОЛЕДНИ
СЛАДКИ

Метална кутия с индивидуален 
дизайн с 4 бр. формички за
сладки от неръждаема стомана.   
Размер: 11,3х10,6х2 см.
Рекламен печат: дигитален печат.
Минимално количество: 250 бр. 
Срок на доставка 4 седмици. : 
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Sw209202  ФОРМИЧКА ЗА
КОЛЕДНИ СЛАДКИ

Формичка за коледни сладки 
от неръждаема стомана с 
картичка по индивидуален
дизайн. 
Размер: 8х10х1,5 см.
Рекламен печат: дигитален печат.
Минимално количество: 250 бр. 
Срок на доставка: 4 седмици. 

Sw209203 МАЛЪК КОЛЕДЕН
ПОДАРЪК 

Малък шоколадов Дядо Коледа, 
формичка за сладки от
неръждаема стомана и картичка
по индивидуален дизайн, които 
са опаковани в торбичка от
органза. 
Размер: 10х13 см.
Рекламен печат: дигитален печат
Минимално количество: 250 бр. 
Срок на доставка: 4 седмици. 
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XS051483 КОМПЛЕКТ ФОРМИЧКИ

Комплект от 3 броя коледни формички
за сладки, които могат да се използват
и като играчки за елха.
Размер: 10х6,7х2,3 см.
Рекламен печат: дигитален етикет
върху кутията.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.
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XS051491 ТОЧИЛКА С КОЛЕДЕН ДИЗАЙН

Дървена точилка за печива с гравиран коледен мотив.
Размер: Ø4х42 см.
Рекламен печат: гравиране
Срок за доставка: 14-17 работни дни. ново
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XS051489 СИЛИКОНОВА ШПАТУЛА С
КОЛЕДЕН ДИЗАЙН

Силиконова шпатула с коледна фигурка на
Дядо Коледа или снежен човек с дървена
дръжка.
Размер: 25х5х0,9 см.
Рекламен печат: гравиране, тампонен печат
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

XS056321 КЕРАМИЧНА ЧАША С
РЕЛЕФЕН КОЛЕДЕН ДИЗАЙН

Керамична чаша с релефен дизайн
на плетиво.
Капацитет 330 мл.: 
Размер: 11,4х9х12 см.
Рекламен печат: тампонен печат, термо
трансферен печат.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

ново

ново



XS051480 КОЛЕДНИ ПОДЛОЖКИ
ЗА ЧАШИ

Комплект от 4 броя подложки за
чаши във формата на звезда
от рециклиран RPET филц.
Размер: 11х11х2 см.
Рекламен печат: трансферен печат,
ситопечат, дигитален стикер на
кутията.
Срок на доставка: 14-17 работни
дни. 

XS051479 КОЛЕДНИ ПОДЛОЖКИ
ЗА ПРИБОРИ

Комплект от 4 броя подложки за
прибори във формата на елхички
от рециклиран RPET филц.
Размер: 16х21х2 см.
Рекламен печат: трансферен печат,
ситопечат, дигитален стикер на
кутията.
Срок на доставка: 14-17 работни
дни. 
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XS046448  ПРЪСТЕН ЗА САЛФЕТКИ ЕЛХА

Комплект от 4 бр. пръстена за салфетки
във формата на елха от бамбук.
Размер: 7,5х9,6х1,2 см.
Рекламен печат: тампонен печат, 
гравиране, дигитален печат.
Срок за доставка: 14-17 работни
дни.

XS051477 ДЪСКА ЗА СИРЕНА

Комплект от дървена дъска от бамбук
за сирена и нож от неръждаема
стомана.
Размер: 25х22,5х1 см. 
Рекламен печат: гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни
дни. 
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XS041105  ДЖОБНА ГРЕЙКА

Джобна грейка, която се активира при
натискане на металното копче в нея. 
Размер: Ø8 см.
Рекламен печат: сито печат.
Срок за доставка: 14-17 работни
дни.

XS044012  ДЖОБНА ГРЕЙКА ЕЛХА

Джобна грейка, която се активира при
натискане на металното копче в нея. 
Размер: 9,5х10,5 см.
Рекламен печат: сито печат.
Срок за доставка: 14-17 работни
дни.

XS051031 АНТИСТРЕС ТОПКА ДЯДО КОЛЕДА

Весела и мека антистрес топка с образа
на Дядо Коледа.
Размер: Ø 6,5 см.
Рекламен печат: тампонен печат.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.
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XS051013  КОЛЕДЕН ЧОРАП

Коледен чорап, който можете да 
се използва атрактивно при
опаковане на празнични подаръци.
Размер:36х19 см.
Рекламен печат: трансферен печат, 
бродерия.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

XS051505  КОЛЕДНА ШАПКА С 
ПАСТЕЛИ

Детска коледна шапка за оцветяване 
с 5 бр. пастели. 
Размер: 14х11х3 см.
Рекламен печат: трансферен печат, 
бродерия.
Срок за доставка: 14-17 работни
дни.



XS041112  КОЛЕДЕН ЧОРАП

Коледен чорап от нетъкан текстил с 5 броя
пастели за оцветяване.
Материал: нетъкан текстил 80 гр./кв.м.
Размер: 19х29,5 см.
Рекламен печат: ситопечат, трансферен печат.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

XS048111  КОЛЕДНА ЧАНТА

Малка чанта от нетъкан текстил с 5 броя
пастели за оцветяване.
Материал: нетъкан текстил 80 гр./кв.м.
Размер: 20,5х22 см.
Рекламен печат: ситопечат, трансферен печат.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

XS041989  КОЛЕДНА РАНИЦА

Раница - тип мешка от нетъкан текстил с 4 броя
пастели за оцветяване.
Материал: нетъкан текстил 80 гр./кв.м.
Размер: 25х30 см.
Рекламен печат: ситопечат, трансферен печат.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.
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ПАМУЧНА ТОРБИЧКА
XS059732 - 30х47 см. 
XS059730 - 25х32 см. 
XS059728 - 14х22 см. 

Торбичка с връзки от памук.
Материал: 105 гр./кв.м. памук
Рекламен печат: сито печат, трансферен
печат, дигитален трансфер.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

ТОРБИЧКА ОТ ЮТА
BG059930 - 30х47 см. 
BG059929 - 25х32 см. 
BG059928 - 14х22 см. 

Торбичка с връзки от юта.
Материал: юта
Рекламен печат: трансферен печат,
дигитален трансфер.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

ново
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XS049432 ЧАНТА С КОЛЕДЕН ДИЗАЙН

Чанта с коледен дизайн за опаковане на 
Вашите рекламни подаръци. 
Материал: нетъкан текстил 80 гр./кв.м.
Размер: 34х44 см.
Рекламен печат: трансферен печат, ситопечат.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

ХАРТИЕНА ЧАНТА С КОЛЕДЕН ДИЗАЙН
XS051413 - 16х10х23 см. 
XS051414 - 22х11х30 см. 
XS051415 -  26х11х36 см. 

Чанта с коледен дизайн за опаковане
на Вашите рекламни подаръци.
Материал: хартия
Рекламен печат: ситопечат.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.
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ВО024555 КУТИЯ ОТ ВЕЛПАПЕ

Картонена кутия за опаковане на
Вашите рекламни подаръци. 
Материал: велпапе
Размер: голяма - 3x25x10 см.
средна: 24,5х13х9 см
малка:  13x13x6 см,
Рекламен печат: дигитален стикер.
Срок за доставка: 7-10 работни
дни.
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ВО024556 ПАНЕР С РЕЛЕФ

Малък елегантен картонен
панер с релеф.
Материал: велпапе
Размер: 21х21х9 см.
Срок за доставка: на склад.

ВО024557 КУТИЯ С
ПРОЗРАЧЕН КАПАК

Картонена кутия с прозрачен 
капак от рециклирана PET 
пластмаса.
Материал: велпапе
Размер: 30,2х21,5х8 см.
Срок за доставка:на склад
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SW209204  МАЛКА КОЛЕДНА 
КУТИЯ

Малка картонена кутия, в която 
може да комбинирате 5 вида 
малки подаръчета-малък шоколад,
дървена играчка , формичка за
сладки, саксия със семена на
елхичка и 3 вида бурканчета.
Размер: 11х10х7 см.
Рекламна площ: 70х70 мм.
Рекламен печат: дигитален стикер,
Минимално количество: 250 бр. 
Срок на доставка: 4 седмици. 
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SW030103B КАРТИЧКА С
ШОКОЛАДОВИ ФИГУРКИ

Коледна картичка с шоколадови
фигурки. 4 броя вкусни шоколадчета
с коледен дизайн.
Размер: 21х14х1,2 см.
Тегло: 30 гр.
Шоколад: млечен, бял, черен.
Рекламен печат: дигитален
пълноцветен печат.
Минимално количество: 250 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.

Sw030103А КАРТИЧКА С
ШОКОЛАДОВИ ФИГУРКИ

Коледна картичка с шоколадови
фигурки. 4 броя вкусни шоколадчета
във формата на мечета.
Размер: 21х14х1,2 см.
Тегло: 30 гр.
Шоколад: млечен, бял, черен.
Рекламен печат: дигитален
пълноцветен печат.
Минимално количество: 200 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.
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SW030103C КАРТИЧКА С
ШОКОЛАДОВИ ФИГУРКИ

Коледна картичка с шоколадови
фигурки. 4 броя вкусни шоколадчета
с коледен дизайн.
Размер: 21х14х1,2 см.
Тегло: 30 гр.
Шоколад: млечен, бял, черен.
Рекламен печат: дигитален печат.
Минимално количество: 250 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.

SW030164 КОЛЕДЕН ПЛИК ЗВЕЗДИ

Фирменият коледен плик Звезди е
картичка с индивидуален дизайн и
3 бр. шоколадови малки звездички.
Размер: 19х10х1 см.
Тегло: 12 гр.
Шоколад: млечен.
Фолио: златно, сребърно, червено.
Рекламен печат: дигитален печат.
Минимално количество: 200 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.
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SW030159K ПРОМОКАРТА С
КОЛЕДНИ ЗВЕЗДИЧКИ/СЪРЦА

Рекламната промокарта e с 2 бр. вкусни
шоколадови звездички в цветно фолио.
Грамаж: 8 гр.
Шоколад: млечен шоколад.
Размер:15,4х10,2х1,8 см.
Фолио: сребърно, златно, червено.
Рекламен печат: дигитален печат.
Минимално количество: 500 бр.
Трайност: 6 месеца.
Срок за изработка: 4 седмици.

SW030219K ПРОМОКАРТА С
КОЛЕДНИ МЕЧЕТА

Рекламната промокарта e с 2 бр. вкусни
шоколадови мечета.
Грамаж: 10 гр.
Шоколад: млечен шоколад.
Размер:15,4х10,2х1,8 см.
Рекламен печат: дигитален печат.
Минимално количество: 500 бр.
Трайност: 6 месеца.
Срок за изработка: 4 седмици.
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SW030410 КОЛЕДЕН АДВЕНТ
КАЛЕНДАР XS

Календар с 24 бр. шоколадчета с
коледен дизайн.
Грамаж: 50 гр.
Шоколад: млечен.
Размер на кутията: 20х14,2х1 см.
Рекламен печат: дигитален печат.
Минимално количество: 100 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.

SW030410А ШОКОЛАДОВ
КАЛЕНДАР КАРТИЧКА

Календар с 24 бр. шоколадчета с
коледен дизайн.
Грамаж: 50 гр.
Шоколад: млечен.
Размер на кутията: 20х14,2х1 см.
Рекламен печат: дигитален печат.
Минимално количество: 100 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.
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SW030105  АДВЕНТ
КАЛЕНДАР МИНИ ЕКО

Календар с 24 бр. шоколадчета
с коледен дизайн.
Грамаж: 50 гр.
Шоколад: млечен.
Трайност: 8 месеца.
Опаковка: 100% биоразградима.
Размер на кутията: 19,7х28,4х1 см.
Рекламен печат: дигитален печат 
Минимално количество: 100 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.

SW030582A НОВОГОДИШЕН
АДВЕНТ КАЛЕНДАР 

Календар с 31 бр. шоколадчета с
различен размер и цифри.
Грамаж: 75 гр.
Шоколад: млечен.
Размер на кутията: 19,7х28,4х1 см.
Рекламен печат: дигитален печат.
Минимално количество: 100 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.
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SW040089 ШОКОЛАДОВ КАЛЕНДАР
КРИЕЙТИВ

Календар с 24 бр. шоколадчета
с индивидуална форма и дизайн.
Тегло: 50 гр.
Шоколад: млечен.
Размер на кутията: 47х30х1,1 см.
Рекламен печат: дигитален печат 
Минимално количество: 200 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.

SW030077 ШОКОЛАДОВ КАЛЕНДАР
ПИРАМИДА

24 бр. шоколадови топчета в цветно
фолио.
Опаковката е по индивидуален дизайн.
Размер: 14,5х14,5х16,8 см.
Тегло: 165 гр.
Шоколад: млечен.
Рекламен печат: дигитален печат.
Минимално количество: 250 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.

114



SW030314 ШОКОЛАД СНЕЖИНКА С
ЛОГО

Шоколад Снежинка е с Вашето лого в
центъра на шоколадовата фигурка.
Опаковката е по индивидуален дизайн.
Размер: 13,5х13,8х1,5 см.
Тегло: 65 гр.
Шоколад: млечен, бял, черен.
Рекламен печат: дигитален печат.
Минимално количество: 100 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.

SW030327 ШОКОЛАДОВИ
ЗВЕЗДИЧКИ

Кутия с 4 бр. шоколадови звездички. 
Опаковка по индивидуален
корпоративен дизайн.
Размер: 12х12х2 см.
Тегло: 48 гр.
Шоколад: млечен, бял, черен.
Рекламен печат: дигитален
пълноцветен печат.
Минимално количество: 200 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.
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SW030086 МИНИ ШОКОЛАД

Мини шоколад посипан с фини
захарни коледни орнаменти.
Опаковката и фолиото са 100%
биоразградими.
Размер: 8х8х1,5 см.
Грамаж: 35 гр.
Шоколад: млечен, бял, черен, розов.
Рекламен печат: дигитален печат.
Трайност: 8 месеца.
Минимално количество: 200 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.

SW030331А ШОКОЛАДОВ ПЪЗЕЛ 
ЕЛЕНЧЕ

3D Шоколадов пъзел Еленче от 4 
части.
Размер: 18,5х18,5х3,3 см.
Тегло: 90 гр.
Шоколад: млечен или черен
Рекламен печат: дигитален 
пълноцветен печат.
Трайност: 8 месеца.
Минимално количество: 100 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.

ново
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SW030489 ШОКОЛАДОВИ
КОЛЕДНИ БОНБОНИ

Кутията с шоколадови коледни
бонбони съдържа 6 броя фигурки.
Опаковката е по индивидуален
дизайн.
Размер: 18,2х13,2х1,5 см.
Тегло: 55 гр.
Шоколад: млечен, бял, черен.
Рекламен печат: дигитален
пълноцветен печат.
Минимално количество: 100 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.

SW030181 КУТИЯ АРТ ДЕКО

Кутия от 8 броя Арт деко трюфели.
Размер: 9х19х3 см.
Тегло: 68 гр.
Рекламен печат: дигитален печат
върху бандерол.
Трайност: 6 месеца.
 Минимално количество: 200 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.
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SW040097 КОЛЕДНА БОНБОНИЕРА

Коледна бонбониера с 6 броя
шоколадови звезди. Кутията е по
индивидуален корпоративен дизайн.
Размер: 24х20,8х2,5 см.
Тегло: 60 гр.
Шоколад: млечен, бял, черен.
Рекламен печат: дигитален
пълноцветен печат.
Минимално количество: 200 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.

SW030101 КУТИЯ С БОНБОНИ ЗВЕЗДА

Корпоративната кутия с бонбони 
съдържа 8 бр. шоколадови пралини
с коледен дизайн.
Размер: 20х19х2,5 см.
Тегло: 135 гр.
Шоколад: млечен.
Вкусове: меденки, ябълка с 
канела, сушени сливи, портокал
с карамфил
Рекламен печат: дигитален печат.
Трайност: 4 месеца.
Минимално количество: 100 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.

ново
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Sw022002 КОЛЕДНИ РЪЧНО
ИЗРАБОТЕНИ ШОКОЛАДОВИ
БОНБОНИ 

5 броя ръчно изработени шоколадови
бонбони от фин белгийски шоколад с
коледна декорация.
Луксозна кутия, съобразена с Вашите
корпоративни цветове.
Рекламен печат върху кутията:
ситопечат
Минимално количество: 50 бр.
Срок за доставка: 10-14 работни дни.

SW022011 КУТИЯ  С 6 БРОЯ
ШОКОЛАДОВИ БОНБОНИ 

6 броя шоколадови бонбони с
коледна декорация и форми.
Кутия с прозрачен капак.
Размер на кутията: 18х3 см.
Грамаж 60 гр.: 
Рекламен печат върху кутията:
дигитален стикер или картичка
Минимално количество: 50 бр.
Срок за доставка: 10-14 работни дни.
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SW0220112 КУТИЯ С 12 БРОЯ ШОКОЛАДОВИ БОНБОНИ 

12 броя шоколадови бонбони с коледна декорация и форми.
Кутия с прозрачен капак.
Размер на кутията: 18х12 см.
Грамаж 120 гр.: 
Рекламен печат върху кутията: дигитален стикер или картичка
Минимално количество: 50 бр.
Срок за доставка: 10-14 работни дни.
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SW030145 ЗЛАТНО КЮЛЧЕ 
С ШОКОЛАДЧЕТА

Кутия във форма на кюлче с 4 бр.
макси шоколадчета х 12 гр. 
Размер: 13,5х4,5х2 см.
Тегло: 48 гр.
Вкусове: амарето, какао, лешник
и кафе.
Рекламен печат: топъл печат 
върху кутията.
Трайност: 6 месеца.
Минимално количество: 500 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.

SW030196 ЗЛАТНО КЮЛЧЕ 
С ШОКОЛАДОВИ ТРЮФЕЛИ

Кутия във форма на кюлче с 10 бр.
френски трюфела.
Размер: 13,5х4,5х2 см.
Тегло: 80 гр.
Вкусове: какао.
Рекламен печат: дигитален печат.
Трайност: 6 месеца.
Минимално количество: 100 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.

амарето какао лешник кафе
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SW030099 КОМПЛЕКТ ЗА
ТОПЪЛ ШОКОЛАД

Фирменият комплект за топъл
шоколад е с индивидуален дизайн
на кутията. Той включва  3 бр. 
шоколадови чашки с клечка, 
които се потапят в гореща вода или 
топло мляко .
Размер: 18,5х18,5х3,3 см.
Грамаж: 54 гр.
Шоколад: млечен, черен, бял и микс.
Рекламен печат: дигитален печат.
Трайност: 8 месеца. 
Минимално количество: 100 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.

SW030098 ЧАША ТОПЪЛ ШОКОЛАД

1 бр. шоколадови чашки с клечка, 
които се потапят в гореща вода или 
топло мляко .
Размер: 17,5х60 см.
Грамаж: 18 гр.
Шоколад: микс - млечен, черен или бял 
Опаковка 100% биоразградимо фолио.:  
Рекламен печат: флексо печат.
Трайност: 8 месеца. 
Минимално количество: 2000 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.

122



SW030106 ТОПЪЛ ШОКОЛАД

Чашка със смес за топъл шоколад с
индивидуален бандерол с пълноцветен
печат.
Грамаж: 35 гр.
Съдържание: 20 гр. шоколадчета и
15 гр. маршмелоу.
Размер: Ø6,3х6,3 см.
Рекламен печат: дигитален
пълноцветен печат.
Минимално количество: 200 бр.
Срок за изработка: 4 седмици.

SW030208 КОЛЕДНА КУТИЯ С
ЛАКОМСТВА

Картонена коледна кутия с лакомства с
етикет по индивидуален дизайн.
Избор от 4 вида - ядки и сушени плодове с
шоколадова глазура, топчета от марципан
с глазура от черен шоколад, ядки с глазура
от мед и канела или блокчета с ром и
стафиди. 
Размер: Ø7,5х10 см.
Тегло: 100 гр.
Трайност: 6 месеца.
Рекламен печат: дигитален печат.
Минимално количество: 200 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.

123



SW030189 КОЛЕДНА БЛИЗАЛКА МУСТАЦИ

Шоколадовата коледна близалка Мустаци
чудесно се съчетава с дигитално
отпечатания весел образ на Дядо Коледа.
Размер: 13х20,5х2 см.
Грамаж: 25 гр.
Шоколад: млечен, бял, черен.
Рекламен печат: дигитален печет.
Трайност: 8 месеца. 
Минимално количество: 300 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.

SW020002C МАЛКО КОЛЕДНО
ШОКОЛАДЧЕ

Шоколадче с индивидуален коледен
дизайн на опаковката.
Грамаж: 5 гр.
Вкусове: млечен шоколад, шоколад – 
55% какао, млечен шоколад с портокал,
шоколад 55 % какао с мента,млечен
шоколад с мента, шоколад със 70%
какао, криспи шоколад с 55% какао и
мента.
Размер:3,5х3,5 см.
Рекламна площ: 35х90 мм.
Рекламен печат: дигитален печат.
Минимално количество: 500 бр.
Срок за изработка:10 работни дни.
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SW030578 КОЛЕДЕН
НЕАПОЛИТАН МАКСИ

Шоколадовият коледен
неаполитан е с индивидуален
дизайн на опаковката.
Грамаж:  7,5 гр.
Шоколад: млечен шоколад,
черен шоколад.
Размер:4х3,4×0,7 см.
Фолио: сребърно, златно.
Рекламен печат: дигитален печат.
Минимално количество: 2000 бр.
Срок за изработка: 4 седмици.SW030270K КОЛЕДНО ШОКОЛАДЧЕ

С ЛОГО

Коледно шоколадче с лого е с
индивидуален дизайн на опаковката.
Вашето лого е не само на опаковката,
но и на шоколадовото блокче.
Грамаж:  10 гр.
Шоколад: млечен шоколад, черен 
шоколад.
Размер:5,4х3,6x0,7 см.
Фолио: сребърно, златно.
Рекламен печат: дигитален печат.
Минимално количество: 2000 бр.
Трайност: 8 месеца.
Срок за изработка: 4 седмици.
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SW020195А ПАКЕТЧЕ С
ШОКОЛАДОВИ ЗВЕЗДИЧКИ

2 броя шоколадови звездички в 
пакетче от 100% биоразградимо
фолио.
Грамаж:  8 гр.
Вкус: млечен шоколад.
Размер:8,7х7 см.
Трайност: 8 месеца.
Фолио: сребърно, златно, червено.
Рекламен печат: флексопечат.
Минимално количество: 2000 бр.
Срок за изработка: 4 седмици.

SW030061 ШОКОЛАДОВ ДЪМПЛИНГ

Рекламният шоколадов дъмплинг е с
индивидуален дизайн на опаковката.
100% биоразградимо фолио.
Грамаж:  15 гр.
Шоколад: млечен, черен, бял.
Трайност: 8 месеца.
Размер:10х4,5 см.
Фолио: бяло, прозрачно.
Рекламен печат: флексопечат.
Минимално количество: 2000 бр.
Срок за изработка: 4 седмици.
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SW030243 МИНИ ДЖИНДЖИФИЛОВА
СЛАДКА СЪРЦЕ

Коледна джинджифилова сладка
във формата на сърце със захарна
глазура.100% биоразградима опаковка
по индивидуален дизайн.
Размер: 8,5х6,5 см.
Грамаж: 16 гр.
Минимално количество: 5000 бр.
Трайност:  4 месеца.
Печат на опаковката: флексопечат.
Срок на доставка: 4 седмици

SW030178 ДЖИНДЖИФИЛОВА
СЛАДКА ЗВЕЗДА

Джинджифилова коледна сладка
Звезда с бяла глазура в опаковка
по индивидуален дизайн. 100%
биоразградима опаковка.
Размер: 11,5х7,5 см.
Грамаж: 17 гр.
Минимално количество: 5000 бр.
Трайност:  6 месеца.
Печат на опаковката: флексопечат.
Срок на доставка: 4 седмици
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SW030607 КОЛЕДНА БИСКВИТКА
ЗВЕЗДА

Джинджифилова коледна бисквитка
Звезда в опаковка по индивидуален
дизайн.100% биоразградима опаковка.
Размер: 6,5х4,5 см.
Грамаж: 3 гр.
Минимално количество: 5000 бр.
Трайност:  6 месеца
Печат на опаковката: флексопечат
Срок на доставка: 4 седмици

SW030346 БИСКВИТКА
МИСТЪР КУКИ

Коледна бисквитка Мистър
Куки в опаковка по индивидуален
дизайн. 100%
биоразградима опаковка.
Размер: 10х5,5 см.
Грамаж: 9 гр.
Минимално количество: 5000 бр.
Трайност:  6 месеца.
Печат на опаковката: флексопечат.
Срок на доставка: 4 седмици.
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SW022004 КОЛЕДНА МЕДЕНКА

Голяма коледна меденка с коледни
подправки.
Размер: 12х14 см.
Тегло: 50 гр.
Рекламна площ: Ø40 мм.
Рекламен печат: дигитален стикер.
Минимално количество: 50 бр.
Срок на доставка: 7-10 работни дни.

SW030031 КОЛЕДНА БИСКВИТКА

Коледна бисквитка с карамел в
опаковка по индивидуален дизайн.
100% биоразградимо фолио.
Размер: 9х4 см.
Грамаж: 5,5 гр.
Минимално количество: 5000 бр.
Трайност:  6 месеца
Печат на опаковката: флексопечат
Срок на доставка: 4 седмици

129



SW022013 КОЛЕДНА МЕДЕНКА С
ДЕКОРАЦИЯ ИЛИ ФИРМЕНО ЛОГО

Кръгла коледна меденка с бяла 
глазура върху която може да бъде 
отпечтано Вашето лого или коледен
мотив.
Минимално количество: 50 бр.
Срок на доставка: 7-10 работни дни.

SW022010 КОЛЕДЕН ЩОЛЕН С ДЪСКА

Коледен щолен с дъска.
Размер: различен.
Тегло щолен: 500 гр./750 гр.
Рекламен печат: гравиране върху 
дъската и картичка по индивидуален
дизайн.
Минимално количество: 50 бр.
Срок на доставка: 14-17 работни 
дни.
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SW030584 КОЛЕДНА КЪЩИЧКА
С БИСКВИТКИ

Коледна мини къщичка със сладки.
Индивидуален дизайн на опаковката.
100% биоразградима опаковка.
Размер: 9х5,7х13,5 см.
Тегло: 100 гр.
Съдържание: джинджифилови бисквити
във формата на звезда, мини бисквитки
с млечен и бял десертен шоколад.
Рекламен печат: дигитален печат.
Минимално количество: 200 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.

SW030496 КОЛЕДНА КЪЩИЧКА СЪС
СЛАДКИ

Коледна кутия във формата на къщичка
с джинджифилови сладки.
Индивидуален дизайн на опаковката. 
100% биоразградима опаковка.
Размер: 11х11х14 см.
Тегло: 130 гр./12 бр.
Рекламен печат: дигитален печат.
Минимално количество: 150 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.
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SW030095 КУТИЯ С ГЛАЗИРАНИ
БИСКВИТИ И ЯДКИ

Дървена кутия с хрупкави
 карамелизирани ядки и бисквити

 с млечен шоколад и карамел
Размер: Ø14х3,5 см.
Тегло: 100 гр.
Рекламен печат: дигитален печет,
дигитален стикер.
Минимално количество: 50 бр.2
Срок на доставка: 4 седмици.

SW030606 КОЛЕДНА КУТИЯ С
БИСКВИТИ

Метална коледна кутията с
бисквити. Дигитален печат на
капака на кутията.
Размер: Ø19,5х3,4 см.
Тегло: 150 гр.
Съдържание: джинджифилови
бисквити.
Рекламен печат: дигитален
пълноцветен печат.
Минимално количество: 100 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.
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SW022014 КОЛЕДНИ БИСКВИТИ 
МИКС

Микс от джинджифилови и маслени 
бисквити без консерванти.
Тегло:  200 гр.
Рекламен печат: дигитален стикер,
картичка.
Минимално количество: 50 бр.
Срок на доставка: 7-10 работни дни.

SW022015 РИСУВАНИ КОЛЕДНИ
СЛАДКИ

Ръчно рисувани коледни 
меденки.
Тегло:  100 гр.
Рекламен печат: дигитален стикер,
картичка.
Минимално количество: 50 бр.
Срок на доставка: 7-10 работни дни.
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SW022016 МАСЛЕНИ БИСКВИТИ

Плик с дребни маслени бисквити без 
консерванти.
Тегло:  200 гр.
Рекламен печат: дигитален стикер,
картичка.
Минимално количество: 50 бр.
Срок на доставка: 7-10 работни дни.

SW022017 МИНИ ЦЕЛУВКИ

Плик с малки целувки. Можете да
избирате между различни цветове.
Тегло:  50 гр.
Рекламен печат: дигитален стикер,
картичка.
Минимално количество: 50 бр.
Срок на доставка: 7-10 работни дни.
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SW030339Е КОЛЕДНА КАРТИЧКА
С БОНБОНКИ

Коледна картичка с бонбонки по
индивидуален дизайн.
Възможност за избор на различни
вкусове и цветове на дражетата.
Размер: 14х7х0,8 см.
Грамаж: 4 гр.
Минимално количество: 1000 бр.
Трайност:  12 месеца
Печат на картичката: дигитален печат
Срок на доставка: 4 седмици

SW022005 КУТИЯ ЕЛХА

Многофункционална коледна кутия във
формата на елха. В нея могат да бъдат
поставени шоколадови дражета или
ароматна смес за чай. Кутията може да
се използва като играчка за елха.
Стикер по индивидуален дизайн.
Размер: 11х9х4 см.
Грамаж: 35 гр. (златен фъстък),
10 гр. (коледен чай) 
Пълнеж: шоколадови дражета 
"Златен фъстък", ароматна смес за чай.
Минимално количество: 50 бр.
Рекламен печат: дигитален печат.
Срок на доставка: 10 работни дни.
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SW022006 КУТИЯ ЗВЕЗДА

Многофункционална коледна кутия във формата на звезда. В нея могат да
бъдат поставени шоколадови дражета или ароматна смес за чай. Кутията
може да се използва като играчка за елха.
Стикер или директен пълноцветен печат по индивидуален дизайн.
Размер: 9,5х9х3 см.
Грамаж: 35 гр. (златен фъстък), 10 гр. (коледен чай) 
Пълнеж: шоколадови дражета "Златен фъстък",
ароматна смес за чай.
Минимално количество: 50 бр.
Рекламен печат: дигитален директен печат,
дигитален стикер.
Срок на доставка: 10 работни дни.
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SW030228 КУТИЯ С ШОКОЛАДОВИ
ДРАЖЕТА 

Кутия с джинджифилови бисквити в
млечен и бял шоколад, сушени боровинки
в черен шоколад.
Индивидуален дизайн на опаковката. 
Размер: 13,5х13,5х3,1 см.
Тегло: 90 гр.
Трайност: 6 месеца.
Рекламен печат: дигитален печат.
Минимално количество: 100 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.

SW030229 КУТИЯ С ЯДКИ

Кутия с бадеми в шоколад и канела,
сушени боровинки в черен шоколад,
джинджифилови бисквити в млечен
десертен и бял шоколад, стафиди
Джъмбо в бял шоколад.
Индивидуален дизайн на опаковката. 
Размер: 19х19х3,1 см.
Тегло: 160 гр.
Трайност: 6 месеца.
Рекламен печат: дигитален печат.
Минимално количество: 100 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.
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SW022007 БУРКАНЧЕ С ЯДКИ

Ядки по избор в малко стъклено бурканче
със стикер по индивидуален дизайн.
Размер: Ø8х6,5 см.
Грамаж: 60-70 гр.
Рекламен печат: дигитален стикер. 
Срок на доставка: 5-7 работни дни

SW030114 КОЛЕДЕН АДВЕНТ
КАЛЕНДАР С ЧАЙ

Съдържа 24 бр. пакетчетата с 
различен ароматен чай.
Размер: 86,5х31х2 см.
Грамаж: 33,6 гр.
Рекламен печат: дигитален печат.
Трайност: 12 месеца. 
Минимално количество: 200 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.

ново
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SW030122 КОЛЕДНА КУТИЯ С ЧАЙ 

Кутията с коледен чай е изцяло по
индивидуален дизайн. Тя съдържа
6 бр. пакетчетата с ароматен черен
чай с джинджифил, кардамон, малина
и парченца лимонена и портокалова
кора. Пакетчетата чай също могат да
бъдат по индивидуален дизайн, ако
поръчате над 1000 бр. кутии.
Размер: 6,5х4х7,5 см.
Грамаж: 6,6 гр.
Рекламен печат: дигитален печат.
Трайност: 12 месеца. 
Минимално количество: 200 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.

SW030123 КОЛЕДЕН ЧАЙ -
24 ПАКЕТЧЕТА

Кутията с коледен чай е изцяло по
индивидуален дизайн. Тя съдържа
24 бр. пакетчетата с ароматен черен
чай с джинджифил, кардамон, малина
и парченца лимонена и портокалова
кора. Пакетчетата чай също могат да
бъдат по индивидуален дизайн, ако
поръчате над 250 бр. кутии.
Размер: 14х6,5х7,5 см.
Грамаж: 26,4 гр.
Рекламен печат: дигитален печат.
Трайност: 12 месеца. 
Минимално количество: 250 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.
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SW030605 КОЛЕДЕН ЧАЙ В МЕТАЛНА КУТИЯ 

Коледен чай в метална кутия с аромат на
ябълка, червен пипер и кардамон. Опаковката
е с пълноцветен печат по индивидуален
дизайн, който е съобразен с корпоративните
изисквания.
Размер: Ø7,5х13,7 см.
Грамаж: 50 гр.
Рекламен печат: дигитален печат.
Трайност: 12 месеца. 
Минимално количество: 100 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.

SW030276 СМЛЯНО КАФЕ В МЕТАЛНА КУТИЯ 

Метална кутия по индивидуален дизайн със 
100 гр. ароматно смляно кафе 100% арабика.
Опаковката е с пълноцветен печат по 
индивидуален.
Размер: Ø7,5х13,7 см.
Грамаж: 50 гр.
Рекламен печат: дигитален печат.
Трайност: 12 месеца. 
Минимално количество: 100 бр.
Срок на доставка: 4 седмици.

ново
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SW209203 МАЛЪК КОЛЕДЕН
ПОДАРЪК 

Малък шоколадов Дядо Коледа, 
формичка за сладки от
неръждаема стомана и картичка
по индивидуален дизайн, които 
са опаковани в торбичка от
органза. 
Размер: 10х13 см.
Рекламна площ: 90х60 мм.
Рекламен печат: дигитален печат
Минимално количество: 250 бр. 
Срок на доставка: 4 седмици. 
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BО024043 КОЛЕДЕН ЧОРАП С  
ЛАКОМСТВА

- Коледен чорап
- Селекция от коледни лакомства
и шоколади.
- Поздравителна картичка по 
индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия, цветни хартиени 
трици.
- Минимално количество за 
поръчка: 50 бр.



SW022008 МИНЕРАЛНА ВОДА С
КОЛЕДЕН ДИЗАЙН 

Минерална вода с етикет по индивидуален
дизайн за коледно парти или събитие.
Обем: 330 мл..
Рекламна площ: 190х40 мм.
Рекламен печат: дигитален печат.
Срок на доставка: 10 работни дни. 

SW022009 ВИНО С
КОРПОРАТИВЕН ЕТИКЕТ

Специална селекция вина от
известни български изби, които
можем да брандираме с етикет
по индивидуален дизайн. 
Обем: 0,750 л.
Рекламна площ: 64х140 мм.
Рекламен печат: дигитален печат.
Срок на доставка: 14 работни дни. 
Минимално количество: 50 бр. 
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Ние можем да ПЕРСОНАЛИЗИРАМЕ,
КОМПЛЕКТОВАМЕ, ОПАКОВАМЕ и

 ДОСТАВИМ ДО АДРЕС
Вашите коледни подаръци!



ТЕХНОЛОГИИ
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TH056670 БАМБУКОВА 
СТОЙКА ЗА ЛАПТОП 

Бамбукова стойка за лаптоп с 
шахматно разположени 
вентилационни отвори,място
за химикалки/телефон и коркова 
подложка за мишка.

52х29х5,8 Размер: см.
Рекламен печат: гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.



TH059917 ОРГАНАЙЗЕР ЗА БЮРО
 С БЕЗЖИЧНО ЗАРЯДНО ЗА

ТЕЛЕФОН

Органайзер за бюро модерен
индустриален дизайн с бамбук .

wirelessБезжично ( ) зарядно за
телефон. Изход .DC 5V/1A
Съвместим с всички андроид,

,  и по-нови.Iphone8, 8S X
18,5х9,8х1,4 Размер: см.

Рекламен печат: гравиране,
тампонен печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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TH059666 ОРГАНАЙЗЕР ЗА БЮРО
 С БЕЗЖИЧНО ЗАРЯДНО ЗА

ТЕЛЕФОН

Органайзер за бюро с бамбук.
wirelessБезжично ( ) зарядно за

телефон.  хъб и поставка заUSB
телефон. Изход .DC 5V/1A
Съвместим с всички андроид,

,  и по-нови.Iphone8, 8S X
25,5х13,5х1,4 Размер: см.

Рекламен печат: гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.



TH059914 ОРГАНАЙЗЕР ЗА БЮРО
ОТ БАМБУК

Органайзер за бюро от бамбук, който
включва място за поставяне на
пишещи средства и безжична зарядна
стойка . Изход: DC5V / 1.0A.
Съвместим с най-новите Androids,
iPhone® 8, X и по-нови.

7,7х7,7х11,5 Размер: см.
Рекламен печат: гравиране,
тампонен печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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TH059692 БЕЗЖИЧНА СТОЙКА ЗА
ЗАРЕЖДАНЕ ТЕЛЕФОНИ  

Стойка от бамбук с безжично зареждане 
за телефон.
Изход  DC 5V/ 1.0A. Съвместим с всички:
андроиди, iPhone® 8, 8S и X и по-нови
версии.
Размер: 7х8х11,5 см.
Рекламен печат: тампонен печат,
гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни
дни.
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TH056484 БЕЗЖИЧНА СТОЙКА ЗА
ЗАРЕЖДАНЕ ТЕЛЕФОНИ  

Стойка за телефон с безжично зареждане 
от рециклирана PET пластмаса.
Изход  9V/1.1A (10W) за бързо зареждане. :
Съвместим с всички андроиди, iPhone® 8, 
и по-нови версии.
Размер: 12х7,8х1 см.
Рекламен печат: сито печат, трансферен
печат, дигитален трансфер.
Срок на доставка: 14-17 работни
дни.

TH155946 ЕЛЕГАНТНА ПЪТЕЧКА ЗА МИШКА
С БЕЗЖИЧНО ЗАРЯДНО  

Подложка за мишка от PU кожа с
вградено, безжично, зарядно
устройство. Капацитет за зареждане
1000 mA. Включен микро USB
кабел. 
Размер: 30х21 см.
Рекламен печат: сито печат,
гравиране.
Срок на доставка: 17-24 работни
дни.



TH156615 КОРКОВА ПЪТЕЧКА
ЗА МИШКА С БЕЗЖИЧНО 
ЗАРЯДНО ЗА ТЕЛЕФОНИ  

Подложка за мишка с вградено,
безжично, зарядно устройство. 
Изработен от естествен корк.
Включен кабел тип C. Нехлъзгаща
се основа и вграден държач за
смартфон.
Размер: 26,5х20,5 см.
Рекламен печат: тампонен печат,
гравиране.
Срок на доставка: 17-24 работни
дни.

TH056416 ПЪТЕЧКА ЗА МИШКА СЪС
ЗАРЯДНО И СТОЙКА ЗА ТЕЛЕФОН

Подложка за мишка от  сRPET
вградено безжично зарядно 
устройство, място за химикалка и 
стойка за телефон. 
Изход  9V/1.1A (10W) за бързо з:
ареждане. Съвместим с всички андроиди, 
iPhone® 8, и по-нови версии.
Размер: 31,5х27,5х0,5 см.
Рекламен печат: сито печат, трансферен
печат, дигитален трансфер.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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TH059698

TH059309
TH059698 / TH059309 БЕЗЖИЧНА
СТАНЦИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА
ТЕЛЕФОНИ  С USB ХЪБОВЕ

Хъб станция с безжично зареждане 
за телефон и 2 USB изхода - 2.0.
Изход  DC 5V/ 1.0A. Съвместим с:
всички андроиди, iPhone® 8, 8S и X 
и по-нови версии.
Размер: 9х9х0,9 см.
Рекламен печат: дигитален печат,
тампонен печат. дигитален стикер.
Срок на доставка: 14-17 работни
дни.

TH059309

TH059446 КРЪГЛО БЕЗЖИЧНО
ЗАРЯДНО

Безжично зарядно за телефон
за телефон със светлинен 
индикатор за зареждане.
Изход  DC 5V/ 0,8A. Съвместим с:
всички андроиди, iPhone® 8, 8S и X 
и по-нови версии.
Размер: Ø7х1 см.
Рекламен печат: дигитален печат,
тампонен печат. 
Срок на доставка: 14-17 работни
дни.
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TH056563 СТАНЦИЯ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ 
НА ТЕЛЕФОНИ  

Безжично зареждане за телефон
за бързо зареждане, красива
комбинация от бамбук и 
пластмаса.
Изход  DC 9V/1.10A (10W). Съвместим с:
всички андроиди, iPhone® 8, 8S и X 
и по-нови версии.
Размер: Ø10х0,7 см.
Рекламен печат: дигитален печат,
тампонен печат. дигитален стикер, 
гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

TH058839 МОБИЛНА БЕЗЖИЧНА ЗАРЯДНА
БАТЕРИЯ - 000 MAH4

Алуминиева мобилна зарядна батерия с 
безжично зареждане. Капацитет 4000 mAh.
Изход: DC5V/0.8A. Compatible latest androids, 
iPhone® 8, 8S and X 
Размер: 12х6,5х0,5 см.
Рекламен печат: гравиране, .
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

ново



TH058839 МОБИЛНА ЗАРЯДНА
БАТЕРИЯ - 8000 mAh

Алуминиева мобилна зарядна
батерия с капацитет 8000 mAh.
Размер: 15х7,5х0,9 см.
Рекламен печат: гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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TH059662 БЕЗЖИЧНА ЗАРЯДНА БАТЕРИЯ
ОТ БАМБУК

Безжична зарядна батерия с капацитет
6000 mAh.  Изходна мощност DC5V / 2A.
Безжичен изход: DC5V / 1A. Съвместими
най-новите андроиди, iPhone® 8, X и по-нови. 
Включва 1 микро USB кабел за зареждане.

14,5х7,5х1,6 Размер: см.
Рекламен печат: гравиране, тампонен печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.



TH059916 БЛУТУТ КОЛОНКА С
ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН

5.0 Блутут колонка с презареждаща се
 Li-on 450  батерия.mAh

: Мощност и 5 Включен 3W, 4 Ohm V. USB
кабел. Време за слушане часа.: 3 

Ø7х7,2 Размер: см.
Рекламен печат: гравиране, тампонен
печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

TH156745 БЛУТУТ КОЛОНКА С
ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН

5.0 Блутут колонка с презареждаща се
 Li-on 0  батерия. Комбинация от30 mAh

варовиков камък и корк.
: Мощност  и 5 Включен 3W V. USB

кабел. Време за слушане 2-3 часа.:  
7,1х7,21х5,8 Размер: см.

Рекламен печат: гравиране, тампонен
печат.
Срок на доставка: 17-24 работни дни.
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OF059833 ПЪТЕЧКА ЗА МИШКА С
ПЪЛНОЦВЕТЕН ПЕЧАТ

Практична микрофибърна пътечка
за мишка с пълноцветен печат по
индивидуален дизайн - пътечка,
кърпичка за екран и предпазител
на екран.
Размер:22х18х2 см.
Рекламен печат: сублимация.
Срок на доставка: 17-20 работни дни.
Минимално количество: 100 бр.
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OF097304 БЕЗЖИЧНА МИШКА

Безжична мишка 2.4Ghzот ABS. 
Включва 2 батерии AAA. Доставя се в 
прозрачна кутия
Размер:6,4х12х3,6 см.
Рекламен печат мишка: тампонен печат.
Рекламен печат кутия: дигитален печат, 
сито печат
Срок на доставка: 14-17 работни дни.



TH059806 МИНИ БЛУТУТ КОЛОНКА

5 блутут колонка, модерна комбинация
от бамбук, пластмаса и кожа. Презареждаща
се  500 mAh Li-on батерия.
Време за слушане около 4 часа.
Мощност: 3 W и 4 Ohm. Включва микро
USB кабел за зареждане.

Ø7х4,3 Размер: см.
Рекламен печат: гравиране
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

TH059609 БАМБУКОВА БЛУТУТ
КОЛОНКА

4,2 блутут колонка, модерна
комбинация от бамбук и пластмаса.
Презареждаща се  450 mAh Li-on 
батерия и светлинен индикатор.
Време за слушане около 3 часа.
Мощност: 3 W и 4 Ohm. Включва микро
USB кабел за зареждане.

Ø7х4,3 Размер: см.
Рекламен печат: гравиране
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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TH 915505  АЛУМИНИЕВА БЛУТУТ КОЛОНКА

Алуминиева 4.2 блутут колонка с
презареждаща се  450 mAh Li-on батерия.
Светлинен индикатор в долната част.
Време за слушане около 3 часа.
Мощност: 3 W и 4 Ohm. Включва микро
USB кабел за зареждане.

Ø7х4,3 Размер: см.
Рекламен печат: гравиране
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

TH058726 ЦВЕТНА БЛУТУТ КОЛОНКА

Цветна пластмасова 4.2 блутут колонка с
презареждаща се  450 mAh Li-on батерия.
Светлинен индикатор в долната част.
Място за поставяне на SD карта. 
Време за слушане около 3 часа.
Мощност: 3 W и 4 Ohm. Включва микро
USB кабел за зареждане.

Ø7х4,3 Размер: см.
Рекламен печат: гравиране
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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TH051203 ФЛАШ ПАМЕТ КАРТА ОТ 
БАМБУК

Флаш памет с капацитет 16 .GB
9х5,5х0,5 Размер: см.

Рекламен печат: гравиране,
тампонен печат
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

TH051202 ФЛАШ ПАМЕТ ОТ 
БАМБУК

Флаш памет с капацитет 16 .GB
6,4х1,9х1,3 Размер: см.

Рекламен печат: гравиране,
тампонен печат
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

TH059693 ПОСТОВКА ЗА ТЕЛЕФОН ОТ
БАМБУК

Практична стойка за телефон от 
натурален материал.

7,5х6х2 Размер: см.
Рекламен печат: гравиране, тампонен печат
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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OF056408 ОРГАНАЙЗЕР ЗА БЮРО
СЪС СЕМЕНА НА ДЕТЕЛИНА

Органайзер за бюро от дърво място 
за телефон, пишещи инструменти и
малка саксия с четирилистни 
детелини.
Размер: 23х7,3х см.7,5 
Рекламен печат: тампонен печат,
гравиране, доминг стикер,
дигитален стикер.
Срок на доствака 14-17 работни дни.: 

ново

OF056408 ПОСТАВКА ЗА ТЕЛЕФОН
С ИНДЕКСИ И КЛАМЕРИ

Органайзер за бюро от бамбук с 
място за телефон, пишещи 
инструменти, 5 цвяга самозалепващи
се индекса и кламери.
Размер: 9х16,5х см.0,8 
Рекламен печат: тампонен печат,
гравиране, доминг стикер,
дигитален стикер.
Срок на доствака 14-17 работни дни.: 
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TH056544 ПОСТАВКА ЗА
ТЕЛЕФОН ОТ БАМБУК

Поставка за телефон от бамбук в 
закачлива форма.

5,5х3,3х11 Размер: см.
Рекламен печат: гравиране,
тампонен печат, дигитален стикер.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

TH056393 ДЪРЖАЧ ЗА
ТЕЛЕФОН С ПОДВИЖНО РАМО

Магнитна поставка за телефон
с подвижно рамо.

12х3х0,4 Размер: см.
Рекламен печат: тампонен печат, 
дигитален стикер, доминг стикер.
Срок на доставка: 14-17 работни 
дни.

ново

новоново



TH05  КОМПЛЕКТ ТРАВЪЛ СЕТ8827

Практичен комплект за път, който се състои
от алуминиева мобилна зарядна батерия с 
капацитет 4000 mAh, адаптор с USB вход, 
хъб станция с 3 USB входа, безжична мишка
и захранващ кабел.
Размер: 14х14х4,7 см.
Рекламен печат: тампонен печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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TH059785 КОМПЛЕКТ БЕЗЖИЧНО ЗАРЯДНО

Комплект от безжично зарядно, щепсел шуко
европейски стандарт и зареждащ кабел от А
към микро В.
Изход  DC 5V/ 1.0A. Съвместим с:
всички андроиди, iPhone® 8, 8S и X 
и по-нови версии.
Размер: 9х9х4 см.
Рекламен печат: ситопечат, тампонен
печат, дигитален печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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OF056408 ОРГАНАЙЗЕР ЗА БЮРО
СЪС СЕМЕНА НА ДЕТЕЛИНА

Органайзер за бюро от дърво място 
за телефон, пишещи инструменти и
малка саксия с четирилистни 
детелини.
Размер: 23х7,3х см.7,5 
Рекламен печат: тампонен печат,
гравиране, доминг стикер,
дигитален стикер.
Срок на доствака 14-17 работни дни.: 

OF056408 ПОСТАВКА ЗА ТЕЛЕФОН
С ИНДЕКСИ И КЛАМЕРИ

Органайзер за бюро от бамбук с 
място за телефон, пишещи 
инструменти, 5 цвяга самозалепващи
се индекса и кламери.
Размер: 9х16,5х см.0,8 
Рекламен печат: тампонен печат,
гравиране, доминг стикер,
дигитален стикер.
Срок на доствака 14-17 работни дни.: 

ново

ново



OF059695 РАМКА ЗА СНИМКА С
МЕТЕОРОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ

Рамка за снимки от бамбук с
метеорологична станция. Показва
време, дата и температура. 
Алармена функция и таймер за
отброяване. Работи с 2 батерии AAA,
които не са включени. 
Размер: см.18,5х18,5х2 
Рекламен печат: тампонен печат,
гравиране, доминг стикер.
Срок на доствака 14-17 работни дни.: 

OF059959 МЕТЕОРОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ

етеорологична станция от бамбук, коятоМ
показва час, дата, температура и влажност.
Работи с 2 батерии AAA,които не са
включени. 
Размер: см.13х13х2,3 
Рекламен печат: тампонен печат,
гравиране, доминг стикер.
Срок на доствака 14-17 работни дни.: 
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OF056289 ОРГАНАЙЗЕР ЗА БЮРО

Органайзер за бюро от бамбук с
календар, будилник и термометър. 
Включени са 2 батерии. 
Бамбукът е естествен продукт, 
може да има леки разлики в цвета и
размера на артикула.
Размер: 8,2х7,9х9,8 см.
Рекламен печат: тампонен печат,
лазарно гравиране.
Срок на доствака 14-17 работни дни.: 

OF059404 ВЕЧЕН КАЛЕНДАР

Настолен вечен календар от бамбук,
който се състои от 4 кубчета и
поставка.
Размер: см.13х4х5,5 
Рекламен печат: тампонен печат,
гравиране.
Срок на доствака 14-17 работни дни.: 
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OF059690 СГЪВАЕМА НАСТОЛНА ЛАМПА

Сгъваема настолна COB лампа с тъч бутон за
изключване. 3 различни настройки на осветлението. 
Може да се захранва с USB кабел или 3 броя AA
батерии, които не са включени.
Размер: см.25х7,5 
Рекламен печат: тампонен печат, доминг стикер,
дигитален стикер.
Срок на доствака 14-17 работни дни.: 

OF059737 СГЪВАЕМА НАСТОЛНА
ЛАМПА С ДИГИТАЛЕН ЧАСОВНИК

Сгъваема настолна лампа от ABS с 18
LED лампички  с метеорологична станция. 
Показва час, дата, ден от седмицата и
температура. Функция за аларма. 
Включена 1 батерия CR2032.
Размер: см.18х4,5х2,8 
Рекламен печат: тампонен печат, 
ситопечат, дигитален печат, доминг
стикер, дигитален стикер.
Срок на доствака 14-17 работни дни.: 
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OF057298 МАГНИТ С ЩИПКИ-
ЧОВЕЧЕТА ЗА БЕЛЕЖКИ

Магнитна база с 8 броя метални
щипки за листчета във формата на
човечета. Фигурките могат да се
подреждат в склуптора.
Размер: 9х7х2,3 см. 
Рекламна площ: 50х20 мм.
Рекламен печат: тампонен печат,
дигитален стикер, доминг стикер.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

OF057627 НАСТОЛЕН ОРГАНАЙЗЕР
С МЕМО ЛИСТЧЕТА

Практична кутия за бюро, която включва
неонови цветни стикери за бележки, 
жълти самозалепващи се лестчета и
100 бр. празни бели листчета.
Размер: 11,5х9х2,3 см. 
Рекламна площ: 50х20 мм.
Рекламен печат: тампонен печат,
дигитален стикер, ситопечат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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OF059394 ЕКО ОРГАНАЙЗЕР ЗА БЮРО
С ЛИСТЧЕТА

Практичен комплект за бюро с листчета
за писане и цветни показалци. Има
календар за 4 години.
Размер: 11,5х9х2,3 см. 
Рекламен печат: сито печат, тампонен
печат, дигитален стикер.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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OF056235 КОМПЛЕКТ
GROWING PAPER COVER

Комплект бележки с хартиена
корица със семена. Съдържа
25 бр. самозалепващи се
листчета от тревна хартия
и 3 цветни показалци за 
страници. След употреба
засадете корицата в почвата. 
Селекция от ливадни семена от 
диви цветя ще расте 
Размер: 10х7х1 см. 
Рекламен печат: ситопечат, тампонен 
печат, дигитален стикер.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.



OF028002 ПЪТЕЧКА ЗА МИШКА
ОТ ХАРТИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЕН
ДИЗАЙН

Пътечка за мишка от хартия по
индивидуален дизайн. Обем 50
листа. Заоблени ъгли. Картонен гръб
Размер: 20х21 см.
Рекламен печат: офсет.
Минимално количество: 100 бр.
Срок за изработка: 14-17 работни дни.
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OF080004 КАЛЕНДАР-ПЪТЕЧКА ЗА МИШКА 

Практична пътечка за мишка с календар за 3 месеца
на лист и място за важни записки.
Размер:23х18х0,5 см.
Рекламен печат: ситопечат.
Срок на доставка: 17-20 работни дни.



PN041796 АНТИБАКТЕРИАЛНА
ХИМИКАЛКА

Химикалка изработена от
антибактериална пластмаса. 
Сертификат ISO 22196.

1х 3,8 Размер: см.Ø 1
Рекламен печат: тампонен печат..
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

OF055856141 АНТИБАКТЕРИАЛЕН 
БЕЛЕЖНИК  А5

Бележник формат А5 с  страници 192
на редове, бял разделител и ластик. 
Специално добавеното нано сребро
в корицата не позволява бактерийте 
да се размножават.
Сертификат ISO 22196

х х  Размер: см.21 14 1,6
Рекламен печат: дигитален печат.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.
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Of056576 БЕЛЕЖНИК СЪС СТОЙКА
ЗА ТЕЛЕФОН

Бележник с формат А5. Корица от 
с бамбуков елемент. 160 стр. наRPET 

редове, разделител, ластик за 
затваряне и химикалка. 

21х14,5х1,Размер: 8 см.
Рекламен печат: тампонен печат,
трансферен печат, дигитален
трансфер, гравиране.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

ново

170

ново

OF134195 БЕЛЕЖНИК С ЦВЕТЕН БОРД

Бележник формат А5 с корица от винил.
Обем 192 страници на редове. Видимите страни на
страниците съвпадат с цвета на ластика за
затваряне и ласето за отбелязване.
Размер: 14,4x21,4 см.
Рекламен печат: ситопечат, дигитален печат.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.



OF240728 БЕЛЕЖНИК СЪС СМЕНЯЕМА 
КОРИЦА

Бележник формат А5 с твърда черна 
подвързия от изкуствена кожа, която може
да се сменя. Място за карти и документи.
Черен ластик за затваряне, разделител и
място за химикалка. Обем 80 страници на 
редове. 
Размер: 21x15,5х0,7 см.
Рекламен печат: сито печат, трансферен
печат.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.
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OF059108 БЕЛЕЖНИК С МЕКА КОРИЦА

Бележник формат А5 с мека корица, черен
ластик и разделител. Обем 160 жълти 
страници на редове. Място за химикалка.
Заден джоб за документи.
Размер: 21x15,5х1,2 см.
Рекламен печат: ситопечат, гравиране.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

ново



PN059900 ХИМИКАЛКА ОТ
РЕЦИКЛИРАНИ ПЛАСТМАСОВИ
БУТИЛКИ 

Размер: 14,5х1,1х1,5 см.
Рекламен печат: тампонен печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

PN059966 БЕЛЕЖНИК ОТ
РЕЦИКЛИРАНИ ПЛАСТМАСОВИ
БУТИЛКИ 

Бележник формат А5 с твърда корица
изработена от рециклиран материал
600D RPET. Обем: 80 рециклирани
листа на редове. 
Размер: 21х14х1,3 см.
Рекламен печат: тампонен печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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OF051804 БЕЛЕЖНИК С ПЪЛНОЦВЕТЕН
ПЕЧАТ НА КОРИЦАТА А5
OF051800 БЕЛЕЖНИК С ПЪЛНОЦВЕТЕН
ПЕЧАТ НА КОРИЦАТА А6

Бележник, формат А5 , 96 стр. на/A6
редове, цветен разделител и ластик.

х х  Размер: см.A5-21 14 1,6
A6-14x9x1,5 см.
Рекламен печат: дигитален печат.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

ново

OF059623 БЕЛЕЖНИК А5 С КОРИЦА
ОТ КОРК 

Бележник А5 с корица от корк.
Страници с редове. 
Бял/Черен разделител, ластик и
място за химикалка. 
Обем: 96 стр.
Раземр: 14,5х21х1,5 см.
Рекламен печат: ситопечат, гравиране,
трансферен печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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OF063076 БЕЛЕЖНИК А5 С ТВЪРДИ PU
ЦВЕТНИ КОРИЦИ И ЛАСТИК

Бележник с твърда корица с ластик и разделител
в цвета на корицата. Обем - 96 страници с жълта
тонирана хартия на редове.
Размер: 14х21х1,5 см.
Рекламен печат: ситопечат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

 

OF062889 БЕЛЕЖНИК А6 С ТВЪРДИ PU ЦВЕТНИ
КОРИЦИ И ЛАСТИК

Бележник с твърда корица с ластик
и разделител в цвета на корицата. 
Обем - 96 страници с с жълта
тонирана хартия на редове.
Размер: 9х14х1,3 см.
Рекламен печат: ситопечат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

ХИТ

ХИТ
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OF134193 БЕЛЕЖНИК С ТВЪРДА КОРИЦА С ЛАСТИК
И МЯСТО ЗА ХИМИКАЛКА

Бележник формат А5 с твърда корица,192 страници на
редове. Джоб на последната страница. Място за 
химикалка.
Размер: 14,4x21,4 см.
Рекламен печат: ситопечат, топъл печат, топъл печат с
фолио, гравиране, дигитален печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

OF134261 БЕЛЕЖНИК С МЕКА PU КОРИЦА 

Бележник формат А5 с мека гъвкава корица,
192 жълти страници на редове. 
Размер: 15,3x21,4 см.
Рекламен печат: ситопечат, топъл печат, топъл печат с
фолио, гравиране, дигитален печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.



PN020054 ПАСТМАСОВА
ХИМИКАЛКА SENATOR POINT

Пластмасова химикалка с
метален бутон и клипс. 
Произведена в Германия.
Синьо мастило.

Ø х  Размер: 1 14 см.
Рекламен печат: тампонен
печат.
Срок за доставка: 14-17
работни дни.
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PN068477 ЧЕРНА ХИМИКАЛКА С ТЪЧ ЗА ЦВЕТНО
ГРАВИРАНЕ

Черна химикалка с тъч накрайник. При гравиране логото
става цветно в зависимост от цвета на тъч накрайника.
Огледален ефект при гравиране. 

Ø0,8х14 Размер: см.
Рекламен печат: гравиране.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.



PN020060 ХИМИКАЛКА 
SENATOR POINT METAL

Класическа химикалка, комбинация от метал и цветна
пластмаса. Произведена в Германия. Синьо мастило.

Ø х  Размер: 1 14 см.
Рекламен печат: тампонен печат.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

PN020060 МЕТАЛНА ХИМИКАЛКА 
PARKER ROYAL JOTTER

Класическа химикалка произведена в
Германия. Синьо мастило.

Ø х  Размер: 1 14 см.
Рекламен печат: тампонен
печат.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.
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ДОМ И ИЗЛЕТ



HL040408 КОМПЛЕКТ ЗА ВИНО
ТИРБУШОН  И ТАПА

Комплект за вино, състоящ се от тирбушон
с отварачка и ножче, и тапа за вино във
формата на елха.
Размер: 12,1х9,5х2,7 см.
Рекламен печат: сито печат, гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

HL040405 ДЪСКА ЗА
 РЯЗАНЕ ВЪВ ФОРМАТА

НА ЕЛХА

Бамбукова дъска за рязане
във формата на елха.
Размер: 30х20х1 см.
Рекламен печат: сито печат,
гравиране.
Срок на доставка: 14-17 
работни дни.
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HL093861 ПОДНОС ОТ БАМБУК

Малък поднос от бамбук.
Размер: 25,5х х1,8 см. 13
Рекламен печат: гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни
дни. 

HL093830 СЕТ ЗА СИРЕНА С
БАМБУКОВА ДЪСКА

Сет за сирена, състоящ се от
бамбукова дъска и  аксесоара 2
за рязане на сирене от неръждаема 
стомана.
Размер: 3 х х1,5 см. 1 18
Рекламен печат: гравиране,
сито печат.
Срок на доставка: 14-17 работни
дни.
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ново
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ново

ново

HL 3948 ДЪСКА ЗА СЕРВИРАНЕ10

Бамбукова дъска за сервиране с
предпазен слой соево масло. 
Индивидуална опаковка.
Размер: 38х15х1,20 см. 
Рекламен печат: гравиране.
Срок на доставка 14-17 работни: 
дни. 

HL243228 ДЪСКА ЗА ШОТОВЕ

Комплект от дървена дъска и
4 броя стъклени чашки за 
шотове - 3 cl.
Размер: 7х2 см. 
Рекламен печат: гравиране.
Срок на доставка 14-17 работни: 
дни. 
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HL 008 КУТИЯ ЗА ВИНО - 100
ПОДНОС

Подаръчна дървена кутия за една
бутилка вино от дърво, която после
може да се използва като поднос за
сервиране Индивидуална опаковка.
Размер: 37,50х15,50х12,50 см. 
Рекламен печат: гравиране, тампонен
печат.
Срок на доставка 14-17 работни: 
дни. 

ново
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HL 013 КУТИЯ ЗА ВИНО С ДЪСКА100
ЗА ТАПАС

Подаръчна дървена кутия за една
бутилка вино с бамбукова дъска за тапас.
Индивидуална опаковка.
Размер: 43,50х10,50х12 см. 
Рекламен печат: гравиране, тампонен печат.
Срок на доставка 14-17 работни дни. : 

ново

HL058293  КУТИЯ ЗА ВИНО

Бамбукова кутия за 1 бутилка 
вино с 4 аксесоара.
Размер: 36х11х11 см. 
Рекламен печат: гравиране, 
сито печат.
Срок на доставка: 14-17 
работни дни.



HL056224 КОМПЛЕКТ ЗА КОКТЕЙЛИ

Комплект коктейл от неръждаема стомана с 750 мл
шейкър, мерителна кана (30 мл), лъжица за
разбъркване и сито/цедка в памучна торбичка.
Размер: 9х9х22,5 см. 
Рекламен печат: гравиране, сито печат, трансфер,
дигитален трансфер.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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HL 009 КАСА ЗА БИРА100

Подаръчна дървена кутия за 5 бутилки
бира. 
Индивидуална опаковка.
Размер: х х1 ,50 см. 37,50 15,50 2
Рекламен печат: гравиране, тампонен
печат.
Срок на доставка: 14-17 работни
дни. 

ново
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HL059971 КОМПЛЕКТ БУТИЛКА С ЧАШИ

Комплект състоящ се от бутилка (750 мл.)
и 2 броя чаши от неръждаема стомана 
(350 мл.)
Размер: 27х34х9 см. 
Рекламен печат: гравиране, ситопечат,
трансфер, дигитален трансфер.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

HL056620 КОМПЛЕКТ ЗА КОКТЕЙЛИ

Комплект за коктейли от 7 части:
2 чаши, двустранна мерителна чашка
от неръждаема стомана (25 и 50 ml), 
дървен мътник, бъркалка за напитки 
от неръждаема стомана и две сферични 
силиконови форми за лед.
Размер: 30х21х8 см. 
Рекламен печат: гравиране, сито печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

ново



HL0 9709 5 КОМПЛЕКТ ЧАШИ ЗА КАФЕ

Комплект от 2 броя стъкленни, двустенни
чаши за кафе с 2 подложки от бамбук.
Подаръчна кутия.
Вместимост: 90 мл.
Размер: 18,5х9,5х6 см.
Рекламен печат: гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

BO056284 СТЪКЛЕНО ШИШЕ С КОРКОВА 
ТАПА

Тъй като това шише е изработено от
боросиликатно стъкло, то може да задържа
и горещи течности.
Материал: боросиликатно стъкло и корк.
Вместимост: 600 мл. 
Размер: Ø7х25,5 см. 
Рекламен печат: ситопечат, тампонен печат,
гравиране. 
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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ново



HL0 9992 СТЪКЛЕНА ЧАША С КАПАК 5

Стъклена чаша с цветен силиконов капак и
пръстен.
Вместимост: 350 мл.
Размер: Ø9х12 см.
Рекламен печат: термоустойчив
трансферен печат, тампонен печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

HL103023 КЕРАМИЧНА ЧАША 

Висококачествена керамична 
чаша с лъскав ефект.
Вместимост: 280 мл.
Размер: Ø8х9,5 см.
Рекламен печат: термоустойчив
трансферен печат,
сертифициран EN 12875-2.
Срок на доставка: 
14-17 работни дни.
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ново



HL094768 СТЪКЛЕНА ЧАША ЗА КАФЕ

Стъклена чаша за кафе.
Вместимост 390 мл.: 
Размер: Ø9,1х10,3 см. 
Рекламен печат: термотрансферен печат,
пясъкоструен печат, тампонен печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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ново HL056323 КЕРАМИЧНА ЧАША С
КОРКОВА ПОДЛОЖКА

Керамична чаша със специално 
покритие за сублимация. Корковата
подложка предпазва повърхностите
от нараняване.
Вместимост: 300 мл.
Размер: Ø8,3х11 см.
Рекламен печат: сублимация, ситопечат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.



HL056117 ПРОЗРАЧНА ЧАША

Чаша за кафе с полупрозрачно стъкло със
специално покритие за сублимация.
Вместимост: 300 мл.
Размер: Ø8,1х9,4 см.
Рекламен печат: сублимация.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

HL0 7683 ЧАША С КАПАК ТРИБЕКА5

Бяла керамична чаша с цветен силиконов
капак и пръстен.
Вместимост: 400 мл.
Размер: Ø9х12 см.
Рекламен печат: термоустойчив
трансферен печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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ново

XS051479 КОЛЕДНИ ПОДЛОЖКИ
ЗА ПРИБОРИ

Комплект от 4 броя подложки за
прибори във формата на елхички
от рециклиран RPET филц.
Размер: 16х21х2 см.
Рекламна площ: 95х10 мм.
Рекламен печат: трансферен печат,
ситопечат, дигитален стикер на
кутията.
Срок на доставка: 14-17 работни
дни. 
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XS051480 КОЛЕДНИ ПОДЛОЖКИ
ЗА ЧАШИ

Комплект от 4 броя подложки за
чаши във формата на звезда
от рециклиран RPET филц.
Размер: 11х11х2 см.
Рекламна площ: 40х40 мм.
Рекламен печат: трансферен печат,
ситопечат, дигитален стикер на
кутията.
Срок на доставка: 14-17 работни
дни. 



HL041655 ПОДЛОЖКА ЗА ЧАША ОТ 
ДЪРВО

Комплект от 4 бр. подложки за чаши от 
дърво.
Размер: Ø8-10х4 см.
Рекламен печат: тампонен печат, 
гравиране.
Срок за доставка: 14-17 работни
дни.
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XS046448  ПРЪСТЕН ЗА САЛФЕТКИ ЕЛХА

Комплект от 4 бр. пръстена за салфетки
във формата на елха от бамбук.
Размер: 7,5х9,6х1,2 см.

 Рекламна площ: 18х26 мм.
Рекламен печат: тампонен печат, 
гравиране, дигитален печат.
Срок за доставка: 14-17 работни
дни.
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OF059695 РАМКА ЗА СНИМКА С
МЕТЕОРОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ

Рамка за снимки от бамбук с
метеорологична станция. Показва
време, дата и температура. 
Алармена функция и таймер за
отброяване. Работи с 2 батерии AAA,
които не са включени. 
Размер: см.18,5х18,5х2 
Рекламен печат: тампонен печат,
гравиране, доминг стикер.
Срок на доствака 14-17 работни дни.: 

OF242638 АРОМА ДИФУЗЕР

Арома дифузер със сменяща цвета 
LED светлина, изработена от 
пластмаса и дърво. Контейнерът е с
капацитет 130 мл. и може да се 
обогати с етерични масла. 
Овлажнителят се управлява с 
включения USB кабел.
Размер: Ø9х см.8,9 
Рекламен печат: тампонен печат.
Срок на доствака 14-17 работни дни.: 



HL0 9421 ШИШЕ ЗА ЧАЙ С ДВОЙНИ СТЕНИ ОТ5
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА И БАМБУК

Шише с двойни стени от неръждаема стомана,
цедка за чай.
Вместимост: 400 мл. 
Размер: Ø6,5х20 см. 
Рекламен печат: гравиране, тампонен печат. 
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

HL0 6313 ШИШЕ ОТ НЕРЪЖДАЕМА5
СТОМАНА С КОРК

Шише с двойни стени от неръждаема
стомана и корк.
Вместимост: 600 мл. 
Размер: Ø6,5х27 см. 
Рекламен печат: гравиране, сито печат. 
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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HL056288 ШИШЕ С ДВОЙНИ СТЕНИ ОТ
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА И ТАПА ОТ 
БАМБУК

Шише с двойни стени от неръждаема 
стомана и тапа от бамбук с винт.
Материал: неръждаема стомана и 
бамбук.
Вместимост: 500 мл. 
Размер: Ø6,5х25 см. 
Рекламен печат: гравиране, тампонен 
печат, сито печат. 
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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HL059431 ШИШЕ С ДВОЙНИ СТЕНИ 
ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА И 
ТАПА ОТ БАМБУК

Шише с двойни стени от неръждаема 
стомана и тапа от бамбук с дръжка.
Материал: неръждаема стомана и 
бамбук.
Вместимост: 500 мл. 
Размер: Ø7х21 см. 
Рекламен печат: гравиране, 
дигитален печат, сублимация (само 
върху белия цвят). 
Срок на доставка: 14-17 работни дни.



HL094063 МАЛКО ЦВЕТНО ШИШЕ 

Малко шише от алуминий с капачка от
неръждаема стомана.
Вместимост: 500 мл. 
Размер: Ø6,7х20,5 см. 
Рекламен печат: гравиране, ситопечат. 
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

HL059812 ЦВЕТНО ШИШЕ С ДВОЙНИ
СТЕНИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА 

Шише с двойни стени от неръждаема
стомана.
Материал: неръждаема стомана и бамбук.
Вместимост: 500 мл. 
Размер: Ø7х25,5 см. 
Рекламен печат: гравиране, тампонен
печат, ситопечат. 
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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HL059597 ТЕРМО ЧАША С ПРОЗРАЧЕН
КАПАК 

Двустенна чаша от неръждаема стомана
с прозрачен капак.
Материал: неръждаема стомана.
Вместимост: 300 мл. 
Размер: Ø9х11 см. 
Рекламен печат: гравиране, тампонен
печат, ситопечат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни. 
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HL059618 ТЕРМО ЧАША 

Термо чаша с двойни стени от неръждаема стомана.
Материал: неръждаема стомана.
Вместимост: 400 мл. 
Размер: Ø8х17,5 см. 
Рекламен печат: гравиране, тампонен печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни. 
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HL 1940 ТЕРМО ЧАША С ДВЕ 24
ОТДЕЛЕНИЯ

Двустенна чаша от неръждаема стомана
с пластмасов капак. Във второто 
отделение можете да съхранявате 
бисквити, захар и др. 
Материал: неръждаема стомана.
Вместимост: 400 мл. и 200 мл.
Размер: Ø8,2х19,8 см. 
Рекламен печат: гравиране, тампонен
печат, ситопечат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни. 

HL104567 ТЕРМО ЧАША ЗА КАФЕ 

Термо чаша с двойни стени от 
неръждаема стомана с бамбуков 
орнамент.
Материал: неръждаема стомана, 
полипропилен.
Вместимост: 350 мл. 
Размер: Ø8,7х12,6 см. 
Рекламен печат: гравиране
Срок на доставка: 14-17 работни 
дни. 

ново



OD0 9756 МЕТАЛНА ЧАША 5

Метална чаша с емайлирана повърхност.
Вместимост: 350 мл.
Размер: Ø8,5х11 см.
Рекламен печат: термоустойчив
трансферен печат, сито печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

199

OD058313 ТУРИСТИЧЕСКА ЧАША
С КАРАБИНЕР

Чаша с двойни стени от неръждаема
стомана и дръжка-карабинер.
Материал: неръждаема стомана.
Вместимост: 220 мл. 
Размер: Ø11х7,5 см. 
Рекламен печат: гравиране, тампонен
печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни. 



OD056149 КОМПЛЕКТ ОТ 5 ПРИБОРА

Комплект от прибори за офиса от
неръждаема стомана. Съдържа:
лъжица, вилица, нож, метална сламка и 
четка за почистване в практичен черен
калъф.
Материал: неръждаема стомана.
Размер: 21х6 см. 
Рекламен печат: гравиране, тампонен
печат, трансферен печат, дигитален
трансфер.
Срок на доставка: 14-17 работни дни. 
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OD059503 ТУРИСТИЧЕСКИ ПРИБОРИ

Комплект от прибори за къмпинг от неръждаема
стомана с алуминиева дръжка. Комбинирана
лъжица, вилица и нож в практичен черен калъф.
Материал: неръждаема стомана.
Размер: 11,6х6,5х1,5 см. 
Рекламен печат: гравиране, тампонен печат,
трансферен печат, дигитален трансфер.
Срок на доставка: 14-17 работни дни. 



OD059602 МЕТАЛНА СЛАМКА

Метална сламка с четчица за почистване в
микрофибърно калъфче
Размер: 3х25см.
Материал: неръждаема стомана.
Рекламен печат: гравиране, трансферен печат,
дигитален трансфер.
Срок на доставка: 14-17 работни дни
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HL059630 БАМБУКОВИ СЛАМККИ

Комплект от 2 броя бамбукови сламки и четчица
за почистване в калъфче от памук.
Размер: Ø0,8х19см.
Материал: бамбук, неръждаема стомана и памук.
Рекламен печат: ситопечат, трансферен печат,
дигитален трансфер.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.



HL056240 КУТИЯ ЗА ХРАНА С
БАМБУКОВ КАПАК 

Кутия за обяд от с бамбуковPP 
капак. Вместимост 1 л.: 
Размер: 20х13,5х6,5 см. 
Рекламен печат: гравиране, сито 
печат.
Срок на доставка: 14-17 работни 
дни.

HL059967 МЕТАЛНА КУТИЯ ЗА
ХРАНА

Метална кутия за обяд от
неръждаема стомана с бамбуков
капак и прибори за хранене.
Вместимост 600 мл.: 
Размер: 16х11х5,5 см. 
Рекламен печат: гравиране, сито печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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ново
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HL056254 КУТИЯ ЗА ХРАНА С
ПРИБОРИ 

Цветна кутия за обяд с прибори в 
същия цвят. Вместимост 700 мл.: 
Размер: 16х11х5 см. 
Рекламен печат: дигитален стикер, 
доминг стикер, сито печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

HL056205 КУТИЯ ЗА ХРАНА СЪС
СТОЙКА ЗА ТЕЛЕФОН 

Цветна кутия за обяд с две отделения
за храна и стойка за телефон. 
Вместимост 1 л.: 
Размер: 16х11х6 см. 
Рекламен печат: дигитален стикер, 
доминг стикер, сито печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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HL093848 СГЪВАЕМА КУТИЯ ЗА
ХРАНА

Сгъваема кутия за обяд от силикон с
пластмасов прибор за хранене 2 в 1.
капак. Вместимост 480мл. и 760 мл.: 
Размер: 21,2х15,3х7,3 см. 
Рекламен печат: тампонен печат.
Срок на доставка: 17-24 работни дни.

HL240931 СГЪВАЕМА КУТИЯ ЗА
ХРАНА

Перфектен контейнер за храна от 
неръждаема стомана с две 
отделения и пластмасова дръжка 
за носене.
Размер: 15х14,8 см. 
Рекламен печат: тампонен 
печат.
Срок на доставка: 14-17 
работни дни.

ново



OD057245 ОДЕЯЛО 

Голямо и удобно, поларено одеяло. 
Размер в разгънат: 150х120 см. 
Рекламен печат: трансферен печат, 
дигитален трансфер, бродерия.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

OD059936 ОДЕЯЛО В КАЛЪФ

Удобно, поларено одеяло (180 гр./кв.м.) за
път в рециклиран калъф от  материал. PRET
Размер в разгънат: 150х120 см. 
Рекламен печат: трансферен печат, 
дигитален трансфер, бродерия.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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OD243319 ОДЕЯЛО ЗА ПИКНИК
 
Удобно одеяло за пикник от мек 
полар и непромокаема страна.
Дръжка за носене.
Материал 150 гр./кв.м. полар: 
Размер в разгънат: 150х120 см. 
Рекламен печат: бродерия,
сито печат.
Срок на доставка: 14-17 работни 
дни.

OD240059 КОШНИЦА ЗА ПИКНИК
ИЛИ ПАЗАРУВАНЕ
 
Удобно сгъваема охладителна
кошница с капак.
Размер в разгънат: 47,5х27х38 см. 
Рекламен печат: дигитален 
трансфер, сито печат.
Срок на доставка: 14-17 работни 
дни.
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OD053101 ОХЛАДИТЕЛНА ЧАНТА

Охладителна чанта с преден джоб. 
Капацитет 13 л.: 
Материал: 600 полиестер.D 
Размер: 26х19х34 см.
Рекламен печат: трансферен печат, 
дигитален трансфер, ситопечат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

OD057214 СГЪВАЕМА ОХЛАДИТЕЛНА ЧАНТА

Сгъваема охладителна чанта с цип и
изолиращо фолио.
Капацитет 13 л.: 
Материал: 210T полиестер. 
Размер: 41х14х44 см.
Рекламен печат: трансферен печат, 
дигитален трансфер, ситопечат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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OD056387 БАРБЕКЮ В ЧАНТА

Сет барбекю с охладителна 
чанта. 
Капацитет: 3 л.
Размер: 30х20 см. Ø
Рекламен печат: трансферен
печат.
Срок на доставка: 14-17
работни дни.
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XS056341 СВЕТЕЩ БУРКАН

 Буркан с 20 броя LED светлини.
Слънчева батерия 300mAh, която
захранва фенера около 5 часа. 
Размер: Ø8х13,4 см.
Рекламен печат: гравиране,
пълноцветен доминг стикер, 
тампонен печат.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

ново



ДЕТСКИ КОЛЕДНИ
ПОДАРЪЦИ
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KD051469  ПЛЮШЕНО ЕЛЕНЧЕ

Много меко плюшено еленче с дрешка.
Размер: 15,5х12 см.
Рекламен печат: трансферен печат,
дигитален трансферен печат.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

0 1482 КОЛЕДНО ДЖУДЖЕXS 5  
 
Филцово коледно джудже с пълнеж от памук. 
Перфектна коледна украса за вкъщи и офиса.
Изработена от рециклиран PET материал.

: Размер 20,5х10х30 см.
Рекламен печат: трансферен печат, дигитален
трансфер.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.



KD057375  ПЛЮШЕНО МЕЧЕ

Много меко плюшено мече с дрешка.
Размер: 13х15 см.
Рекламен печат: трансферен печат,
дигитален трансферен печат.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

XS062532  ДЕТСКО ОДЕЯЛО С ИГРАЧКА

Поларено одеяло с плюшена коледна
играчка. Можете да избирате между
2 вида - еленче и мече.
Материал: полар 180 гр./кв.м.
Размер: 102х77 см.
Рекламен печат: бродерия върху
одеялото, ситопечат в 1 цвят
върху етикета.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.
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KD048512 МОЛИВ С КОЛЕДНА
ГУМИЧКА

Дървен молив. Можете да избирате
между 4 различни дизайна на
гумичката. 
Размер: Ø7х20 см.
Рекламна площ: 60х5 мм. 
Рекламен печат: тампонен печат.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

KD049348 ХИМИКАЛКА С
КОЛЕДНА ДЪРВЕНА
ФИГУРКА

Химикалка от дърво с 4
различни коледни дизайна. 
Размер: Ø7х15 см.
Рекламна площ: 60х5 мм. 
Рекламен печат: тампонен печат.
Срок за доставка: 14-17 работни
дни.
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XS041112  КОЛЕДЕН ЧОРАП

Коледен чорап от нетъкан текстил с 5 броя
пастели за оцветяване.
Материал: нетъкан текстил 80 гр./кв.м.
Размер: 19х29,5 см.
Рекламен печат: ситопечат, трансферен печат.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

XS048111  КОЛЕДНА ЧАНТА

Малка чанта от нетъкан текстил с 5 броя
пастели за оцветяване.
Материал: нетъкан текстил 80 гр./кв.м.
Размер: 20,5х22 см.
Рекламен печат: ситопечат, трансферен печат.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

XS041989  КОЛЕДНА РАНИЦА

Раница - тип мешка от нетъкан текстил с 4 броя
пастели за оцветяване.
Материал: нетъкан текстил 80 гр./кв.м.
Размер: 25х30 см.
Рекламен печат: ситопечат, трансферен печат.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.
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XS051505  КОЛЕДНА ШАПКА С ПАСТЕЛИ

Детска коледна шапка за оцветяване 
с 5 бр. пастели. 
Размер: 14х11х3 см.
Рекламен печат: трансферен печат, 
бродерия.
Срок за доставка: 14-17 работни
дни.

XS051493  КОЛЕДНА ЕЛХИЧКА С БОИЧКИ

Дървена сглобяема елхичка с боички и четка за 
оцветяване.
Размер: 29,7х124,8 см.
Рекламен печат: гравиране, дигитален стикер,
доминг стикер, тампонен печат.
Срок за доставка: 14-17 работни
дни.

ново

ново



KD091757 КОМПЛЕКТ ЗА
ОЦВЕТЯВАНЕ

Комплект за оцветяване,
който се състои от 8
картички с рисунки, 6 
пастели и панделки за
окачване. 
Размер: 9,2х14х1 см. 
Рекламен печат: ситопечат.
Срок за доставка: 14-17
работни дни.

KD099335 ДЪРВЕНИ ИГРАЧКИ ЗА 
ЕЛХА С 4 ЦВЕТНИ МОЛИВА ЗА
ОЦВЕТЯВАНЕ

3 бр. коледни играчки за елха с
комплект 4 бр. цветни моливи за
оцветяване в картонена кутия
Материал: дърво.
Размер: 12,2х9,4х3 см. 
Рекламен печат: тампонен печат.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.
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KD059574  ДЖЕНГА

54 дървени блокчета в памучна
торбичка.
Размер: 5х5х17,5 см.
Рекламен печат: трансферен печат,
дигитален трансферен печат.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

KD051512 КОЛЕДНИ ПЕЧАТИ

Комплект от 8 броя печати с коледен 
дизайн, цветни тампончета в памучна
торбичка.
Размер: 14,7х20,5 см.
Рекламен печат: трансферен печат,
дигитален трансфер, ситопечат, доминг
стикер, дигитален стикер.
Минимално количество: 100 бр.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

KD098074 ДЪРВЕНО ДОМИНО
С ЖИВОТНИ

Дървено домино с животни с 28
плочки.
Материал: дърво.
Размер: 14,7х5х3 см. 
Рекламен печат: тампонен печат.
Срок за доставка: 17-24 работни дни.

ново
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KD052585  ПЪЗЕЛ КУБЧЕ

Дървен пъзел кубче в памучна чанта.
Размер: 4,5х4,5х4,5 см.
Рекламен печат: трансферен печат,
дигитален трансфер.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.

KD0 8095  КОЛЕДНИ МЕМОРИ9  
КАРТИ

Игра за памет от 20 броя плочки 
(50x50 mm) с коледен дизайн.
Размер 5,6х5,4х3,5 см.: 
Рекламен печат: дигитален стикер.
Минимално количество: 50 бр.
Срок за доставка: 17-24 работни
дни.

ново

217

KD058931  ПЪЗЕЛ ЗВЕЗДА

Дървен пъзел звезда в памучна чанта.
Размер: 5х5 см.
Рекламен печат: трансферен печат, дигитален
трансфер.
Срок за доставка: 14-17 работни дни.



ДРЕХИ И АКСЕСОАРИ



TX211001 МАРАТОНКИ 
NEW FLASH

Маратонки по индивидуален
дизайн.
Размер EU 34 - 47: 
Минимално количество
за поръчка: 50 бр.
Срок за доставка: 
40-45 работни дни.
 

Кожа, найлон
памук

Велур Велур Велур Кожа Цвят по избор

Рекламен печат:
Бродерия
Топъл печат в/у кожата
Сублимация
(само в/у найлон)

Рекламен печат:
Бродерия

Рекламен печат:
Бродерия

Рекламен печат:
Сублимация
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TX211002 МАРАТОНКИ 
CASUAL

Маратонки по индивидуален
дизайн.
Размер EU 34 - 47: 
Минимално количество
за поръчка: 50 бр.
Срок за доставка: 
40-45 работни дни.
 

Кожа, найлон
памук
Рекламен печат:
Бродерия
Топъл печат в/у кожата
Сублимация
(само в/у найлон)

Велур

Рекламен печат:
Бродерия
(максимум до
5 букви)

Велур Велур Цвят по избор

Рекламен печат:
Сублимация
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Кожа

Рекламен печат:
Бродерия

Кожа Кожа или
велур

Цвят по избор

Рекламен печат:
Сублимация

TX211003 МАРАТОНКИ 
TENNIS

Маратонки по индивидуален
дизайн.
Размер EU 34 - 47: 
Минимално количество
за поръчка: 50 бр.
Срок за доставка: 
40-45 работни дни.
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TX010003 ВРЪЗКИ ЗА ОБУВКИ
ПО ИНДИВИДУАЛЕН ДИЗАЙН

Рекламни връзки за обувки по
индивидуален дизайн.
Материал: полиестер.
Ширина: 9 мм. или 11 мм.
Минимално количество: 200 бр.
Печат: сублимация от двете страни.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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TX023003 КОРПОРАТИВНИ ЧОРАПИ
ПО ИНДИВИДУАЛЕН ДИЗАЙН

Фирмени чорапи по индивидуален
дизайн. Възможност за поставяне
на етикет по индивидуален дизайн.
Материал: 80 % памук, 15 % полиамид, 
5 % еластан.
Размери: 36-38, 38-40, 41-43, 44-46.
Минимално количество: 100 бр. 
(кратно на 50 бр от размер).
Срок на доставка:14-17 работни дни
след одобрение на проекта.
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TX180586/TX180587 ПОЛАР С 
ЦВЕТЕН ЦИП

Полар  с цветен цип. Два 
странични джоба с цветни
ципове. 
Състав: 200 Micro fleece, 100%
полиестер.
Мъжки размери 5700586: 
S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Дамски размери 5700587: 
S, M, L, XL, 2XL
Рекламен печат: бродерия
Срок на доставка: 14-17 работни
дни.
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TX141091/ 141092 ЯКЕ SNOW BIRD TX

Леко двулицево яке с пълнеж DuPont ™ Sorona® (възобновяема,
органична суровина). Отвън якето е с декоративни шевове, а отвътре е
гладко. Якето може лесно да се прибира във вътрешния джоб. 2 вътрешни
и външни джоба
Състав: полиамид, полиестер.
Размери мъже: S, M, L, XL, 2XL, 3XL І Размери жени: S, M, L, XL, 2XL
Рекламен печат: бродерия.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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TX141020/ 141021 ЯКЕ  TX SOFTSHELL CLASSIC

Яке от softshell 3-слойна функционална тъкан, която е устойчива на вятър
и вода с PU мембрана (2000 мм воден стълб).
Състав: Външна материя (270 g/m²): 90% полиестер, 10% еластан.
Размери мъже: S, M, L, XL, 2XL, 3XL І Размери жени: S, M, L, XL, 2XL
Рекламен печат: бродерия.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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TX  ДВУЦВЕТНО141147/TX141148
ЯКЕ SOFTSHELL

Яке от специален "SoftShell"
материал, състоящ се от два слоя.
Якето е с цял цип, който завършва с
протектор на брадата. Подплатата е
от полар. Три джоба със специални
водоустойчиви ципове. Якето е с
висока водо и ветроустойчивост. 
Състав: полиестер, 280гр./м2
Размери за жени: XS, S, M, L, XL, 2XL
Размери за мъже: S, M, L, XL, 2XL, 2XL
Рекламен печат: бродерия.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

230



TX141114/ 141113 ЕЛЕК  TX HIBRID

Лек ветроустойчив елек. Скрит цип със защита на брадичката. Цип и 
подплата в контрастен цвят. 2 странични джоба с цип и вътрешен джоб.
Състав: 100% полиамид, 92% полиестер, 8% еластан.
Размери мъже: S, M, L, XL, 2XL, 3XL І Размери жени: S, M, L, XL, 2XL
Рекламен печат: бродерия.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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TX182000 ЯКЕ ВЕТРОВКА

Унисекс ветровка. Якето е с цял
цип. Качулка, която се прибира в
джоб с цип. Два странични джоба
с ципове. Якето е водо и 
ветроустойчиво. Торбичка
за съхранение с ластик за 
удобно носене на кръст.
Състав: 100% найлон 210T
Размери: XS, S, M, L, XL, 2XL
Размери деца*: 5/6, 7/8, 9/11,
12/14, 15/16 г.
Рекламен печат: бродерия,
сито печат
Срок на доставка: 10-14 работни
дни.
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TX148022/ 148021 СУИЧЪР CLASSICTX

Класическа ватена блуза с дълъг ръкав.  Ластик на ръкавите и кръста. 
Състав:  85% органичен памук и 15% полиестер (300 гр./кв.м.).
Размери мъже: S-5XL І Размери жени: S-3XL
Рекламен печат: бродерия, ситопечат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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TX148024/ 148023 TX
СУИЧЪР С КАЧУЛКА

Класическа дебела
ватена блуза с дълъг
ръкав и качулка.  
Ластик на ръкавите и
кръста. 
Състав:  85% органичен
памук и 15% полиестер
(300 гр./кв.м.).
Размери мъже: S-5XL 
Размери жени: S-3XL
Рекламен печат:
бродерия, ситопечат.
Срок на доставка: 
14-17 работни дни.
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TX148026/ 148025/ 148026К СУИЧЪР С КАЧУЛКА И ЦИПTX TX

Класически суичър с качулка и цип. Ластик на ръкавите и кръста. 
Състав:  85% органичен памук и 15% полиестер (300 гр./кв.м.).
Размери мъже: S-5XL І Размери жени: S-3XL
Рекламен печат: бродерия, ситопечат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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TX020032/TX020058 СУИЧЪР PREMIUM БЕЗ КАЧУЛКА
 
Ежедневна и елегантна блуза с два предни джоба, висока яка и цял
метален цип. С ластик на талията и ръкавите. Тя е произведена от
най - меката и пухкава вата PREMIUM. Благодарение на 30%
полиестер в нея, не се степва, не става на топчета, не избелява и
има прятно и меко усещане. Подходяща за спорт, тренировка,
работно облекло и разходка в свободното време.
Състав: 70% памук, 30% полиестер, 280гр./м2
Размери за мъже: S, M, L, XL, 2XL 
Размери за жени: XS, S, M, L, XL, 2XL
Рекламен печат: бродерия, сито печат,
трансферен печат, дигитален трансфер.
Срок на доставка: 10-14 работни дни.
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XS051521 S/M
152  /XS05 2 L XL

КОЛЕДЕН ПУЛОВЕР

Плетен пуловер с коледен мотив. Можете
да избирате от 3 дизайна в различни
цветове.
Състав 100% акрил: 
Размер М и : S/ L/XL
Рекламен печат бродерия: 
Минимално количество за поръчка: 0 бр.2
Срок за доставка: 14-17 работни дни
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TX147584 ДВУЦВЕТНА ПЛЕТЕНА 
ШАПКА

Зимна плетена шапка с контрастен
ръб.
Материал: 100% полиакрил.
Рекламен печат: бродерия.
Срок на доставка: 14-17 работни 
дни.
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TX055004 ЗИМНА ШАПКА С 
ПЪЛНОЦВЕТЕН ПЕЧАТ

Шапка с двуслоен пълноцветен печат по 
индивидуален дизайн. Подплатена е с полар.
Материал: 100% полиестер, 190 гр./кв.м.
Размер универсален 24х26 см.: 
Рекламен печат: сублимация.
Минимално количество: 250 бр.
Срок на доставка: 16-19 работни 
дни от датата на одобрен дизайн.

TX056659 ЗИМНА ПЛЕТЕНА ШАПКА

Плетена шапка от  с етикетRPET
за рекламен печат.
Материал: рециклиран полиестер.
Размер универсален 19х18 см.: 
Рекламен печат: гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни 
дни.

ново

ново
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TX056667 ЗИМНИ ПЛЕТЕНИ
РЪКАВИЦИ

Зимни плетени ръкавици за
смартфон от . Етикет за RPET
рекламен печат. 
Материал: рециклиран полиестер.
Размер универсален 23х12 см.: 
Рекламен печат: гравиране, 
бродерия.
Срок на доставка: 14-17 работни 
дни.

TX056651 ЗИМЕН ПЛЕТЕН КОМПЛЕКТ

Комплект от 3 части - шал, шапка, 
ръкавици за смартфон от . RPET
Етикет за рекламен печат. 
Материал: рециклиран 
полиестер.
Размер универсален : 
Рекламен печат: гравиране, 
бродерия.
Срок на доставка: 14-17 работни 
дни.

ново



TX147105 ЗИМНА ШАПКА С ПОМПОН

Елегантна, плетена зимна
шапка с голям помпон. Подплата -
пухкав полар. Произведена от
висококачествена прежда.
Материал: 100% полиакрил,
100% полиестер.
Рекламен печат: бродерия.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

TX147304 ЗИМЕН ПЛЕТЕН ШАЛ С
ПОЛАР 

Плетен, кръгъл шал с подплата от
пухкав полар.Произведен от
висококачествена прежда.
Размер: 37х30 см.
Материал: 100% полиакрил,
100% полиестер.
Рекламен печат: бродерия.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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TX053006 ЗИМНА БАНДАНА

Бандана по индивидуален дизайн с
цветен полар (стандартни цветове).
Материал: полиестер 140 гр./кв.м. и
полар 180 гр./кв.м. 
Размер: 25х70 см.
Печат: сублимация.
Опаковка найлонов плик.: 
Минимално количество: 100 бр.
Срок на доставка: 15-20 работни дни
след одобрение на проекта.

ново
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TX010001 БАНДАНА ПО
ИНДИВИДУАЛЕН ДИЗАЙН

Бандана по индивидуален дизайн.
Материал: полиестер 140 гр./кв.м. и
Размер: 25х48 см.
Печат: сублимация.
Минимално количество: 200 бр.
Срок на доставка: 14-17 работни дни
след одобрение на проекта.
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TX053023 МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН
ШАЛ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ДИЗАЙН

Шал по индивидуален дизайн с джобче за
маска или филтър.
Материал: полиестер 140 гр./кв.м. и
Размер: 25х50 см.
Печат: сублимация.
Опаковка найлонов плик.: 
Минимално количество: 200 бр.
Срок на доставка: 15-20 работни дни
след одобрение на проекта и
потвърждаване на дигиталната мостра.

TX053001 СПОРТНА ЛЕНТА
ЗА ГЛАВА

Спортна лента за глава
 по индивидуален дизайн.

Материал: полиестер.
Размер: 25х11 см.
Печат: сублимация.
Опаковка найлонов плик.: 
Мин. количество: 100 бр.
Срок на доставка:
15-20 работни дни
след одобрение на проекта.



ЧАНТИ, ПЪТУВАНЕ И
СПОРТ



BG058399 РАНИЦА ЗА ЛАПТОП 
 
Раница за 15" лаптоп с няколко 
отделения и джобове.
Материал: 1680D полиестер.
Размер: 33х14,5х46 см.
Рекламен печат: трансферен печат,
дигитален трансфер.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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BG056464 RPET РАНИЦА ЗА ЛАПТОП 
 
RPET 15-инчова раница за лаптоп 
с магнитно затваряне с копчета
Материал: 600D полиестер.
Размер: 31х15х44 см.
Рекламен печат: трансферен печат,
дигитален трансфер, сито печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.



BG056329 ЧАНТА-РАНИЦА ЗА ЛАПТОП 
  
Компютърна раница от 300D RPET полиестер с подплатена презрамка, 
включваща едно основно вътрешно отделение за 16" лаптоп и USB кабел 
за зареждане.
Материал: полиестер 300D RPET полиестер.
Размер на артикула: 28х12х42 см. 
Рекламен печат: трансферен печат, ситопечат, дигитален трансфер.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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BG0056328 РАНИЦА ЗА ЛАПТОП 
 
Раница за лаптоп, включваща USB тип A конектор и кабел за зареждане
на мобилни устройства. Тази компактна раница е идеална за пътуване и
работа, тъй като можете да носите със себе си 16" лаптоп или таблет в
специалното отделение. Различните отделения са достатъчно големи, за
да съхраняват офис и туристически принадлежности или други предмети
за ежедневна употреба. Регулируемите подплатени презрамки осигуряват
удобно прилягане. Тази рециклирана PET раница тежи само 334 грама,
когато е празна. Разгънат размер: 29х12х41см.
Материал: полиестер 300D RPET полиестер.
Размер: 29х41х12 см.
Печат: трансферен печат, ситопечат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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BG059294 РАНИЦА ЗА ЛАПТОП 
 
Полиестерна раница с едно отделение за 13  лаптоп. Елегантна"
двуцветна комбинация. Подплатени презрамки. USB кабел за зареждане. 
Основното отделение с цип отзад за по -добра защита от крадци.
Материал: полиестер 600D. 
Размер на артикула: 26х13х45 см. 
Рекламен печат: ситопечат, трансферен печат, дигитален трансфер.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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BG059328 РАНИЦА С ВЪНШЕН
ВЕРТИКАЛЕН ДЖОБ

Модерна раница за града с външен джоб с
цип, основно отделение с място за поставяне
на таблет. 
Материал: 600D  полиестер меланж.
Размер: 26х13х43 см.
Рекламен печат: трансферен печат, дигитален 
трансфер.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

BG059096 РАНИЦА ЗА ЛАПТОП 15"

Черна раница с едно основно отделение, място
за лаптоп и два странични джоба. Регулируеми
дръжки.
Материал: 600D  полиестер.
Размер: 31х17х50 см.
Рекламен печат: трансферен печат, дигитален 
трансфер.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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BG059439 РАНИЦА ЗА ЛАПТОП 15" С USB КАБЕЛ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ 

Раница с едно основно отделение за лаптоп, преден джоб с цип.
Магнитно закопчаване.
Материал: 600D  полиестер меланж.
Размер: 27х14х42 см.
Рекламен печат: трансферен печат, дигитален трансфер.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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BG080192 БИЗНЕС РАНИЦА 
 
Бизнес раница с вграден заключващ механизъм. Подсилен ергономичен и
мек гръб и дръжки. Отделение за 15" лаптоп и много вътрешни джобове.
USB кабел за зареждане. Пълно отваряне на раницата на 180 градуса.
Материал: полиестер 600D.
Размер: 33х46х17 см.
Рекламен печат: трансферен печат.
Срок на доставка: 17-20 работни дни.
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BG056465 ЧАНТА ЗА ЛАПТОП 
ОТ RPET

Чанта за 15" лаптоп от RPET 
полиестер с няколко джоба с цип.
Регулируема презрамка.
Материал: 600D  RPET полиестер.
Размер: 40х15х31 см.
Рекламен печат: трансферен печат,
дигитален трансфер, сито печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

BG059202 КАЛЪФ ЗА ЛАПТОП

Калъф за 15" лаптоп  от дунапрен с 
висока плътност (2,5 мм.)
Материал: PET 
Размер: 39х3,5х26,5 см.
Рекламен печат: трансферен печат,
дигитален трансфер, сито печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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BG056466 ЧАНТА ОТ RPET

Чанта от RPET полиестер с 
преден и вътрешен джоб с цип и 
магнитно копче.
Материал: 600D  RPET полиестер.
Размер: 38х15х35 см.
Рекламен печат: трансферен печат,
дигитален трансфер, сито печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

BG059013 САК ОТ ПОЛИЕСТЕР

Сак за спорт или път от 
полиестер с преден джоб с цип
и малък джоб за вода.
Материал: 600D полиестер.
Размер: 57х24х35 см.
Рекламен печат: трансферен 
печат, дигитален трансфер, 
сито печат.
Срок на доставка: 14-17 работни 
дни.
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TR065392 КУФАР 

PC/ABS куфар. 4 колелца. 
Телескопична дръжка.
Интегрирана заключалка с код.
Размер: 36,5х53х23 см.
Рекламен печат: гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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TR057263 КОМПЛЕКТ ЗА ПЪТ

Практичен комплект за пътуване,
включващ надуваема възглавничка,
тапи за уши и маска за очи. 
Опаковка: калъфче от плюш.
Размер: 18х12 см.
Рекламен печат: трансферен печат,
дигитален трансфер.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

TR057243 КОМПЛЕКТ ЗА БАГАЖ

Практичен комплект за багаж,
включващ катинар, етикет за багаж,
колан за куфар.
Материал: полиестер 1680D
Размер: 15,5х10х5 см.
Рекламен печат: трансферен печат,
дигитален трансфер, ситопечат,
лазарно гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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CR057202 МИНИ КОМПЛЕКТ ЗА
ПЪРВА ПОМОЩ

Малък комплект за първа помощ,
състоящ се от ножичка, мокра
кърпичка, бинт, 3 бр. марли и
5 бр. цитопласта.
Размер: 10х7х2 см.
Рекламен печат: трансферен
печат, дигитален трансфер,
ситопечат.
Срок на доставка: 14-17 работни
дни.

CR023009 АНТИБАКТЕРИАЛЕН ГЕЛ С 
ЦВЕТЕН КАРАБИНЕР

50+5 мл. антибактериален гел за ръце
произведен в България в практично
шишенце с цветен карабинер за окачване
на чанта или раница. Опаковката може
да се ползва многократно.
Размер: 4х10 см.
Рекламен печат: дигитален стикер.
Срок на доставка: 5-10 работни дни.
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TR057651 НЕСЕСЕР ЗА ПЪТ

Практичен несесер за пътуване,
включващ множество отделения за
козметика и аксесоари. Закачалка,
която позволява лесната му употреба и
организираност при пътувания.
Материал: полиестер
Размер: 20х7х15 см.
Рекламен печат: трансферен печат,
дигитален трансфер.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

TR059815 КОЗМЕТИЧЕН НЕСЕСЕР

Практичен памучен несесер за
пътуване. Цветна долна част и цип.
Материал: памук, 340 гр./кв.м.
Размер: 21,5х16,5х5 см.
Рекламен печат: трансферен печат,
дигитален трансфер, ситопечат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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9752TR05  КАРТА С RFID ЗАЩИТА

Пластмасов карта с RFID протектор, която се
поставя в портфейла и предпазва картите от
SCAM.
Размер: 8,5х5,5х0,07 см.
Рекламен печат: сито печат, тампонен печат
дигитален печат, доминг стикер, дигитален 
стикер.
Срок на доставка:14-17 работни дни.
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TR093332 АЛУМИНИЕВ КАЛЪФ ЗА
КАРТИ С RFID ЗАЩИТА

Практичен калъф за карти, 
който защитава картите от SCAM
сканиране.
Размер: 8,5х5,5х0,4 см.
Рекламен печат: гравиране, ситопечат,
доминг стикер, дигитален стикер. 
Срок на доставка:14-17 работни дни.



BG059002 ЧАДЪР С ОБРАТНО ЗАТВАРЯНЕ

Иновативен чадър, с който никога няма да се намокрите. Изработен от
2 слоя висококачествен материал 190T pongee и фибростъкло на
рамката и спиците. Ръчно отваряне и автоматично затваряне.
Материал: 190T pongee
Размер: 23" -  Ø121x70 см.
Рекламен печат: трансферен печат, дигитален трансфер, 
сито печат.
Срок на доставка:14-17 работни дни.
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Материал: 190T pongee
Размер: 23" -  Ø102х59,5 см.
Рекламен печат: трансферен печат, дигитален
трансфер.
Срок на доставка:14-17 работни дни.

BG058777 ЧАДЪР ВЕТРОУСТОЙЧИВ С ОЛЕКОТЕНА ДРЪЖКА

Ветроустойчив чадър с автоматично отваряне. Изработен от
висококачествен материал 190T pongee. Цветна рамка и
спици, изработени от фибростъкло. Цветни декоративни
шевове. Автоматично отваряне и ръчно затваряне.
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BG057702 ЧАДЪР С КАЛЪФ

23" автоматичен чадър от 190Т полиестер
с удобна и ергономична дръжка от EVA.
Калъф с дръжка в същата тоналност.
Материал: 190 полиестер.T 
Размер: Ø102х80 см.
Рекламен печат: сито печат, трансферен
печат, дигитален трансферен печат.
Срок на доставка:14-17 работни дни.
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BG243519 СГЪВАЕМ АВТОМАТИЧЕН ЧАДЪР С МЕТАЛНА ДРЪЖКА

Автоматичен, сгъваем, ветроустойчив чадър.  Функция за автоматично
разгъване и сгъване на чадъра.  Олекотена дръжка от фибростъкло.
Калъф в същата тоналност. 
Материал: 190T pongee
Размер: Ø96х(31-57) см.
Рекламен печат: сито печат, дигитален трансферен печат.
Срок на доставка:14-17 работни дни.

265

ново



BG059604 СГЪВАЕМ АВТОМАТИЧЕН ЧАДЪР С ЦВЕТНИ СПИЦИ

Сгъваем, ветроустойчив чадър. Ръчно отваряне и затваряне. Калъф в 
същата тоналност. Изработен от рециклирани пластмасови бутилки.  
Материал: 190  .T RPET pongee
Размер: Ø99х451 см.
Рекламен печат: сито печат, трансферен печат,
дигитален трансферен печат.
Срок на доставка:14-17 работни дни.
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BG0  РАНИЦА ЗА ГРАДА59577

Удобна, лека раница, която изглежда малка отвън.
Мек гръб и отделение защитено от кражба. 
Материал: 600 D полиестер.
Размер: 22х10х39 см.
Рекламен печат: сито печат, трансферен печат,
дигитален трансферен печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

BG057558  РАНИЦА С КОНТРАСТНИ ЦВЕТОВЕ

Удобна раница с контрастни цветове. Два
странични джоба. 
Материал: 600D полиестер.
Размер: 29х16х46 см.
Рекламен печат: сито печат, трансферен печат, 
дигитален трансфер.
Срок на доставка 14-17 работни дни. : 
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SP059177 СПОРТНА ОЛЕКОТЕНА РАНИЦА 
ТИП МЕШКА С ДЖОБ

Спортна раница тип мешка, състояща се от 
едно основно отделение, преден джоб с цип.
Материал: 200D полиестер.
Размер: 37х44 см.
Рекламен печат: ситопечат, трансферен печат,
дигитален трансфер, трансферна сублимация.
Срок на доставка: 14-17 работни дни. 

SP059040/SP059041  РАНИЦА ТИП
МЕШКА С ДРЪЖКИ

Памучна раница тип мешка с дълги
дръжки.
Материал: 220 гр./кв.м. памук.
Размер: 38х42 см.
Рекламен печат: ситопечат, трансферен
печат, дигитален трансфер.
Срок на доставка: 14-17 работни дни. 
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TX053006 ЗИМНА БАНДАНА

Бандана по индивидуален дизайн с
цветен полар (стандартни цветове).
Материал: полиестер 140 гр./кв.м. и
полар 180 гр./кв.м. 
Размер: 25х70 см.
Печат: сублимация.
Опаковка найлонов плик.: 
Минимално количество: 100 бр.
Срок на доставка: 15-20 работни дни
след одобрение на проекта.

ново

TX053001 СПОРТНА ЛЕНТА
ЗА ГЛАВА

Спортна лента за глава
 по индивидуален дизайн.

Материал: полиестер.
Размер: 25х11 см.
Печат: сублимация.
Опаковка найлонов плик.: 
Мин. количество: 100 бр.
Срок на доставка:
15-20 работни дни
след одобрение на проекта.
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TX024001 CПОРТНИ ЧОРАПИ ПО 
ИНДИВИДУАЛЕН ДИЗАЙН

Фирмени спортни чорапи по индивидуален
дизайн. 
Материал: памук и акрил. 
Възможност за избор на различни размери. 
Минимално количество: 50 бр. от размер.
Срок на доставка: - седмици.2 3 

TX010001 БАНДАНА ПО
ИНДИВИДУАЛЕН ДИЗАЙН

Многофункционален шал - бандана,
която може да се използва по 6
различни начина.
Материал: полиестер. 
Минимално количество: 100 бр.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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SP156790 СПОРТЕН КОМПЛЕКТ С ВЪЖЕ

Спортен комплект от 2 части в практичен калъф :
1. 260 см въже за скачане, с дръжки от устойчив HIPS
материал и EVA.
2. Ластик със средна натовареност - размер 25x5 см,  
изработени от устойчив TPE материал.
Размер: 11,5х22х6см.
Материал: полиестер, .TPE, EVA
Рекламен печат: ситопечат, трансферен печат.
Срок на доставка: 17-20 работни дни.

SP056449 КОМПЛЕКТ ТЕКСТИЛНИ ЛАСТИЦИ

Комплект от 3 текстилни ластика с
различно натоварване - леко, средно и 
тежко в торбичка.
Размер 20х17см.: 
Материал: рециклирана PET пластмаса
Рекламен печат: сито печат, трансферен 
печат, дигитален трансфер.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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SP059987 КОМПЛЕКТ ЛАСТИЦИ

Спортен комплект от 4 броя ластика за фитнес с
различна натовареност. Практичен калъф от
полиестер за съхранение.
Размер: 20,5х10,5 см.
Материал: полиестер, .TPE
Рекламен печат: ситопечат, трансферен печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

SP156851 СПОРТНА КЪРПА

Абсорбираща спортна кърпа от
устойчив полиестер RPET в 
практичен калъф от полиестер
за съхранение.
Размер кърпа 30х80 см.: 
Размер калъф  11,5х15,5x4 см.:
Материал: RPET
Рекламен печат: ситопечат, 
трансферен печат.
Срок на доставка: 14-17 
работни дни.

ново
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SP156373 ПОСТЕЛКА ЗА СПОРТ

Постелка за спорт от мек PVC
материал. Включени дръжки и чанта за 
носене. 
Размер: 60х80 см.
Материал: PVC
Рекламен печат: ситопечат, 

  трансферен печат върху чантата.
Срок на доставка: 14-17 работни дни. 

SP056218 КОМПЛЕКТ ЗА ЙОГА

Комплект от постелка за спорт (4 мм.), памучен
колан 340 гр./кв.м. за упражнения в спортна чанта.
Размер: Ø24х112х37 см.
Материал: PVC
Рекламен печат: ситопечат, 

  трансферен печат върху чантата.
Срок на доставка: 14-17 работни дни. 

273



BО024021 КУТИЯ СПОРТ
 
- Двустенна цветна бутилка с рекламен печат - 500 мл.
- Спортен комплект от 2 части в практичен калъф - въже и ластик.
- Абсорбираща спортна кърпа от устойчив полиестер RPET в практичен
калъф от полиестер за съхранение.
- Поздравителна картичка по индивидуален дизайн.
- Опаковка: кутия 33x25x10 см, цветни хартиени трици.
- Минимално количество за поръчка: 100 бр.
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SP056267 ПОСТЕЛКА ЗА ЙОГА ОТ КОРК

Постелка за спорт (4 мм.), памучен
колан за носене, който може да се
използва за упражнения.
Размер: 183х61х0,4 см.
Материал: корк
Рекламен печат: трансферен печат,
дигитален трансферен печат, гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни дни. 

SP056268 БЛОКЧЕ ЗА ЙОГА ОТ КОРК

Блокче за йога от корк, което помага
за поддържане на обхвата на
движение, като съкращава
разстоянието между практикуващия
и пода.
Размер: 22,8х15х7,6 см.
Материал: корк
Рекламен печат: гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни дни. 
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BO059358 СТЪКЛЕНА БУТИЛКА

Стъклена бутилка с цветен неопренов калъф.
Размер: Ø6х22см.
Вместимост: 500 мл.
Материал: стъкло, неопрен.
Рекламен печат: сито печат, трансферен печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни

BO081093 СТЪКЛЕНА БУТИЛКА С КОРК

Стъклената бутилка с калъф от корк. Бамбуковата
тапа е с натурално въже за лесно носене.
Материал: стъкло, бамбук, корк.
Капацитет: 500 мл.
Раземр: Ø6,3х22,3см.
Рекламна площ: 145х85 мм.
Рекламен печат: ротационен печат,
тампонен печат, лазерно гравиране.
Срок на доставка: 17-20 работни дни.
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BO058287  АЛУМИНИЕВА БУТИЛКА – 300 МЛ.

Алуминиева бутилка с карабинер.
Размер: Ø6х15см.
Вместимост: 300 мл.
Материал: алуминий.
Рекламен печат: сито печат, тампонен печат, 
лазерно гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни дни

BO059350  АЛУМИНИЕВА БУТИЛКА – 750 МЛ.

Едноцветна алуминиева бутилка с карабинер.
Размер: Ø7х25см.
Капацитет: 750 мл.
Материал: алуминий.
Рекламен печат: сито печат, тампонен печат, лазерно
гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни дни

277



BO057490 МЕТАЛНА БУТИЛКА 
С ЦВЕТЕН КАРАБИНЕР

Двуцветна метална бутилка с гумен
пръстен и цветен карабинер. 
Капацитет: 750 мл. 
Материал: алуминий.
Размер: Ø7х26,5 см.  
Рекламен печат: лазерно гравиране,
сито печат, тампонен печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

BO101776 EcoBottle

Екологична, лека бутилка за вода от EcoBottle. 
Капачката на винт е изработена от естествен
португалски корк. Проектиран и произведен в 
Швеция, като се използва предимно възобновяема 
енергия с отрицателен въглерод. Без BPA и DEHP.
Капацитет: 650 мл. 
Материал: 98% отпадъци от биомаса от
захарна тръстика, корк, HDPE.
Размер: Ø7,5х19,50 см.  
Рекламен печат: гравиране, тампонен печат,
дигитален печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

ново
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TO 6568 МУЛТИ 05
КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛ

Многофункционален 
ключодържател от неръждаема 
стомана.17 функции. Халка за
ключодържател. Идеален за
проекти „Направи си сам“ и за
майстори любители.
Материал: неръждаема стомана.
Размер: 6,3x6,3x0,7 см.
Рекламен печат: доминг стикер,
стикер, тампонен печат,
гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни
 дни.

ново

9057TO  МУЛТИ КАРТА05

Многофункционален инструмент от
неръждаема стомана.11 функции:
отварачка, отвертка, линия, гаечен
ключ, трион и др. Включени инструкции.
В калъф от изкуствена кожа. 
Материал: неръждаема стомана.
Размер: 8x5,10x0,3 см.
Рекламен печат: тампонен печат,
гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.



TO059381 СГЪВАЕМО ФЕНЕРЧЕ СЪС
 СВЕТЕЩО ЛОГО

Мини LED фенерче с карабинер - ключодържател.
При включване на фенерчето логото свети. В 
комплекта са включени 4 батерии LR44.
Материал: пластмаса и алуминий.ABS 
Размер: 1,7х6,5 см.  Ø
Рекламен печат: гравиране.

: 14-17 Срок на доставка  работни дни.

TO059469 КОМПАКТНО ФЕНЕРЧЕ СЪС
СВЕТЕЩО ЛОГО

LED фенерче с ключодържател. В комплекта са
включени 3 броя AG3 батерии. При включване на
фенерчето логото свети.
Материал: пластмаса ABS.
Размер: Ø1.3х6.3 см.  
Рекламен печат: гравиране
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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TO094736 ЦВЕТНО ФЕНЕРЧЕ 

Алуминиево фенерче с 9 LED
светлини. Работи с 3 броя
батерии ААА, които са
включени.
Материал: алуминий.
Размер: Ø2,6х9 см.
Рекламен печат: гравиране.
Срок на доставка: 14-17
работни дни.

ново

TO041417 ФЕНЕРЧЕ 

Алуминиево фенерче с 9 LED
светлини. Работи с 3 броя
батерии ААА, които не  са
включени.
Материал: алуминий.
Размер: Ø33,2х10 см.
Рекламен печат: гравиране.
Срок на доставка: 14-17
работни дни.



TO066639 ТЕЛЕСКОПИЧНО ФЕНЕРЧЕ

Алуминиево телескопично фенерче с
гъвкав край и три LED светлини.
Включва силен магнит в единия край
за окачване на капак на кола. 
Включени батерии.
Материал: алуминий.
Размер: Ø2,2х16,9 см.  
Рекламен печат: гравиране
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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TO041280 МНОГОФУНКЦИОНАЛНО
 ФЕНЕРЧЕ С ИНСТРУМЕНТИ

Фенерче с 4 LED режима, включително
червена импулсна светлина при спешни
случай и 8 инструмента. Работи с 3
броя батерии ААА, които не са включени.
Материал: стомана и пластмаса.
Размер: Ø4,5х14 см.
Рекламен печат: гравиране, тампонен
печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.



TO067603 КОМПЛЕКТ ТЕЛЕСКОПИЧНО
ФЕНЕРЧЕ И ОТВЕРТКА

Комплект от алуминиево телескопично
фенерче и джобна отвертка с 8
накрайника.
Материал: алуминий.
Размер: 20х7,8х2,8 см.  
Рекламен печат: гравиране,
сито печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

TO243414 КОМПЛЕКТ ФЕНЕРЧЕ С
МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ИНСТРУМЕНТ

Комплект от състоящ се от алуминиево 
фенерче с 9 светодиода и 
многофункционални клещи. Включени 
3 броя AAA батерии.
Материал: алуминий.
Размер: 8,3х2,8х12,4 см.  
Рекламен печат: гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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TO064850 КОМПЛЕКТ ДЖОБНА 
ОТВЕРТКА С ФЕНЕРЧЕ-
КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛ 

Комплект от многофункционална,
алуминиева мини отвертка във
формата на химикалка с 4 плоски
отвертки и 4 кръстати отвертки и
фенерче-ключодържател с 3 LED
светлини.
Материал: алуминий.
Размер: 13,2х7,8х2,7 см.
Рекламен печат: гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

TO243372 КОМПЛЕКТ ДЖОБНО 
НОЖЧЕ С ФЕНЕРЧЕ

Комплект от алуминиево фенерче с 
9 светодиода и джобно ножче с 11
функции. Включени три AAA батерии.
Материал: алуминий.
Размер: 13,5х8,8х3,1 см.
Рекламен печат: гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

ново



TO041421 МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН
ИНСТРУМЕНТ 

Многофункционален метален
инструмент с 6 функции. 
Материал: неръждаема стомана.
Размер: 15х8,4х 2,8 см.
Рекламен печат: гравиране.
Срок на доствака: 14-17 работни дни.
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TO094016 МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН
ИНСТРУМЕНТ С КЛЕЩИ 

Многофункционален метален
инструмент с 9 функции в калъфче.
Материал: неръждаема стомана.
Размер: 5х9х2 см.
Рекламен печаг: тампонен печат,
гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.



TO048025 МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ЧУК

Многофункционален инструмент с 13 функции.
Материал: неръждаема стомана и дърво. 
Размер:16х9х2,4 см.
Рекламен печат: гравиране, тампонен печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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TO059145 ДЖОБНО НОЖЧЕ С 11 ФУНКЦИИ

Сгъваемо джобно ножче от неръждаема
стомана с 11 функции.
Материал: неръждаема стомана.
Размер: 10,5x2x1 см.
Рекламен печат: гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.



TO094210 РОЛЕТКА 3 М.
TO094230 РОЛЕТКА 5 М.
 
Ролетка с дължина  м. или 5 м., 3  
стопер, метален държач за колан
и връзка за китка.
Размер 3 м.: 6х6х3,5 см.
Размер 5 м.: 7,5х7х4 см.
Рекламен печат: доминг стикер,
тампонен печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

TO058237 ПРОФЕСИОНАЛНА 
РОЛЕТКА 
 
Ролетка от с дължина  м. - ABS 3  

 стопер, метален държач за колан и 
връзка за китка.
Размер: 7х5х3 см.
Рекламен печат: доминг стикер,
тампонен печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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TO241972 ХИМИКАЛКА С ШУБЛЕР И
ЛИНИЯ
 
Пластмасова химикалка с шублер и
линия 10 см.
Рекламен печат: тампонен печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

ново

ново
TO053874 КУТИЙКА С ФЕНЕРЧЕ

Пластмасова кутийка с фенерче и 6 броя
различни сменяеми глави на отвертка.
Материал: пластмаса. 
Размер:10х3,2х1,6 см.
Рекламен печат: тампонен печат, 
дигитален печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.



TO062199 ОТВЕРTКА С НИВЕЛИР
И ФЕНЕРЧЕ

Многофункционален инструмент,
състоящ се  от 2 плоски отвертки и
2 кръстати отвертки, нивелир, и
фенерче със синя LED светлина.
Материал: пластмаса.
Размер: 2,5х2х14 см.
Рекламен печат: тампонен печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

TO064853 ДЖОБНА ОТВЕРТКА 

Многофункционална, алуминиева мини
отвертка във формата на химикалка с 
4 плоски отвертки и 4 кръстати отвертки.
Материал: алуминий. 
Размер:Ø1,2х10,8 см.
Рекламен печат: гравиране.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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CA240483 ЛЕДОЧИСТАЧКА 4 В 1

Ледочистачка с 4 функции - 
нож за колан, чук за стъкло, 
фенерче с 3  светлини LED
и ледочистачка.
Размер: 28,5х9,8х3,5 см.
Рекламен печат: тампонен печат.
Срок на доставка: 14-17 работни 
дни.
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CA059676 ЛЕДОЧИСТАЧКА С ЧЕТКА

Ледочистачка с четка за почистване на
снега и стъргалка с удобна дълга дръжка.
Размер: 58х4х17 см.
Рекламен печат: тампонен печат.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.



CA058880 СГЪВАЕМ ОРГАНАЙЗЕР ЗА  
КОЛА

Сгъваем органайзер за багаж от 600 D
полиестер и джоб от едната страна. 
Размер: 49х32х26,5 см.
Рекламен печат: сито печат,
трансферен печат, дигитален трансфер.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.

CA059339 ОРГАНАЙЗЕР ЗА СЕДАЛКА

Универсален, сгъваем органайзер за таблет от 
полиестер - 420D. Джоб за таблет, 4 малки 
удобни джоба за дребни аксесоари, 1 голям
джоб със закопчаване за документи. 
Лесен за окачване на гърба на седалка.
Размер: 44,5х51,5 см.
Рекламен печат: сито печат, трансферен
печат, дигитален трансфер.
Срок на доставка: 14-17 работни дни.
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