


AL_1 

Тефтер 160стр. 
Размер: 137х210мм.

Хартия: слонова кост 
редове, джоб корица

AL_3

Тефтер твърда корица, 160стр. 
Размер: 137х210мм.
Ластик и държач за химикал



AL_DIPLOMAT 
 

Седмичник, термо кожа 
A4 (195/276 мм) 

Луксозна корица от термоактивна кожа  
със сухо преге, обшит, концево шит и лепен,  

лице и гръб с мека вложка;  
Тяло - 144 стр., двуцветен печат, 16 стр.  

полезна информация, азбучник, 
текстилна лента за отбелязване. 

* Подходящ за сухо преге 

Цветове: зелен, червен, син, злато, сребро, черен, кафяв

AL_EU 
 
Дата страница, Термо кожа
А5, Луксозна корица от термоактивна кожа  
със сухо преге, концево шит и лепен,  
лице с мека вложка, обшит, Цветна карта на Европа и 
България;  
Тяло - 352 стр. двуцветен печат, пет езика, 16 стр.  
полезна информация, текстилна лента за отбелязване.
*Подходящ за сухо преге  

Цветове: петрол, оранж, син, кафяв, черен, бордо 



AL_GAL 
 

Седмичник, термо кожа  
А4 (195/276 мм) 

Луксозна корица от два цвята термоактивна кожа,  
със сухо преге, лице и гръб - мека вложка,  

концево шит и лепен;  
Tяло хартия жълт офсет - 144 стр., двуцветен печат,  

16 стр. полезна инфромация, азбучник,  
текстилна лента за отбелязване.

* Подходящ за сухо преге
 

Цветове: лице бордо + червено, лице т. синьо + синьо,  
кафяво + бежаво, лице черно + черно,  

лице т. зелено + зелено

AL_IKONOMI 
 
Неутрална страница, книговинил 
А5, Твърда корица със сухо преге,  
Цветна карта на Европа и България,  
концево шит и лепен,  
Тяло - 192 стр., двуцветен печат, 16 стр.  
полезна информация, азбучник.
*Подхоящ за сухо преге и ситопечат  

Цветове: червен, син, черен, зелен



AL_K 
 

Дата страница, Термо кожа
B5, Луксозна обшита подвързия 

с двустранна мека вложка  
Тяло хартия жълт офсет - 352 стр.,  

двуцветен печат, 5 езика, 16 стр.  
полезна информация, текстилна лента за отбелязване

Бележникът се предлага в кутия.
* Подходящ за сухо преге

Цветове: червен, син, кафяв, черен

AL_K2 
 
Неутрална страница, Термо кожа
20/20 см,  
Луксозна корица от термоактивна кожа със сухо преге, 
концево шит и лепен, лице и гръб с мека вложка, обшит; 
Тяло - 240 стр. двуцветен печат,  
текстилна лента за отбелязване.
*Подходящ за сухо преге 

Цветове: зелен, син, черен, бордо 



AL_MADARA 
 

Дата страница, Термо кожа, Кръглен гръб
А5, Луксозна корица от термоактивна кожа 

със сухо преге, концево шит и лепен,  
лице и гръб с мека вложка, обшит,  

Цветна карта на Европа и България;  
Тяло хартия жълт офсет - 352 стр.  

двуцветен печат, пет езика, 16 стр.  
полезна информация,  

текстилна лента за отбелязване.
*Подходящ за сухо преге 

Цветове: син, кафяв, червен, черен, зелен, сребро, злато 

AL_NG 
 
Дата страница, термо кожа 
А5, Луксозна обшита подвързия  
с магнитно закопчаване,  
двустранна мека вложка, концево шит и лепен;  
Тяло хартия жълт офсет - 352 стр.,  
двуцветен печат, пет езика, 16 стр.  
полезна информация, текстилна лента за отбелязване.
Бележникът се предлага в кутия.
* Подходящ за сухо преге 

Цветове: син, кафяв, черен, червен



AL_ORGANIZER 
 

Органайзер/Настолен календар 
Книговинил 

29/13 см., Твърда корица  
с топъл печат сребро, телен гребен;  

Tяло - 62 стр., двуцветен печат.
*Подходящ за ситопечат и топъл печат 

 
Цветове: син, петрол, черен, бордо

AL_PCS 
 
Неутрална страница, Термо кожа
А5, Луксозна корица  
от термоактивна кожа със сухо преге,  
концево шит и лепен, лице с мека вложка,  
Цветна карта на Европа и България; 
Тяло - 192 стр. двуцветен печат, 16 стр.  
полезна информация, азбучник
*Подходящ за сухо преге 
 
Цветове: св. син, оранж, зелен, черен, червен, син, бордо



AL_PRAKTIC 
 

Седмичник, Термо кожа, с ластик 
А5, Луксозна корица от термоактивна кожа  

със сухо преге, концево шит и лепен;  
Цветна карта на България и Европа; Тяло - 192 стр., 

двуцветен печат, 16 стр.  
полезна информация, азбучник,  

закръглени ъгли, държач за химикалка и ластик, 
текстилна лента за отбелязване. 

*Подходящ за сухо преге 
 

Цветове: кафяв, син, зелен, бордо, сив, черен, оранж

AL_PrestigeLX 
 
Дата страница, термо кожа 
А5, Луксозна корица от два цвята термоактивна кожа 
със сухо преге, концево шит и лепен, лице с мека вложка, 
Цветна карта на Европа и България;  
Тяло хартия жълт офсет - 352 стр. двуцветен печат,  
пет езика, 16 стр. полезна информация,  
текстилна лента за отбелязване 
*Подходящ за сухо преге 

Цветове: лице бежово + т. кафяво, лице св. синьо + т. 
синьо, лице червено + бордо, лице зелено + т. зелено 



AL_SF 
 

Неутрална страница, термо кожа
А4 (195/276 мм.),  

Луксозна корица от термоактивна кожа  
със сухо преге, концево шит и лепен, обшит,  

лице и гръб с мека вложка; 
Тяло - 192 стр., двуцветен печат, 16 стр. полезна 

информация, азбучник, текстилна лента за отбелязване, 
цветни карти на България и Европа. 

* Подходящ за сухо преге 

Цветове: черен, бордо, син, зелен

AL_STIL 
 
Неутрална страница, термо кожа 
А5, Луксозна корица от два цвята термоактивна кожа 
със сухо преге, концево шит и лепен,  
заоблени ъгли на тялото и корицата,  
Цветна карта на България и Европа;  
Тяло - 320 стр., двуцветен печат, 16 стр.  
полезна информация, азбучник,  
текстилна лента за отбелязване. 
* Подходящ за сухо преге 

Цветове: лице кафяво+бежово, лице т. зелено+зелено, 
лице бордо+червено, лице черно + черно,  
лице т. синьо+ синьо



AL_VICKTORY 
 

Неутрална страница, книговинил
А5, Корица с топъл печат сребро,  

концево шит и лепен, лице с мека вложка,  
Цветна карта на Европа и България.  

Тяло - 192 стр., двуцветен печат, 16 стр.  
полезна информация, азбучник.

*Подходящ за топъл печат и ситопечат 
 

Цветове: черен, кафяв, зелен, бордо, екрю, син

AL_VN 
 
Дата страница, термо кожа
B5, Луксозна корица от термоактивна кожа  
със сухо преге, концево шит и лепен, обшит,  
лице и гръб с мека вложка;  
Цветни карти на България и Европа;  
Тяло - 352 стр., двуцветен печат, пет езика, 16 стр. полезна 
информация, текстилна лента за отбелязване.
* Подходящ за сухо преге 

Цветове: зелен, черен, червен, син



AL_VT 
 

Дата страница, книговинил
А5, Корица с топъл печат сребро,  

концево шит и лепен, лице с мека вложка,  
Цветна карта на Европа и България.  

Тяло - 352 стр., двуцветен печат, 5 езика, 16 стр.  
полезна информация, текстилна лента за отбелязване

*Подходящ за топъл печат и ситопечат 

Цветове: черен, кафяв, зелен, бордо, екрю, син

AL_Z 
 
Дата страница, Термо кожа
10/15 см., Луксозна обшита корица  
облечена с термоактивна кожа със сухо преге,  
концево шит и лепен, лице и гръб с мека вложка;  
Тяло - 352 стр., двуцветен печат, 5 езика, 16 стр.  
полезна информация, текстилна лента за отбелязване
*Подходящ за сухо преге  

Цветове: оранж, петрол, бордо, кафяв, черен, син



AL_Z1 
 

Неутрална страница, Термо кожа 
9/14 см., Полутвърда корица 

от термоактивна кожа, с ластик, концево шит и лепен; 
Тяло хартия жълт офсет - 160 стр., закръглени ъгли, 

текстилна лента за отбелязване.
*Похдоящ за сухо преге 

 
Цветове: зелен, син, черен, бордо 

AL_Z2 
 
Седмичник, Термо кожа 
9/16 см., Луксозна твърда корица  
облечена с термоактивна кожа със сухо преге,  
концево шит и лепен, Тяло - 128 стр.,  
двуцветен печат, 16 стр.  
полезна информация.
*Подходящ за сухо преге 
 
Цветове: червен, св. син, син, зелен,  
бордо, черен, оранж



AL_2 
 

Тефтер с ластик  
и държач за химикалка,  

80л.
Размер: 140х210мм 

Хартия бял офсет, редове

MO 
 
Тефтер А5,  
80л. бял офсет на редове, 
луксозна корица от текстил,  
държач за химикалка и ластик



Тефтери по индивидуален дизайн на клиента 
със спирала или скрита спирала  
през корицата.

AL_21 
 

Тефтер
А5, 96л. корица картон,  

ластик и текстилна лента за отбелязване


