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Работни календари

Основа - 280 г/кв.м едностранно 
хромов картон, бигована

Тетрадки - 70 г/кв.м офсет, 
печат в 2 цвята, с перфорация и 
бандерол, български и английски 
език

червен

син

зелен

тетрадка Единица класик плю сЕдиница класик
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Тетрадка Празници плю сПразници

Основа - 320 г/кв.м едностранно хромов картон, 
щ анцована, "уш и" за придърж ане на листите на 
тетрадките към основата, биги за сгъване

Тетрадки - комплект от 2 секции. За първа секция се 
ползва тетрадка /1010/ Единица класик. Втора секция е 
тетрадка с подробна информация за празниците - 70 
г/кв.м офсет, печат в 2 цвята, с перфорация и бандерол, 
български език
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ЕДИНИЦА КЛАСИК

ПРАЗНИЦИ
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1010 1110 1111

1052 1152 1153



Работни календари

Тетрадка Тройка класик плю сТройка класик

ТРОЙКА КЛАСИК
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9 
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77
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плюс

тетрадка

тетрадка

Основа - 320 г/кв.м едностранно хромов картон, 
щ анцована, "уш и" за придърж ане на листите на 
тетрадките към основата, биги за сгъване

Тетрадки - комплект от 3 секции, 70 г/кв.м офсет, 
печат в 2 цвята, с перфорация и бандерол, български 
и английски език

зелен син

червен

3

1030 1130 1131
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Работни календари

Тетрадка Тройка класик плю сЕдиница лукс

ЕДИНИЦА ЛУКС

зелен
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Основа - 280 г/кв.м 
едностранно хромов картон, 
бигована

Тетрадки - 130 г/кв.м хром 
гланц, печат в 2 цвята - 
наситени тъмни тонове с 
допълнителен цвят злато или 
сребро, с перфорация и 
бандерол, български и 
английски език

син

Главата и основата се печатат 
заедно и образуват една цяла 
много голяма рекламна площ

Единица лукс фул

1012 1112 1113

1115
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Работни календари

Тетрадка Тройка лукс плю сТройка лукс

ТРОЙКА ЛУКС
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Основа - 320 г/кв.м едностранно хромов картон, 
щанцована, "уши" за придържане на листите на 
тетрадките към основата, биги за сгъване

Тетрадки - комплект от 3 секции, 130 г/кв.м хром гланц, 
печат в 2 цвята - наситени тъмни тонове с допълнителен 
цвят злато или сребро, с перфорация и бандерол, 
български и английски език

син

зелен

бордо

1032 1132 1133
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Работни календари

Тетрадка М аж ор плю с

М АЖ ОР
1036 М аж ор1136 1137

Основа - 320 г/кв.м едностранно хромов картон, щ анцована, "уш и" за придърж ане на листите на тетрадките към основата, биги 
за сгъване

Тетрадки - комплект от 3 секции, 70 г/кв.м офсет, печат в 3 цвята, с перфорация и бандерол, български, английски и немски език

М аж ор Фул е с по-широко тяло и глава за възмож но максимално увеличаване на рекламната площ. 

М ажор Каре е с допълнителна четвърта тетрадка. По този начин има представени два месеца след текущ ия.
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Настолни календари

Тяло - 310/130 мм, 28 листа, офсет 70 г/кв.м, 
2+2 цвята, български и английски език

Корици - 310/165 мм, едностранно хромов 
картон с бял гръб 280 г/кв.м, метална спирала

Тяло - 85/135 мм, 12 листа, офсет 70 г/кв.м, 2+0 цвята, 
български и английски език

Основа - 85/175 мм, едностранно хромов картон 
280 г/кв.м,  метална спирала, прозорче

червен

зелен

червен

син

Тяло - 315/240 мм, 52 листа, офсет 70 г/кв.м, 1+0 
или 2+0 цв., печат по индивидуален дизайн с 
реклама на всеки лист

Корици - 315/240 мм, едностранно хромов картон 
с бял гръб 230 г/кв.м, метална спирала

Вариант 1

Вариант 2 Вариант 3

син

Настолен календар1200 Пирамидка с прозорче1300

Планш ет - уникат9620

ИНДИВИДУАЛЕН
ДИЗАЙН

2011

2011

2012 

2
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Календари
по индивидуален проект

Дж обно календарче9600 Пирамидка цветна9625

90/60 мм, хром гланц 350 г/кв.м, 4+2 цвята, лак

Формат: 320/490 мм, 470/690 мм
хром гланц 115 г/кв.м, 4+0 цвята

2011

2011

2011

Тяло - 220/110 мм, 12 листа, хром гланц  150 г/кв.м, 4+4 цвята
Основа - 220/115 мм, едностранно хромов картон 280 г/кв.м, 
метална спирала

Формат: 320/470 мм
7 или 13 листа хром гланц 150 г/кв.м, 4+0 цвята, 
основа - ехк 280 г/кв.м, метална спирала  
 Формат: 470/690 мм
7 или 13 листа хром гланц 170 г/кв.м, 4+0 цвята,
основа - ехк 320 г/кв.м, метална спирала  
 

Еднолистов календар9610 М ноголистов календар9618

ИНДИВИДУАЛЕН
ДИЗАЙНИНДИВИДУАЛЕН

ДИЗАЙН

ИНДИВИДУАЛЕН
ДИЗАЙН

ИНДИВИДУАЛЕН
ДИЗАЙН

Пирамидка цветна9624

Тяло - 150/150 мм, 6 листа, 
хром гланц  150 г/кв.м, 4+4 
цвята
Основа - 150/155 мм, 
едностранно хромов картон 
280 г/кв.м, метална спирала
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Тефтери

Тяло - 144/208 мм, 80 листа + 8 листа планер и полезна 
информация, офсет 70 г/кв.м, 2+2 цвята

Корица - 144/208 мм, фолирана мукава 2мм, двустранен 
ламинат, метална спирала, индивидуален дизайн на корицата, 
печат 4+4 цвята.

Формат: 110/140 мм,  140/210 мм, 210/290 мм 

Тяло - 50 листа, офсет 70 г/кв.м, 1+1 цвята

Корица -  едностранно хромов картон с бял гръб 255 г/кв.м, 
метална спирала, печат 4+0 цвята на предна корица

Формат: 85/145 мм,  85/90 мм

Тяло - 50 листа, офсет 70 г/кв.м, 1+0 или 2+0 цвята

ЦИО Вектор • www.cio-vektor.еu

ЦИО Вектор

Тефтер със спирала1900

Кубче листи9633Тефтерче9628

ИНДИВИДУАЛЕН
ДИЗАЙН

ИНДИВИДУАЛЕН
ДИЗАЙН
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М ноголистови календари

2Формат 314/442 мм,13 листа,  хром-гланц - 130 гр/м . 
Рекламна площ  - отварящ  се картон с размери 60/314 мм

13-листов календар БЪЛГАРСКА ПРИРОДАK13 13-листов календар М ОМ ИЧЕТАK13

7-листов календар М АНАСТИРИK7

Формат 314/442 мм,13 листа,  хром-гланц - 130 гр/м2. 
Рекламна площ  - отварящ  се картон с размери 60/314 мм

2Формат 314/442 мм, 7 листа,  хром-гланц - 130 гр/м . 
Рекламна площ  - отварящ  се картон с размери 60/314 мм

18+

13-листови настолни календар-пирамиди

Формат 160/100 мм; 13 листа хром-гланц - 115 гр/м2             
Картонена подлож ка - 160/350 мм, картон - 300 гр/м2                                      
Рекламна площ  160/35 мм

МЯСТО за Вашата реклама

МЯСТО за Вашата реклама

ПП 

ПБ

ПСК 
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Торбички, пликове
картички

Рекламни хартиени торбички11 М атериал: - 120 гр. бял или кафяв релефен крафт 
                 - бяла хромова хартия 170гр.
                 - полиестерна връв
                 - подсилени с картон дръж ки и дъно 

ш ирина 100 100 168 248 300 330 370

височина 160 420 240 380 460 550 370

фалта 50 100 60 90 100 120 110

T1016T1042 T1724 T2538 T3046 T3355 T3737

ш ирина 258 320 350 450 540

височина 200 210 260 240 320 360

фалта 100 80 80 100 120 130

T2020 T2621 T3226 T3524 T4532 T5436

200

Разнообразие от  хоризонт ални и верт икални т орбички, предст авени по-долу в т аблицит е:

Пликове11 Картички11

Възмож ност за поръчка на различни формати пликове и печат! 220/316 мм (сгънатa 220/158) хром гланц 350 г, 4+1 цвята
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Бележ ници без дати

Бележ ник ФОРМ АТ 140х210мм - книговинил1.0

1.2

Мека корица, форзац карта на България и Европа, 
13 коли без дата

Бележ ник ФОРМ АТ 140х210мм - сатен2.0

М ека корица, форзац карта на България и Европа, 
13 коли без дата

Бележ ник ВИКТОРИЯ, формат А54116

Бележ ник ПИКАСО - термокож а, формат А51119

Корица с топъл печат сребро, 
концево ш ит и лепен, лице с 
мека вложка. Цветна карта на 
България и Европа. Тяло - 192 
стр., двуцветен печат, 16 стр. 
полезна информация, азбуч-
ник

Бележ ник СИРИУС, формат А51035

Луксозна корица от термо-
активна кожа със сухо преге, 
концево ш ит и лепен, лице с 
мека вложка. Цветна карта на 
България и Европа. Тяло - 192 
стр., двуцветен печат, 16 стр. 
полезна информация, 
азбучник

Луксозна корица, концево ш ит 
и лепен, лице с мека вложка; 
Тяло хартия палатина - 240 
стр., двуцветен печат, 16 стр. 
полезна информация, индекси, 
текстилна лента за 
отбелязване

1.1 1.3

1.4

2.1 2.2 2.3

2.4 2.5
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Календар-бележ ници с дати

Календар-бележ ник ВИТОШ А, формат А54176 Календар-бележ ник ЕВРОПА, формат А54391

Календар-бележ ник термо кож а, Ш ИТ16.0 Календар-бележ ник ПРЕСТИЖ  ЛУКС, формат А56031

Корица с топъл печат сребро, концево ш ит и лепен, лице с 
мека вложка. Цветна карта на България и Европа. Тяло - 352 
стр., двуцветен печат, 5 езика, 16 стр. полезна информация, 
текстилна лента за отбелязване

Луксозна корица от термоактивна кожа със сухо преге, 
концево ш ит и лепен, лице с мека вложка, обш ит. Цветна 
карта на България и Европа. Тяло - 352 стр., двуцветен печат, 5 
езика, 16 стр. полезна информация, текстилна лента за 
отбелязване

Корица ТЕРМ О КОЖ А, форзац карта на България и Европа. 21 
коли, С ДАТА, възможност за златен или сребърен кант. 

Луксозна корица от термоактивна кожа със сухо преге, 
концево ш ит и лепен, лице с мека вложка. Цветна карта на 
България и Европа. Тяло хартия палатина - 352 стр., двуцветен 
печат, 5 езика, 16 стр. полезна информация, текстилна лента 
за отбелязване

16.1 16.3

16.2

16.5

16.4 16.6
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Календар-бележ ници с дати

Календар-бележ ник ГАЛАНТ, формат А41030

Календар-бележ ник КИНГ, формат В51036

Обш ита подвързия с двустранна мека 
вложка. 
Тяло хартия палатина - 
352 стр., двуцветен печат, 5 езика, 16 стр. 
полезна информация, текстилна лента за 
отбелязване     

 А4 (195/276 мм)  Луксозна корица от термоактивна кожа със 
сухо преге, концево ш ит и лепен, лице и гръб мека вложка.  
Тяло хартия палатина - 144 стр., двуцветен печат, 16 стр. 
полезна информация, азбучник, текстилна лента за отбелязване

Дж обен тефтер САТЕН, 10/14.5 см35.0

Книговинил сатен, 13 коли без дата

Дж обен календар-бележ ник КАЗАНОВА, 9/14 см1120

Луксозна корица от термоактивна кожа със сухо преге, концево 
ш ит и лепен, лице с мека вложка. Тяло-352стр., 5 езика, 
двуцветен печат,  16 стр. полезна информация, азбучник, 
текстилна лента за отбелязване

35.1 35.2 35.3

35.4 35.5 35.6

Дж обен календар-бележ ник ПОЛО, 9/16 см1122

Луксозна корица от термоактивна кожа със сухо преге, концево шит и 
лепен. Тяло - 128 стр., двуцветен печат, 16 стр. полезна информация

*Бележникът  се 
предлага в кут ия
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Пиш ещ и средства

Пластмасова химикалкаМ Р 2082Пластмасова химикалкаМ Р 922АПластмасова химикалкаМ Р 2058 Пластмасова химикалкаМ Р 9008

Пластмасова химикалка1974Пластмасова химикалкаМ Р 9002Пластмасова химикалкаМ Р 9038 Пластмасова химикалка1947

М етална химикалкаМ Р 660М етална химикалка3021М етална химикалка3266 М етална химикалкаМ Р 686

М етална химикалка3840М етална химикалка3828М етална химикалка3825 М етална химикалкаМ Р 1236A

KAN RIO

LADY

* с велурено калъфче

TELESCOPE DAO DUKE

LIBRA GAUDI 4 в 1

Пълнители: син, червен, 
черен и авт. молив

10
 см

13
,5 
см
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Запалки и комплекти

Пластмасова запалкаSQ 709Пластмасова запалка814-40Пластмасова запалкаXHD 62 Пластмасова запалка7805

Запалка за камина5247М етална запалка814-38М етална запалка5226 Фенерче със запалка7252

КомплектLK 59Комплект SITA4122Компект ROSI8041 Комплект1010

Комплект PILOT SET4584Комплект MICHIGAN4367Комплект LUZERN4404 Комплект1218

STICK

ТЕМ РО FLAT

LAKE LIRA

Солид

М еталик

Химикал и автоматичен молив Химикал и автоматичен молив Химикал и клю чодържател Химикал и клю чодържател

Нож  за писма Химикалка, запалка и 
клю чодържател

Химикалка и клю чодържател 
с компас + фенерче

Химикал и автоматичен молив

Солид

М еталик
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Други артикули

Кожен ключодържател5628Метален ключодържател4811Метален ключодържател5687 Метален ключодържател5620

Клю чодържател5812Ролетка 3м5061Метален ключодържател5834 Джобно фенерчеL001

Комплект за маникю р019Дамско огледалцеМ-6АДамска закачалка 
за чанта с огледалце

BH 01 Четка за коса с огледало347

Кутия за визитки0073Поставка за визитки7644Кутийка за визитки7708 Кутия за визитки и
метален клю чодържател

М  20

SERVANT

ТЕМ РО

SUN

EMONA ALANI

*със силиконов стикер

FOREST BALL SET

*със силиконов стикер

Ключодържател с фенерче

Ключодържател с инструменти и 
ролетка 1 м в кутия

Фенерче с батерия или ръчно динамо 
в кутия 10/5/2.5 см

R= 4.5 см, кутия R= 4.5 см, кутия
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Други артикули

ПепелникYG 04ЦветенБял Ледочистачка2431А

Кожена папка REPORT8441Визитник естест. кожа8531Чанта бизнес - унисекс8421 Класьор за визитки8454

Комплект химикал и ролер1205Химикал и писалка90490Химикал и ролер90400 Комплект PR1232

Комплект 
аксесоари за вино

8260Настолен комплектLC 23Настолен комплектLC 10 Кутия за вино 
с 4 бр. аксесоари

1715
GLOBE MULTI

Cerruti 1881 - zoom Cerruti 1881 - bicolor BLACK SEA

Е 330 - чаш а 330мл
Е 350 - чаш а 350мл
Е ID 80 - сублимационна чаш а

MUGMUG
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Текстилни изделия

Дамска тениска
Fruit of the Loom

ID 25Тениска 
Screen Star

ID 74Тениска 
Fruit of the Loom

ID 50 Детска тениска 
Fruit of the Loom

ID 93

Тениска с дълъг ръкав
Fruit of the Loom 

ID 84Тениска тип Лакоста
Fruit of the Loom 

ID 71ID 49 Суитчер 
Fruit of the Loom

ID 95

Поларено яке с ципID 73Дамска ватирана блуза ID 85Блуза с дълъг ръкав
Fruit of the Loom 

ID 79 Дъждобран с две лицаD 1

Дамска тениска тип Лакоста 
Fruit of the Loom 

195 /кв.м, 100% памук               
Размери: от S до XXL

Бяла:135 /кв.м, 100% памук  
Цветна:145 /кв.м, 100% памук                                    
Размери: от S до XXL

195 /кв.м, 100% памук               
Размери: от XS до XL

165 /кв.м, 100% памук            
Размери: от 3 до 15 години

220 /кв.м, 
97% памук и 3% ликра                            
Размери: от XS до XL

185 /кв.м, 
65% памук и 35% полиестер                         
Размери: от S доX XL

100% памук               
Размери: от S до XXL

280 г./м2                           
80% памук и 20% полиестър  
Размери: от S до XXL   

280г./м2                               
80% памук, 20% полиестър                                   
Размери: от S до XXL 

Двуконечна вата 260г./м2    
Размери: от XS до XXL         

300г./м2                             
100% полиестър                    
Размери: от S до XXL   

Размери: L, XL и XXL

KIDS



Ние предлагаме ощ е :

Плексигласови изделия

Кож ени чанти и папки за меню та

Ш апки, козерки и др. текстилни изделия

М етални и пластмасови значки

Персонализация на ваш ите продукти

При нас може да поръчат е ст оки от  следнит е кат алози
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