
Всички цени в месечната промоция са в лева и със включен ДДС. Предложенията важат за периода 1.09.2016 г. – 05.10.2016 г. или до изчерпване на количествата. Цените, касаещи пакетни предложения 
се отнасят само за изрично посочените продукти. Снимките на подаръците са илюстративни, подаръците могат да бъдат в друг цвят.  
За повече информация и поръчка на тел.: 034 / 44 22 88, 034/ 44 63 84. Подаръците обявени в брошурата са ограничени количества.  
Елкомп-68 ООД си запазва правото да подмени някои от подаръците с такива на същата или по-висока стойност.
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БЕЗПЛАТНА
ДОСТАВКАДОСТАВКА

280

120 200

лв.

лв. лв.

КЛАСЬОР 2 РИНГА A4, 3 СМ

МОЛИВ АВТОМАТИЧЕН 
Pensan Dokutech 4600/S 0.5 мм 

ОСТРИЛКА ДВОЙНА 
С РЕЗЕРВОАР UCB

код: 20436

код: 41459 код: 28692

• удобна ергономична форма и сменяем пълнител.
• Дебелина на писане - 0,5 мм.
•  Триъгълен профил на долната част на тялото за по-удобно 

писане.
•  Меко покритие на грип зоната за лесно захващане и 

използване.
• Прозрачно цветно тяло.

• острилка с резервоар за отпадъците
• за тънък и макси молив
• цвят - електриково зелен
• оригинален дизайн UNITED COLORS OF BENETTON

стара цена 

3,60 лв.

стара цена 

1.50 лв.
стара цена 

2,40 лв.

-20%

-20% -15%

ЛЕНТОРЕЗАЧКА МИНИ 
+ ЛЕНТА 12 ММ / 10 М

код: 16193

• пластмасово тяло и резец
•  в комплект с лепяща лента 12мм/10м
•  преносим мини модел с възможност за презареждане
•  за лепяща лента с ширина до 12мм и дължина до 20м
•  (цветове: жълт, зелен, червен, син)

•      Корици от PP
• За документи с формат А4.
• Цветен принт.
•       С 2 ринга 

стара цена 

1,30 лв.

-15%

110лв.
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ФЛУМАСТEРИ CARIOCA 
ДВУВЪРХИ 6БР.,12 ЦВ.

ФЛУМАСТEРИ CARIOCA 
ДВУВЪРХИ 12БР.,12 ЦВ.

код: 30513 код: 10597

• Подходящ за креативна дейност.
• Възможност за създаване на индивидуален дизайн.
• Комплекта съдържа основа за картички и детайли за украса 

-панделки, пайети, перли, камъчета, хартиени детайли под 
формата на цветя, пеперуди и други.

стара цена 

5.50 лв.

стара цена 

7.00 лв.

стара цена 

4.00 лв.
стара цена 

8.00 лв.

-20% -20%

-20%

КОМПЛЕКТ НАПРАВИ 
СИ САМ КАРТИЧКА 

КОМПЛЕКТ 4 БРОЯ ДЕТСКИ 
ПЪНЧОВЕ (ПЕРФОРАТОРИ) 
И НОЖИЦА ЗА ДЕКОРАЦИЯ

код: 37119

• Комплект 4 броя детски пънчове (перфоратори) и контурна 
ножица за декорация на блистер.

• Подходящи за перфориране на хартия до 160г м2. Размер на 
режещата част – 1х1см. Пънчовете са вид перфоратори, с 
които се изрязват декоративни елементи за направата на 
картички, покани, албуми и други художествени проекти. При 
декорациите могат да се използват както изрязаните фигурки, 
така и получените при изрязването отвори.

• За да има дълъг живот, острието на пънча трябва да се 
заточва като се реже тънко алуминиево фолио.

• Двувърхи флумастери - с тънък и дебел връх.
• ярки цветове
• вентилиращи капачки
• дълготрайна употреба
• лесно изпиращо се мастило

• CARIOCA  Bi-Color   флумастери 
• с ярки цветове, плътно покритие, безопасен връх, нетоксични, 

двувърхи 12 цвята - 6 броя

440 560

320

лв. лв.

лв. 640 лв.
код: 39527

-20%
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• Процесор  Intel Core i3-4005U Haswell (1.7GHz,  
   3M Cache, 22nm, 2cores/4threads)

• Екран   15.6” HD LED (1366x768) glare type
• Памет   4GB DDR3 1600MHz (on-board, 1  

   mem.slot free)
• Видео Карта  Intel HD Graphics
• Хард диск  1TB 5400rpm, 2.5”
• Optical Drive  Super-Multi DVD
• Свързаност  Built-in Bluetooth™ V4.0
• Слотове за разширения Audio-in Combo Jack
•     1x RJ45 LAN  1x VGA Port (D-Sub)
• Камера   VGA Web Camera
• Батерия  37WHrs, 2-cell Li-ion Polymer Battery

677459лв. лв.

ASUS X540SA-
XX010D, CEL N3050

ASUS X554LA-
XX1579D, 15, I3-4005

ACER 21.5 V226H-
QLBBD, FHD, DVI

код: 35415

код: 15631

код:37787

• Процесор  Intel Dual-Core Celeron N3050 Processor (1.6- 
   2.16GHz, 2M Cache, 6W, 14nm)

• Екран   15.6” HD LED (1366x768) glare
• Памет   4GB DDR3 1600MHz (on-board)
• Видео Карта  Intel HD Graphics (Braswell)
• Хард диск  500GB 5400rpm
• Свързаност  Built-in Bluetooth™ V4.0
• Слотове за разширения 3 x USB (1xType C) HDMI 1.4 VGA port
• Камера   VGA camera
• Батерия  33WHrs, 3-cell Li-ion Battery Pack
• Операционна с-ма FREE DOS

187лв.

• Acer 21.5 V226HQLBBD
• Panel Size  21.5” LED 16:9
• Resolution  1920 x 1080
• Brightness  200 cd/m2
• Contrast Ratio  DCR 100 000 000:1
• Viewing Angle  170° (H) /160° (V)
• Response Time  5 ms
• Connectors  VGA 1, DVI 1
• Tilt    -5°/ 25°


