
Наименование на медията/материала Единица Цена при  
единица

Цена
на дребно

Classical Photo Gloss 260 g (XZ-002)
висок клас гланцова фотохартия с PE гръб
ширини: 1070, 1270, 1520 мм; мастила: Dye

ролка
30 м

3.60 лв. 
на кв.м. –

Classical Photo Matt 250 g (XZ-002M)
висок клас матова фотохартия
ширини: 914, 1070, 1270 мм; мастила: Dye

ролка
30 м

3.20 лв. 
на кв.м. –

Classical Cotton Canvas 340 g (HB-020N)
100% памучна канаваца с жълтеникав гръб
ширини: 914, 1120, 1270, 1520 мм; мастила: Dye

ролка
18 м

9.60 лв. 
на кв.м. –

Classical PET Film for Glass Decoration (JP-015)
самозалепващо витринно фолио, огледален печат
ширини: 1070, 1520 мм; мастила: Dye

ролка
30 м

3.20 лв. 
на кв.м. –

Ferrous Printing Media (FPM-PVC)
матов PVC филм с феритен гръб, за магнитно залепване
ширини: 914, 1372 мм; мастила: Ecosolvent, Latex

ролка
30 м

7.60 лв. 
на кв.м. –

Classical Double-Sided Adhesive Film (DS-001)
висококачествено двустранно залепващо фолио
ширини: 1070 мм, 1520 мм

ролка
50 м

2.70 лв. 
на кв.м. –

Plain Brown Flexible Manget 0.5 mm (FM-001)
обикновено кафяво магнитно фолио
ширинa: 620 мм

ролка
30 м

5.85 лв. 
на л.м.

6.50 лв. 
на л.м.

Plain Brown Flexible Manget 0.75 mm (FM-002)
обикновено кафяво магнитно фолио
ширинa: 620 мм

ролка
20 м

8.55 лв. 
на л.м.

9.50 лв. 
на л.м.

Self-Adhesive Flexible Manget 0.75 mm (FM-003)
самозалепващо кафяво магнитно фолио
ширинa: 620 мм

ролка
20 м

11.80 лв. 
на л.м.

13.10 лв. 
на л.м.

Self-Adhesive Mangetic Tape 1.5 mm (MT-001)
самозалепваща магнитна лента с лепилен слой Tesa
ширинa: 12.7 мм

ролка
30 м

45.00 лв. 
за ролка

2.25 лв. 
на л.м.

Всички цени са без включен ДДС. Вертикал-7 ЕООД си запазва правото за промени без предварително предупреждение. 

CLASSICAL MEDIA
Ценова листа | Oктомври 2017

ВЕРТИКАЛ-7 ЕООД
ул. Криволак 8, 1164 София

тел. 02 963 0123, 0887 542 196, 0875 212 376
e-mail: office@vertinet.com

www.vertinet.com


