


МОДЕРНА
ПРОИЗВОДСТВЕНА
БАЗА



С��АДОВА
БАЗА



СЪВРЕМЕННИ
АВТОМАТИЧНИ

МАШИНИ



ЗА НАС
ВАРНАПА� е фабри�а специа�изирана � произ�одст�ото
на гъ��а�и хартиени опа�о��и. 
От 1997 г. произ�е�даме и пред�агаме ре��амни 
хартиени торби, хартиени п�и�о�е, опа�о�ъчна хартия 
и хартиени чу�а�и с многоц�етен печат.

Разпо�агаме със собст�ени произ�одст�ени сгради 
�рай гр.Варна, Бъ�гария. 
Б�агодарение на зат�орения ци�ъ� на произ�одст�о
- от графичния прое�т и печатния процес до сгъ�ането 
и поста�янето на дръ��и - ние постигаме 
добра произ�одите�ност и �ъси сро�о�е за доста��а до ��иента.
В резу�тат на опита, �ойто натрупахме през 
тези години, нашите изде�ия ста�ат �се по- 
�ачест�ени и це�ите, �оито си поста�яме �се
по- често съ�падат с �исо�ите изис��ания на
бързо променящия се пазар.  

С този �ата�ог ис�аме да Ви предста�им:
- най-често поръч�аните от нашите ��иенти проду�ти;
- проду�ти, на �оито ще разчитаме за постигане на нашите 
бъдещи дъ�госрочни це�и;

ЗАТВОРЕН
ПРОИЗВОДСТВЕН
ЦИ�Ъ�



от �ъзобно�ими природни ресурси и са 
БИО�ОГИЧНО РАЗГРАДИМИ

Хартиените опа�о��и са напра�ени

СЕ ИЗПО�ЗВАТ МНОГО�РАТНО

Могат да

РЕЦИ��ИРУЕМИ 

могат да бъдат преработени и

пре�ърнати отно�о � хартия

БЕЗОПАСНИ

за ма��и деца

ЗАЩО ОТ ХАРТИЯ
6
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ЗАЩО ХАРТИЕНИТЕ ТОРБИ
СА ПРЕДПОЧИТАНИ
ОТ ПОТРЕБИТЕ�ИТЕ

достатъчно здра�и са, за да издър�ат до 30 �г проду�ти без да
нарушат це�остта си; 

запаз�ат формата си �а�то по �реме на тяхното пъ�нене, та�а
и с�ед �ато бъдат нато�арени;

дори напъ�нени със проду�ти, хартиените торби запаз�ат 
ре��амните надписи �ърху тях без да се мач�ат особено, 
поради нис�ата си е�астичност;

удобни са за съхранение на �ся�а��и сто�и и насипни
проду�ти, �оито тряб�а „да дишат“ � с�оята опа�о��а;

създа�ат у потребите�ите усещане за е�о�огичност и чистота; 

могат да се „об�агородя�ат“ с �ся�а�ъ� �ид печат, с ре�ефни
надписи, �а�, �аминат, преге и други, за да преда�ат 
точни и за��адя�ащи ре��амни пос�ания; 





ИМА САМО ЕДИН  НАЧИН ВАШАТА ТЪРГОВС�А
МАР�А И�И РЕ��АМНО ПОС�АНИЕ ДА СЕ РАЗХО�ДАТ ПО
У�ИЦАТА.  НЕЗАВИСИМО НА�ЪДЕ ВЪРВЯТ ��ИЕНТИТЕ ВИ,

ВАШАТА РЕ��АМА ЩЕ БЪДЕ С ТЯХ.  ХАРТИЕНИТЕ ТОРБИ СА
ПО�ЕЗЕН ПРОМОЦИОНА�ЕН ПРОДУ�Т, УДОБЕН НАЧИН ДА

ПРОДАВАТЕ В ОПА�ОВ�А С ТРАЕН РЕ��АМЕН ЕФЕ�Т.

�У�СОЗНИ РЕ��АМНИ ТОРБИ
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РЕ��АМНИ ТОРБИ 

С �АМИНАТ

Ня�ои �идо�е хартии поз�о�я�ат 
�ърху тях да се поста�ят по�рития 
�ато UV �а�, топъ� печат, да се 
изпо�з�ат ефе�ти  - ре�ефен печат 
и хо�ограми, да се поста�ят 
прозрачни е�ементи (прозорци) и др.

�аминирани са торбите от 
хартия �оито имат по�ипропи�ено�о 
по�ритие от �ъншната си страна.  
�аминатите доба�ят здра�ина на торбите 
и пра�ят ц�ето�ете по-яр�и. 

�аминираните торби могат да се 
изпо�з�ат много�ратно и то�а ги 
пра�и траен ре��амоносите�, поради 
�оето са предпочитани от търго�ците 
на с�ъпи и бути�о�и сто�и.

Изпо�з�аме хартия с параметри от 115 до 290 г/м2 � за�исимост от размерите и избраното по�ритие.
�аминираните торби са ня�о��о �ида, � за�исимост от �ида на по�ипропи�ено�ото по�ритие, осно�но са г�анц и 
мат, има �аминат с раз�ични ре�ефи и др.
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РЕ��АМНИ ТОРБИ 

ОТ НАТУРА�ЕН 

�РАФТ
�рафто�ата хартия е напъ�но
реци��ируема и ��а�ната и са
здра�и и до 50% по- разтег�и�и,
�оето пра�и опа�о��ите от нея
из���чите�но устойчи�и при
носене с �ся�а�ъ� �ид дръ��и и 
шнуро�е. 

Пър�ичната �рафто�а хартия е 
�афя�а. За да могат изобра�енията
да се отпечат�ат �ърху нея добре 
и ц�ето�ете да са по-яр�и, 
�рафто�ата хартия се третира с 
раз�ични избе�ите�и още при 
произ�одст�ото й, �оито я пра�ят 
сне�но бя�а. За доба�яне на рипсо� ефе�т (ми�ро �инии и�и ��адратчета)
�рафто�ата хартия се обработ�а допъ�ните�но с�ед избе��ането и. 

Торбите от �рафто�и хартии се изпо�з�ат осно�но при опа�о�ането на сто�и и об�е��а с по-го�еми размери 
и тег�о – �ост�ми, �о�ени па�та, я�ета, бути��и с �ино и др.



�О� РАЗМЕР Е

ПОДХОДЯЩ ЗА  ВАШИЯТ ПРОДУ�Т

За да се опреде�и размера на една опа�о��а е ну�но 
да се съобразят пред�арите�но ня�ои неща:

1.Сто�ата не тряб�а да изду�а и�и да препъ��а опа�о��ата;

2.За да мо�е да се носи без да напряга пръстите на
��иента, сто�ата тряб�а да изпъ��а не по�ече от 2/3
от обема на торбата �ъ� �исочина;

3. А�о прода�ачът тряб�а да поста�я сто�ата �  торбата 
бързо, препоръч�аме о�о�о проду�та �ътре да има 
разстояния минимум по 2 см. от четирите страни;

4. От потребите�с�а г�една точ�а, опа�о��ата не  тряб�а 
да изг�е�да празна;  

Ние мо�ем да изработим �се�и размер, �ойто 
бихте по�е�а�и.

Изберете стандартен и�и размер по 
Ваше �е�ание и ние ще изработим подходящата за 
Вашите сто�и хартиена торба. 
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ВЪЗМО�НОСТИ 

ЗА ПЕЧАТ И ПО�РИТИЯ

�аминиране
Ре�еф (сухо преге)
Се�е�ти�ен UV �а�
Топъ� печат със з�атно фо�ио 
Топъ� печат със сребърно фо�ио
Печат от�ътре
Печат �ърху панде��а

Възмо�ностите на офсето�ите печатни машини 
за постигане на �ачест�ен фотореа�истичен пъ�ноц�етен 
печат са из�естни на �сич�и. 
Ре��амните торби имат �ъзмо�ност за печат 
от петте си страни � от 1 до 6 ц�ята, �а�то и от�ътре. 
Отпечат�аме �сич�о: ц�етни сним�и, 
с�о�ни монта�и и п�ътни фоно�е.
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В �е�анието си да бъдем пра�тични изпо�з�аме раз�ични дръ��и
за раз�ичните размери торби, та�а че да се носят удобно и да издър�ат: 

     Шнур- памучен и PP;
     Панде��а- сатенена, рипсо�а;
     Усу�ани дръ��и- хартиени, памучни;
     Изрязани дръ��и;

Изпо�з�аме �артон от 350г/м² до 600 г/м² за под�о��а на
мястото на зах�ата, за да сме сигурни, че торбата ще бъде здра�а.

Възмо�ни са раз�ични форми и размери изрязани дръ��и.

РАЗ�ИЧНИ ВИДОВЕ

ДРЪ��И14



А�СЕСОАРИ

�артич�а;
Напечатана панде��а;
Напечатан тънъ� хартиен �ист за у�и�ане на сто�ата преди да се с�о�и �ътре � торбата;
Самоза�епни ети�ети за зат�аряне  и фина�но „запечат�ане“ о�о�о дръ��ите ;

Ос�ен опа�о�ането � ре��амна хартиена торба на щанда Ви, 
а�сесоарите при�репени �ъм �ече опа�о�ания проду�т по�аз�ат гри�а за ��ента 
и �нимание �ъм �се�и детай� � момента на по�уп�ата.

Има много начини да изразим то�а, но най-изпо�з�аните са:
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 П�И�ОВЕТЕ ОТ ХАРТИЯ ПО�РИВАТ ВСИЧ�И Е�О�ОГИЧНИ
СТАНДАРТИ С ВИСО�АТА СИ СТЕПЕН НА РЕЦИ��ИРУЕМОСТ

И СЪВМЕСТИМОСТ С О�О�НАТА СРЕДА. 
НЕ ИЗ�ЪЧВАТ ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА �ЪМ ОПА�ОВАНИЯ ПРОДУ�Т.

ИЗПО�ЗВАТ СЕ ЗА ПА�ЕТИРАНЕ НА Х�ЯБ И Х�ЕБНИ ИЗДЕ�ИЯ, САНДВИЧИ, 
�РОАСАНИ, БРАШНО, ЗАХАР И ДРУГИ ИЗДЕ�ИЯ С ПОВИШЕНА
ХИГИЕННА ЧУВСТВИТЕ�НОСТ, �А�ТО И ЗА ПРОДУ�ТИ, �ОИТО

ТРЯБВА „ДА ДИШАТ“ В СВОЯТА ОПА�ОВ�А.

ХАРТИЕНИ П�И�ОВЕ



ВИДОВЕ
П�И�ОВЕ

БЕЗ ФА�ТИ

БЕЗ ФА�ТИ С ФА�ТИ

С ФА�ТИ

ПРОЗОРЕЦ

ПРОЗОРЕЦ

�АПАЧЕ

ПРАВОЪГЪ�НО
ДЪНО

ОТВОР ЗА
НОСЕНЕ

ПРАВОЪГЪ�НО
ДЪНО

С ФА�ТИ

С ФА�ТИ

�АПАЧЕ

ПРОЗОРЕЦ
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П�И� С
П�ОС�О 
ДЪНО

ОПА�ОВ�А ЗА
РОЗА

Непре�ъсната ро��а от хартиен ръ�а�, �ойто е 
перфориран на избрана от ��иента дъ��ина, 
� за�исимост от дъ��ината на опа�о�аното ц�ете.
Пред�ага се със и без фа�ти. 
 

ОПИСАНИЕ

35 - 70 г/ м2  �афя�а хартия

10 х 46

Изпо�з�а се за единично 
опа�о�ане на ц�ете.

В магазините за ц�етя се о�ач�а на ро��а,
ме�ду п�и�о�ете има перфорация за �есно от�ъс�ане. 

ПРИ�О�ЕНИЕ

19

2.5 на ро��а 

МАТЕРИА�



АПТЕ�И, ДРОГЕРИИ
И �ОЗМЕТИ�А

П�И� С
ПРАВОЪГЪ�НО
ДЪНО

П�и� с пра�ъгъ�но дъно и фа�ти.

За опа�о�ане на б�истери, шишенца, 
�озметични материа�и, парф�ми, 
�анце�арс�и материа�и, 
дребни су�енири.

ПРИ�О�ЕНИЕ

10 х 22 х 7

10 х 28 х 7

18 х 35 х 7

17.5
 
23

13

2000

2000

450 

20

*�ъзмо�ни са и размери по Ваше �е�ание

60  - 90 г/ м2  бя�а и�и �афя�а хартия
МАТЕРИА�

ОПИСАНИЕ



АПТЕ�И, ДРОГЕРИИ
И �ОЗМЕТИ�А

ПРИ�О�ЕНИЕ

12 х 15

  8 х 15 х 4

10 х 20 х 4

14 х 20 х 4 

2000

2000

2000

2000

3.9
 
6.7 

7.5 

8 

П�И� С 
П�ОС�О
ДЪНО 21

За опа�о�ане на б�истери, шишенца, 
�озметични материа�и, 
парф�ми, �анце�арс�и материа�и, 
дребни су�енири.

*�ъзмо�ни са и размери по Ваше �е�ание

П�и� с п�ос�о дъно.
Пред�ага се с фа�ти и без фа�ти.

35  - 70 г/ м2  бя�а и�и �афя�а хартия
МАТЕРИА�

ОПИСАНИЕ





Х�ЯБ И ТЕСТЕНИ ПРОДУ�ТИ

Х�ЯБ, ФРАНЗЕ�И И БАГЕТИ

ПРИ�О�ЕНИЕ
За опа�о�ане на х�ябо�е, франзе�и, 
багети и други тестени изде�ия. 

В хартиени п�и�о�е х�ябът 
и тестените проду�ти запаз�ат по- дъ�го
с�оите �ачест�а и с�е�ест. 

17 х 37 х 7

12 х 46 х 6

20 х 27 х 11

2000

2000

2000

П�И� С
П�ОС�О 
ДЪНО 23

14.5

14

13

*�ъзмо�ни са и размери по Ваше �е�ание

П�и� с п�ос�о дъно.
Пред�ага се с фа�ти и без фа�ти.

35  - 60 г/ м2  бя�а и�и �афя�а хартия,
мас�оусточи�а хартия

МАТЕРИА�

ОПИСАНИЕ



Х�ЯБ И ТЕСТЕНИ
ПРОДУ�ТИ
ЗА МАШИННО ПЪ�НЕНЕ НА Х�ЯБ, С ПРОЗОРЕЦ

ПРИ�О�ЕНИЕ
За а�томатично пъ�нене на на нарязан х�яб.

 
В хартиени п�и�о�е х�ябът 
и тестените проду�ти запаз�ат по- дъ�го
с�оите �ачест�а и с�е�ест. 

П�И� С
П�ОС�О 
ДЪНО24

техно�огични от�ори

  8,6
 
11,0

1000

1000

17 x (40+4) x 4,5 

*�ъзмо�ни са и размери по Ваше �е�ание

18 x (47+4) x 6 

П�и� с п�ос�о дъно и фа�ти.
Машинното пъ�нене изис��а � горната част 
на п�и�а да има 4 см �исо� ези� с д�а от�ора, 
чрез �оито п�и�о�ете се за�реп�ат � машината 
за па�етиране на х�яб. 

45  - 55 г/ м2  бя�а и�и �афя�а  промазана хартия
МАТЕРИА�

ОПИСАНИЕ



Х�ЯБ И ТЕСТЕНИ ПРОДУ�ТИ

ЗА�УС�И, САНДВИЧИ И �РОАСАНИ

П�И� С
П�ОС�О 
ДЪНО

17 х 18

14 х 20 х 4

14 х 27 х 7

17 х 27 х 7

3000

2000

2000

2000

4.3
 
6.7

10.4

11.6

За опа�о�ане на за�ус�и, санд�ичи, �роасани и
други тестени изде�ия. 

С изпо�з�ането на хартиени п�и�о�е 
проду�тите запаз�ат по- дъ�го с�оите 
�ачест�а и с�е�ест. 

*�ъзмо�ни са и размери по Ваше �е�ание
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ПРИ�О�ЕНИЕ

П�и� с п�ос�о дъно.
Пред�ага се с фа�ти и без фа�ти.

35  - 60 г/ м2  бя�а и�и �афя�а хартия,
мас�оусточи�а хартия

МАТЕРИА�

ОПИСАНИЕ



ЯД�И И ДРЕБНИ
С�АД�И

За опа�о�ане на яд�и, сем�и, бонбони, 
дребни с�ад�и.

Хартиеният п�и� създа�а усещане за 
хигиена и гри�а.

10 х 12 х 7

10 х 27 х 7

2500

2500

П�И� С
ПРАВОЪГЪ�НО
ДЪНО26

*�ъзмо�ни са и размери по Ваше �е�ание

21

23

ПРИ�О�ЕНИЕ

П�и� с пра�оъгъ�но дъно с фа�ти.

60  - 90 г/ м2  бя�а и�и �афя�а хартия,
промазана с ПЕ хартия

МАТЕРИА�

ОПИСАНИЕ



ЯД�И И ДРЕБНИ
С�АД�И

П�И� С
П�ОС�О 
ДЪНО

За опа�о�ане на яд�и, сем�и, бонбони, 
дребни с�ад�и.

Хартиеният п�и� създа�а усещане за 
хигиена и гри�а.

10 х 20 х 4

12 х 18 х 4

14 х 27 х 7

2000

2000

2000

27

*�ъзмо�ни са и размери по Ваше �е�ание

5.3

5.4

10.4

ПРИ�О�ЕНИЕ

П�и� с п�ос�о дъно.
Пред�ага се с фа�ти и без фа�ти.

35  - 60 г/ м2  бя�а и�и �афя�а хартия,
мас�оусточи�а хартия

МАТЕРИА�

ОПИСАНИЕ



П�И� С
П�ОС�О 
ДЪНО

С�АРА, РИБА И ТОП�И
ТОЧ�И

ОПИСАНИЕ

ПРИ�О�ЕНИЕ

14 х 27 х 7

17 х 27 х 7

20 х 27 х 7

2000

2000

2000

*�ъзмо�ни са и размери по Ваше �е�ание

10.3

11.8

13

За опа�о�ане на де�и�атесни проду�ти �ато пи�е,
риба и друга топ�а суха храна.

28

МАТЕРИА�
35  - 60 г/ м2  бя�а и�и �афя�а мас�оусточи�а хартия,
хартия с ПЕ по�ритие 

П�и� с п�ос�о дъно.
Пред�ага се с фа�ти и без фа�ти.



ПЕЧЕНО ПИ�Е

ПЕЧЕНИ МЕСА С АГРЕСИВНИ ПОДПРАВ�И

ПРИ�О�ЕНИЕ:

20 х 35 х 7

17 х 27 х 7

14 х 20 х 4

1500

2000

2000

За опа�о�ане на де�и�атесни печени проду�ти пи�е,
риба и друга храна с агреси�на мазнина, 
�ся�а��о топ�о месо.

П�И� С
П�ОС�О 
ДЪНО 29

*�ъзмо�ни са и размери по Ваше �е�ание

14.9

11.4

6.6

ОПИСАНИЕ
П�и� с п�ос�о дъно.
Пред�ага се с фа�ти и без фа�ти.
А�уминие�ото по�ритие от�ътре запаз�а 
топ�ината на месото до ня�о��о часа от опа�о�ането му.
Издър�а на температура над 100 градуса.

МАТЕРИА�
80  - 90 г/ м2  бя�а хартия с ПЕ по�ритие,
хартия с а�умиий 





БРАШНО И ЗАХАР

П�И� С
ПРАВОЪГЪ�НО
ДЪНО

За пред�арите�но опа�о�ане на насипни
проду�ти, па�етиране на брашно, захар, 
подпра��и и др. 

 1
 
 1  

 1

 1   

до 0.5 
 
до 1.0 

до 1.0

до 5.0 

2500

2500

2500

2000 

17
 
20

23

44 

7 х 21.5 х 5

9 х 25.5 х 6

10 х 27.5 х 7

14 х 44 х 10.5

*�ъзмо�ни са и размери по Ваше �е�ание
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ОПИСАНИЕ

ПРИ�О�ЕНИЕ

МАТЕРИА�
70 -90 г/ м2  бя�а �рафто�а хартия

П�и� с пра�оъгъ�но дъно и фа�ти.
От�ича�ат се с го�яма здра�ина и издръ��и�ост. 
Пра�оъгъ�ното дъно ги пра�и
удобни за подре�дане на рафто�е и сте�а�и � 
магазините за храните�ни сто�и.



ХАРТИЕНИ П�И�ОВЕ ЗА
�АФЕ И ЧА�

1
 
1

до 0,5 
 
до 1.0 

2500  

П�И� С
ПРАВОЪГЪ�НО
ДЪНО

23

*�ъзмо�ни са и размери по Ваше �е�ание

450  19.2

32

10 х 27.5 х 7

18 х 35 х 9

За пред�арите�но опа�о�ане на насипни
проду�ти, па�етиране на чай, �афе,
би��и и др.
 

Запаз�а аромата и с�е�естта на проду�та.

ОПИСАНИЕ

ПРИ�О�ЕНИЕ

МАТЕРИА�
70 -90 г/ м2  бя�а �рафто�а хартия,
хартия с ПЕ по�ритие 

П�и� с пра�оъгъ�но дъно и фа�ти.
От�ича�ат се с го�яма здра�ина и издръ��и�ост. 



ХАРТИЕНИ П�И�ОВЕ ЗА
ПРОБИ ОТ СЕМЕНА

П�И� С
ПРАВОЪГЪ�НО
ДЪНО

ПРИ�О�ЕНИЕ
За мострени проби от раз�ични семена 
и �онтро� на �ачест�ото � растение�ъдст�ото.

Д�ата с�оя на тази опа�о��а осигуря�ат 
допъ�ните�на здра�ина.

10 х 27 х 7

18 х 35 х 7  

  

1 

2

до 1.0
 
до 2.0 

2500

450 

23
 
16

*�ъзмо�ни са и размери по Ваше �е�ание
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ОПИСАНИЕ

МАТЕРИА�
70 -90 г/ м2  бя�а �рафто�а хартия,
един и�и д�а с�оя хартия

П�и� с пра�оъгъ�но дъно и фа�ти.
От�ича�ат се с го�яма здра�ина и издръ��и�ост. 





ОПА�ОВЪЧНАТА ХАРТИЯ Е ПОДХОДЯЩА ЗА
УВИВАНЕ НА РАЗНООБРАЗНИ ХРАНИТЕ�НИ

И НЕХРАНИТЕ�НИ ПРОДУ�ТИ: 
ЗА�УС�И, С�АД�И, �РОАСАНИ,

САНДВИЧИ, ТОСТОВЕ, ХАМБУРГЕРИ, ХОТ ДОГ,
ДЮНЕРИ, МЕСА, �О�БАСИ, РИБА, ПИ�ЕТА,

М�ЕЧНИ ПРОДУ�ТИ И ДР.
СЕРТИФИ�АТ ЗА ДОСЕГ С ХРАНИ.

ОПА�ОВЪЧНА ХАРТИЯ



ХАРТИЯ НА РО��А ХАРТИЯ
НА 
РО��А

ЗА ОПА�ОВАНЕ НА
БРАШНО И ЗАХАР

ЗА МА��И 
ЗАХАРЧЕТА

ЗА БОЯДИСВАНЕ
НА АВТОМОБИ�И

36

70  - 90 г/ м2 30  - 70 см

20  - 50 см

40  - 70 см

Материа�

45  - 55 г/ м2

Материа�

40  - 60 г/ м2

Материа�

Ширина 

Ширина 

Ширина



*�ъзмо�ни са и размери по Ваше �е�ание
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ХАРТИЯ
НА 
�ИСТ

ХАРТИЯ НА �ИСТ

ЗА ДЮНЕРИ И 
ХАМБУРГЕРИ

ЗА МЕСО И 
СИРЕНЕ

35-45 г/ м2

35-45 г/ м2

35-45 г/ м2

35-45 г/ м2

25 х 25 см
 
34 х 40 см

22 х 20 см

44 х 40 см

4 �г

4 �г

4 �г

4 �г

25 х 25 см
 
34 х 40 см

22 х 20 см

44 х 40 см

4 �г

4 �г

4 �г

4 �г

39 х 44 см
 
19.5 х 22 см

4 �г

4 �г

55 - 85 г/ м2 

55 - 85 г/ м2

Материа�

35-45 г/ м2

35-45 г/ м2

35-45 г/ м2

35-45 г/ м2

Размери Опа�о��а 

Материа� Размери Опа�о��а 

Материа� Размери Опа�о��а 

ЗА МАЗНИ ХРАНИ



ХАРТИЯ НА �ИСТ
38

*�ъзмо�ни са и размери по Ваше �е�ание

ХАРТИЯ
НА 
�ИСТ

ХАРТИЯ ЗА
ПЕЧЕНЕ

ПОД�О��И ЗА 
ХРАНЕНЕ НА МАСА

ХАРТИЕНИ СТЕ��И
ЗА АВТОМОБИ�И

39  - 41 г/ м2

39  - 41г/ м2

40 х 60 см
 
42 х 62 см

90 г/ м2 42 х 30 см

90 г/ м2

90 г/ м2

90 г/ м2

35 х 50 см

33 х 70 см

50 х 70 см

Материа�

Материа�

Материа�

Размери

Размери

Размери



ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕТЕ 
НАШИТЕ ПРОДУ�ТИ5

ВИСО�О �АЧЕСТВО НА
ПРОИЗВЕ�ДАНИТЕ

ПРОДУ�ТИ

БЪРЗИНА В
ОБРАБОТ�АТА НА
ВСЯ�А ПОРЪЧ�А

ГРИ�А ЗА
О�О�НАТА 

СРЕДА

ПОСТОЯННО ТЪРСИМ
НОВИ РЕШЕНИЯ 

ЗА ОПА�ОВ�И

ПЕРФЕ�ТЕН ДИЗА�Н,
СЪОБРАЗЕН С ФУН�ЦИЯТА 

НА ВАШИЯТ ПРОДУ�Т

БДС EN ISO 14001 БДС EN ISO 9001



Варна, 9000
бу�. Цар Ос�ободите� 204В
те�./фа�с: +359 52 608 722
моби�ен: 0893 43 17 78
contact@varnapack.com
www.varnapack.com


