
* Podane ceny są cenami netto (VAT 23%)

Ulotka ma charakter informacyjny, podane ceny zostaną potwierdzone przy zamówieniu.
Oferta ważna jest od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 lub do wyczerpania zapasów!
DOSTAWA w Bielsku-Białej oraz przy zakupie powyżej 500 zł - gratis.
DOSTAWA KURIEREM: przy zakupie poniżej 500 zł - przelew + 15 zł, pobranie + 20 zł. 

 

Zapraszamy do sklepu w Bielsku-Białej, ul. Strażacka 35 

Sklep internetowy: www.remib.eu 

PEŁNY ASORTYMENT 
biurowy 

ponad 2000 artykułów

43-382 Bielsko-Biała
ul. Strażacka 35
tel. 33 499 00 30
druki@remib.eu

więcej niż drukarnia...

 ULOTKI

PLAKATY

(Wapienica)

więcej niż drukarnia...

Najlepszy wybór materiałów 
biurowych

TECZKI OPAKOWANIA

KOPERTY
Z NADRUKIEM

KSIĄŻKI

FOLDERY
 I BROSZURY

ART. REKLAMOWE
GRAWER I NADRUK

KALENDARZE

L R P LI A Z PT  M NE O YY R ES E
Wielkość liter i cyfr 

samoprzylepnych:
0,7 cm, 1 cm, 1,5 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 

7 cm, 10 cm, 15 cm

Kolory: czarny, biały, czerwony, niebieski, 

                zielony, żółty

Cena za arkusz: B6 szt.

                                   B5  szt.

0,98* 

1,30*

Pojedyncze litery: od 7 cm do 15 cm

                                     cena od szt.

                                        
0,67*

2016
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• doskonały pomysł na prezent dla nauczyciela

• oprawa umożliwia wykonanie nadruków, tłoczenia 

   i personalizacji terminarza

• kalendarz obejmuje rok szkolny 2017/2018 

   oraz miesiące wakacyjne przed i po nim

• kolory: czerwony, biały, zielony, fioletowy, czarny

TERMINARZ NAUCZYCIELA 2017/2018 B5

K

MINIPALETKA NOTES

OSTKA PAPIEROWA 

47,18*

47,18*

14,00*

4,85*

NOWOŚĆ

MINIPALETKI

OFERUJEMY - koperty z nadrukiem i wszelkie usługi poligraficzne 

NISZCZARKA C8A0
 szeroko

wielkość ścinka: 4 x 50 mm

•  ilość niszczonych kartek (A4/80g): 10

• ść wejścia: 230 mm

•  

47,18*490,00*

Przy zakupie  dowolnych
produktów ARGO

 kołonotatnik GRATIS
DŁUGOPIS TERMOŚCIERALNY 

TSI UF 220
• dwie gumki do korygowania tekstu
• cienka linia pisania
• dostępny w 8 kolorach

7,35*

 

wyślij zapytanie: sklep@remib.eu
PEŁNY ASORTYMENT ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DOSTĘPNY NA: www.remib.eu

* Podane ceny są cenami netto (VAT 23%)

Jan Kowalski

V
Anna

Malinowska

WIZYTÓWKI

ZAMÓWIENIE

NOTATNIKI



ZORGANIZUJ SWOJE BIURO

KLIPSY SZKOLNE „UŚMIECH2”

• do segregowania prac, dokumentów

• duża siła spinania

• pakowane po 48 szt

• klipsy szkolne z ciekawymi motywami

47,18*15,90*

SZUFLADA NA DOKUMENTY

TEMPERÓWKA NA KORBKĘ

47,18*

47,18*

47,18*

39,00*

1,85*

21,00*

4,20*

17,48*

SEGREGATORY
   • szerokość 75 mm lub 50 mm

   • szkolna temperówka na korbkę 
      w trzech kolorach
   • bezpieczna i prosta w użyciu
   • specjalne cylindryczne ostrza 
      zapobiegają łamaniu rysika ołówka 
      lub kredki
   • możliwość przykręcenia do biurka

   • oklejony na zewnatrz PP, wewnatrz papierem
   • na dolnych krawędziach okucie zabezpieczające przed
     niszczeniem okładek
     

18,35*
24,28*
40,10*

18 kolorów

24 kolorów 

36 kolorów 

profesjonalne
kredki akwarelowe

KREDKI KOH-I-NOOR MONDELUZ

KREDKI KOH-I-NOOR TRZYKOLOROWE

zestaw 12 sztuk
  • szeroka gama kolorystyczna
  • 

zestaw  sztuk
  • tworzą przestrzenny rysunek 3D
  • 5

0*

ZAKREŚLACZ

ZSZYWACZ ERGONOMICZNY

ONE TOUCH

KOŁONOTATNIK ARGO LIGHTS A4

CIENKOPIS

STABILO 88 

PIÓRO KULKOWE

PIÓRO WIECZNE

   chowania wkładu zapobiegający 

   poplamieniu ubrania

• gumowy uchwyt zapewnia komfort pisania

• podwójny automatyczny mechanizm 

zszywacz One-Touch w obudowie

   z tworzywa sztucznego

• części mechaniczne metalowe

• 30% więcej wolnego miejsca 

   podczas archiwizacji 

   dokumentów

• 

• a

• wzór siateczkowy, pasuje do innych 

   przyborników z tej kolekcji

• w zestawie 3 szufladki

• do przechowywania dokumentów, do 

   których dostęp jest szybki 

   i nieuciążliwy

• wymiary 350 x 297 x 275 mm

wykonan  z lakierowanego metalu

  • grubość linii 0,4 mm – 

  • idealny do pisania, pracy 

     z linijką lub szablonem

     wyjątkowo mocny 

  • końcówka oprawiona 

     w metal

47,18*

47,18*

47,18*

3,70*

39,69*

18,50*

47,18*

47,18*

12,16*

12,16*

* Podane ceny są cenami netto (VAT 23%)

Więcej niż drukarnia... 

NOWOCZENA EDUKCJA
Zeszyty, bruliony i notatniki
 

Najpopularniejsze na rynku zeszyty 
dostępne w NASZYM SKLEPIE

MARKER OLEJOWY PX-20 - 

PIÓRO KULKOWE UB-150 - 

PIÓRO KULKOWE UBA-188 AIR - 

MARKER NO-320 - 

DŁUGOPIS OLEJOWY SXN-101 JETSTREAM - 

DŁUGOPIS SN-101 - 

9,90 zł *

6,90 zł *

7,50 zł *

2,10 zł *

2,90 zł *

2,90 zł *

Dostępne produkty:

    zeszyty i bruliony w formatach A5 i A4

    małe notatniki: A6, 90x140, 110x170

    Okładki laminowane

    Liczba stron opowiadająca szkolnym standardom: 
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