
TABLICA KREDOWA SAMOPRZYLEPNA
• tablica do zastosowania na każdej płaskiej

   powierzchni

• rozmiar 100x60 - można ją przyciąć

PIÓRNIKI

NOTATNIK ZESZYT PP
• wymienne wkłady

• zamykane na gumkę

• kartki mocowane na gumkę

POJEMNIKI NA DOKUMENTY 

STOJĄCE - tekturowe

PIÓRO WIECZNE MY PEN

KREDKI TRÓJKĄTNE TRINCO
• polecane w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

• idealne dla dzieci prawo i leworęcznych

• wykonane z drewna lipowego

PIÓRO MY PEN
• smukła oprawa

• dla prawo- i leworęcznych

TECZKA KONFERENCYJNA

• 
• w środku blok kartek A4

• wymiary 245 x 325 mm

• miejsce na długopis i wizytówki

Atrakcyjna i wygodna!
wykonana ze skóropodobnego materiału

PRZYBORNIK TRES VERSI
   rzybornik na Twoje biurko
 •  dost
 •  wykonany z mocnego plastiku

• p
ępny w 3 kolorach

PRZYBORNIK TRES VERSI
   rzybornik na Twoje biurko
 •  dost
 •  wykonany z mocnego plastiku

• p
ępny w 3 kolorach

* Podane ceny są cenami netto (VAT 23%) * Podane ceny są cenami netto (VAT 23%)

PEŁNY ASORTYMENT ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DOSTĘPNY NA: www.remib.eu 

wyślij zapytanie: sklep@remib.eu

FLIPCHARD-

tablica mobilna
• 70x100

• suchościeralna-

 magnetyczna

PISAK OLEJOWY GRUBY

MAGNESY

NEODYMOWE

5,88*

10,50*

3,98*

15,00*

195,00*

41,00*

19,90*

25,00*

4,90*

15,50*
18,50*

• grubość linii 1,5 - 3 mm
• dostępny w 15 kolorach
• możliwość pisania
   na każdej 
   powierzchni

9,86*

Więcej niż drukarnia... 



PEŁNY ASORTYMENT 
biurowy 

ponad 2000 artykułów

 

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

* Podane ceny są cenami netto (VAT 23%)

NISZCZARKA KOBRA

seria +2 ES

NISZCZARKA KOBRA

seria +1 ES
 szeroko

  posiada dwa osobne zestawy 

    tnących noży umożliwiających

    niszczenie papieru oraz kart 

    plastikowych i płyt CD

• ść wejścia: 230 mm

•

 szeroko

    arkuszy papieru (+1 SS7 ES)

•  poziom bezpieczeństwa 1-3 DIN

•  20 lat gwarancji na noże tnące

•  trwałe noże odporne na zszywki 

    i spinacze

•  niezawodna elektronika

• ść wejścia: 230 mm

•  jednorazowe niszczenie 26 

47,18* 47,18*1890,00* 1290,00*

KOŁONOTATNIK ARGO LIGHTS A4
•  A6  

•  A5  

6,50 zł

11,00 zł

ZAKREŚLACZ PASTELOWY

STABILO

NOWOŚĆ

LAMINATOR LEITZ
•  l

bezproblemową, wysokiej jakości laminację 

dokumentów, bez skomplikowanych ustawień. 

Najwyższej jakości wykonanie w metalicznych 

kolorach z serii Leitz WOW.

aminator Leitz iLam Home Office zapewnia 

OFERUJEMY - koperty z nadrukiem i wszelkie usługi poligraficzne 

 

Sklep internetowy: www.remib.eu (Wapienica)

 

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

18,90*

209,00*

3,75*

PROM
OCJA

5,85*

2,90*

KOŁONOTATNIK A6

KOŁONOTATNIK A4
 

 • motyw na okładce wycinany laserowo

 • posiada pionową mikroperforację

 • 80 kartek

 • nadruk - kratka jednostronna

• okładka z kartonu ozdobnego

KOŁONOTATNIK A5

8,12*

Kołonotatniki
Więcej niż drukarnia... 

150 kartek!

PROMOCJA!
Przy zakupie jednego
urządzenia z grupy
otrzymasz jeden
z dwóch prezentów
do wyboru!

 • KALENDARZE 2018  • pełna oferta - www.remib.eu 

MOTYW WYCINANY 

LASEREM

JAN KOWALSKI
JAN KOWALSKI

JAN KOWALSKI

GRAWERUJ! WYCINAJ!
TWÓRZ WŁASNE, NIEPOWTARZALNE

WZORY

• PERSONALIZACJA KALENDARZY, NOTESÓW

• WYCINANIE KARTEK ŚWIĄTECZNYCH • ZNAKOWANIE ARTYKUŁÓW REKLAMOWYCH

GRAWER LASEROWY

Ulotka ma charakter informacyjny, podane ceny zostaną potwierdzone przy zamówieniu.
Oferta ważna jest od 30 września 2017 r. do 30 listopada 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. 
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• TABLICZKI INFORMACYJNE

PRACE WYKONANE TECHNIKĄ GRAWERU LASEROWEGO WYCENIAMY INDYWIDUALNIE

• WYCINANIE LITER I ZNAKÓW 

   Z LAMINATÓW GRAWERSKICH, PLEXI, DREWNA

* Podane ceny są cenami netto (VAT 23%)
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