
17,99*

1,55*

10,90*

17,10*

24,82*

    
       – napisany tekst nie rozmazuje się
    • lekko pisze i nie przerywa nawet
       na śliskim papierze, np. faktury
    • gumowa obudowa zapewnia 
      komfort pisania - długopis 
      idealnie dopasowuje się
      do dłoni

• idealny dla piszących lewą ręką 

    

     Długopis żelowy do tkanin BN15 czarny

    • Torba bawełniana w kolorze ecru

    • 4 gotowe szablony z alfabetem

• Pastele do tkanin 7 kolorów 

•

DŁUGOPIS URBAN RÓŻOWY PARKER

DŁUGOPIS UNI SXN 101

ZESTAW KREATYWNY PENTEL + CZAPKA

     niewielkie rozmiary•
    • wbudowany rozszywacz
    • 5 lat gwarancji
    • zszywa do 20 kartek

ZESTAW UPOMINKOWY
     ekskluzywny komplet składający się z kalendarza A5•
       i terminarza biurkowego w wersji luksusowej
    • elementy zestawu umieszczone są w eleganckim, 
       zamykanym na magnes pudełku

TABLICA SAMOPRZYLEPNA

KREDOWA

TABLICA SUCHOŚCIERALNO-MAGNETYCZNA DELI 279 x 216
  • tablica suchościeralna, magnetyczna

   • ramki wykonane z PCV

   • w zestawie 2 sztuki magnesów, 1 marker ze ścierakiem

   • do użytku w domu, biurze i szkole

   • wymiary tablicy: 279 x 216 mm

POMYSŁ 
NA 

PREZENT

POMYSŁ 
NA 

PREZENT

ZSZYWACZ LEVIATAN ST - 010 PLUS

MARKER PERMANENTNY 2160
permanentny marker z wodoodpornym,

      nietoksycznym, szybkoschnącym tuszem

    • plastikowa obudowa

    • skuwka z krótkim klipsem

    • nie zawiera ksylenu ani toluenu

    • końcówka okrągła - 1-3 mm, czarna

    • 

KREDA BIAŁA SZKOLNA KOH-I-NOOR
    kreda biała szkolna w postaci sztyftu

    wymiary 10 x10 x 100 mm

    posiada dobre właściwości piszące, nie kruszy się 

   i nie zbija w grudki przy ścieraniu

    opakowanie 100 szt. 

CIASTO-PIANKA SUPER DOUGH
    miękka, gładka i lekka masa plastyczna

    gwarantuje czystość - nie kruszy się, nie klei do rąk

    nie brudzi, ubrań i dywanów

    jest bezpieczna dla alergików

   pudełko zawiera 36 g masy, szpatułkę do modelowania, parę

   oczu, nos, wąsy

86,99*

TOREBKI PREZENTOWE

MIX WZORÓW I KOLORÓW

2,99*

46,20*

13,90*

11,50*

14,90*

26,80*
SEGREGATORY ESSELTE

ringowy A4

    • szeroko

    • oklejony na zewnątrz kolorowym, a wewnątrz jasnoszarym papierem

    • samoprzylepna etykieta na grzbiecie

    • na dolnych krawędziach metalowe okucia

    • na grzbiecie otwór na palec

    • dwa otwory na przedniej okładce

    • klasyczny mechanizm dźwigniowy z listwą zaciskową

    • dwu-

ść 75 mm

PUDEŁKA KARTONOWE
    • pudełko RETRO 33x25x19 cm

    

ZESTAW KREATYWNY PENTEL + TORBA

4,44*
5,45*

    • pudełko kolor DUŻE

       37x32x30  8,53* 

POMYSŁY NA PREZENT 

DLA NAJMŁODSZYCH

  

• idealny na prezent

• możliwość wykonania graweru laserem

• oprawa pokryta przyjemnym 

   materiałem

NOTES CZARNY DWUSTRONNY

  A5 TWIZZY
9,80*

PAPIER XERO A4 MIX

• pastelowe (80 g/100 szt.)  

• fluo (80 g 100 szt.)  

 

• żywe kolory (80 g/100 szt.)  6,49*

6,49*

6,55*

PAPIER XERO A4 

STANDARD
papier biurowy do codziennego użytku

• do stosowania w drukarkach 

  laserowych 

  i atramentowych 

• bardzo gładki

• 

TH 4   200 × 250 × 100 mm

TH 5  240 × 340 × 90 mm

TH 8   410 × 330 × 140 mm

TH 9   320 × 400 × 120 mm

TH 10   360 × 460 × 120 mm

TH 12   105 × 350 × 96 mm

2,65*

2,55*

2,85*

4,45*

4,55*

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

4,89*
zł/szt.

Cena od



 

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

Sklep internetowy: www.remib.eu 

Więcej niż 
drukarnia...

* Podane ceny są cenami netto (VAT 23%)

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

NISZCZARKA WALLNER HC 1601
•

    wielkość ścinka: 4 x 39 mm

    ilość niszczonych kartek (A4/ 80g): 16

    poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3

    poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-4/O-3/T-4

    niszczy: zszywki, spinacze, karty plastikowe, płyty CD

    pojemność kosza:29 l

    wymiary: 400 x 300 x 517 mm

    szerokość wejścia: 220 mm

Niszczarka posiada

osobne szczeliny

do niszczenia papieru

oraz kart plastikowych

i płyt CD

NOWOŚĆ

24,70*

1100,00*
Prezenter stojący

V-06-A4 pionowy

Prezenter stojący

V-06-A4 poziomy

Prezenter stojący

V-06-A5 poziomy

PREZENTERY STOJĄCE

    

      wsuwania arkuszy

   • możliwość prezentacji arkuszy w formacie A4 lub A5 np.: ulotek,

      informacji, cenników, menu, materiałów handlowych 

      i reklamowych

                                             Wymiary:

                                         V-06-A4 pionowy  -  222 x 65 x 325 mm   

                                         V-06-A4 poziomy  -  309 x 65 x 237 mm   

                                         V-06-A5 poziomy  -  222 x 65 x 174 mm   

    

• 6 przezroczystych, obracanych kart - sztywnych koszulek do

• prezenter stojący pionowy lub poziomy

37,05*

37,05*

24,70*

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ! 

Niszczarka 

dla 

wymagających

Wyjątkowych Świąt Bożego Narodzenia

 oraz szczęścia w nadchodzącym 

nowym roku

życzy firma

Remi

47,18* 47,18*

8,76*

6,21*

13,31*

13,31*

posiada 

• odporna na promieniowanie UV

• do zastosowań wewnątrz

• szerokość: 25 m

• długość: 18 m

• dużą siłę klejenia

polecana w bran

• odporna na warunki atmosferyczne i UV

• szerokość: 12 mm

• długość: 6 m

• ży motoryzacyjnej
   klejenia
• szerokość: 50 mm

• długość: 50 m

• cechuje się wysoką początkową siłą

• szerokość: 50 mm

• długość: 50 m

 a

  pianki polietylenowej 

• odznacza się bardzo dobrą przyczepnością, 

  odpornością na wilgoć oraz 

  na promieniowanie UV

• t śma dwustronnie klejąca na bazie czarnej 

• personalizacja kalendarzy, notesów

• wycinanie kartek świątecznych

PRACE WYKONANE TECHNIKĄ GRAWERU LASEROWEGO WYCENIAMY INDYWIDUALNIE

GRAWER LASEROWY

TAŚMY TECHNICZNE

13

5
2

• tabliczki informacyjne

JAN KOWALSKI
JAN KOWALSKI

JAN KOWALSKI

GRAWERUJ, WYCINAJ,

NIEPOWTARZALNE

WZORY

TWÓRZ WŁASNE 

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA CZARNA

TAŚMA SAMOCHODOWA TAŚMA UNIWERSALNA ŻÓŁTA

TAŚMA UNIWERSALNA SILVER
TAŚMA DO LUSTER 

TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA 

ŻÓŁTO-CZARNA
• szerokość: 2,5 m

• długość: 18 m

PEŁNY ASORTYMENT 
ARTYKUŁÓW BIUROWYCH 
DOSTĘPNY NA:

www.remib.eu

WYKONUJEMY 
USŁUGI POLIGRAFICZNE
W ATRAKCYJNYCH CENACH

DRUK OFFSETOWY 
• ULOTKI
• FOLDERY
• KATALOGI
• PLAKATY
• KSIĄŻKI
• KALENDARZE FIRMOWE
• DRUKI AKCYDENSOWE
• PAPIERY FIRMOWE
• WIZYTÓWKI

NADRUKI NA KOPERTACH

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
• GRAFIKA REKLAMOWA
• SKŁAD POLIGRAFICZNY
• TABLICE REKLAMOWE
• BILLBOARDY
• BANNERY
• REKLAMA NA POJAZDACH
• LOGA
• FOTOGRAFIA REKLAMOWA
• NADRUKI NA GADŻETACH
   REKLAMOWYCH

HURTOWNIA ART. BIUROWYCH
Druki akcydensowe
Papier kserograficzny
Koperty
Galanteria biurowa
Artykuły piśmiennicze
Akcesoria komputerowe
i materiały eksploatacyjne
Organizacja i archiwizacja 
dokumentów
Urządzenia biurowe
Kalendarze
Etykiety i litery samoprzylepne

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

43-382 Bielsko-Biała
ul. Strażacka 35
tel. 33 499 00 30
druki@remib.eu
www.remib.eu
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Wszelkich informacji dotyczących
kalkulacji oraz pełnej oferty
udzielamy pod numerem tel. 
33 499 00 30 wew. 108, 107, 101

* Podane ceny są cenami netto (VAT 23%)

Ulotka ma charakter informacyjny, podane ceny zostaną potwierdzone przy zamówieniu.
Oferta ważna jest od 15 listopada 2016 r. lub do wyczerpania zapasów!
DOSTAWA w Bielsku-Białej - gratis
DOSTAWA KURIEREM: przy zakupie poniżej 500 zł - przelew + 15 zł, pobranie + 20 zł. 
Przy zakupie powyżej 500 zł dostawa gratis. 

   plexi, drewna

• wycinanie liter i znaków z laminatów grawerskich, 

• znakowanie artykułów reklamowych

Zastosowania:

Hotel, Biuro, Sklep

Supermarket,

recepcja, Szpital,

Agencja, Reklama,

Turystyka, Konferencja

Szkoła, itp.
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