
PROMOCJE
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ - NAJNIŻSZA CENA!

ARTYKUŁY BIUROWE - MATERIAŁY DO REKLAMY - PIECZĄTKI

do końca października 2020

Papier Pollux A4
 ˝ nowe, wygodne otwieranie
 ˝ przeznaczony do wszystkich działań biurowych, do 
wydruków czarno-białych, kolorowych i kopiowania
 ˝ produkt przyjazny środowisku, posiada certyfikaty: EU 
Ecolabel i FSC®
 ˝ ostrzejsze wydruki i mniejsze zużycie tuszu dzięki 
produkcji z wykorzystaniem technologii ColorLok
 ˝ idealny do korespondencji zewnętrznej, druku koloro-
wych wykresów i prezentacji
 ˝wyprodukowany w Polsce
 ˝ klasa: B

alebiuro.com
al. 11-go Listopada 159

66-400 Gorzów Wielkopolski, Pon-Pt 8:00-16:30
tel. 95 722 42 42, 95 732 42 42, kom. 733 304 308

950
+VAT



480

-30%
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Długopis Taurus D-202
 ˝ przezroczysta obudowa
 ˝wentylowana skuwka w kolorze tuszu
 ˝wymienny wkład - nr 10
 ˝ średnica kulki 0,7 mm

Długopis BIC Orange
 ˝wentylowana skuwkakońcówka 
pisząca z węglika wolframu
 ˝ średnica końcówki 0,7 mm
 ˝ szerokość linii pisania 0,3 mm
 ˝ długość linii pisania 3 500 m
 ˝ atrament na bazie oleju: trwały, 
wodoodporny, szybkoschnący
 ˝ nie zawiera toksyn i metali 
ciężkich

Długopis UNI SXN101
 ˝ długopis z serii Jesteream z automatycznie 
chowanym wkładem (SXN -101)
 ˝ gumowa obudowa długopisu zapewnia 
komfot pisania - idealnie dopasowuje się 
do dłoni
 ˝ tusz szybko schnący, zasycha w ciągu 1 
sekundy - idealny dla osób leworęcznych
 ˝ nie przerywa pisząc po śliskim papierze, np. 
faktury, papier kredowy
 ˝ cienka linia pisania : ok. 0,35 mm

Dziurkacz Taurus 502
 ˝metalowa podstawa i dźwignia
 ˝ antypoślizgowa plastikowa nakładka
 ˝wskaźnik środka strony
 ˝ blokada położenia dźwigni
 ˝ pojemnik na ścinki nie spada przy opróż-
nianiu
 ˝w opakowaniu miks kolorów
 ˝ formaty: A4, B5, A5, B6, A6, 888

Dziurkacz Taurus 605
 ˝metalowa podstawa i dźwignia
 ˝ antypoślizgowa plastikowa nakładka
 ˝wskaźnik środka strony
 ˝ blokada położenia dźwigni
 ˝w opakowaniu miks kolorów
 ˝ formaty: folio, A4, Q1/US, EX, B5, A5, B6, 
A6, 888

Segragator VauPe FCK A4  
75mm i 50mm

 ˝wykonany z twardej, 2 mm tektury
 ˝ oklejka kolorowa, pokryta folią polipropylenową
 ˝wyklejka papierowa
 ˝mechanizm dźwigniowy z dociskiem
 ˝ grzbiet o szerokości 50 lub 75 mm
 ˝ oczko grzbietowe
 ˝metalowe okucia dolnej krawędzi w produktach 
o indeksach 061, 062
 ˝ okucia owalne
 ˝wymienna etykieta do opisu

Zszywacz Tetis Orka GV-090
 ˝ Specjalnie konstrukcja dźwigni redukuje siłę nacisku o 50%
 ˝Możliwość zszycia   do 20 arkuszy

Obwoluta krystaliczna
 ˝ format A4 
 ˝ 100 szt
 ˝Bantex
 ˝ 45µ
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Tablica OFFICE PRODUCTS
 ˝magnetyczna
 ˝ suchościeralna
 ˝ rama aluminiowa

60 x 45 cm - 45 zł
90 x 60 cm - 75 zł
120 x 90 cm - 105 zł
150 x 100 cm - 185 zł
180 x 120 cm - 199 zł
200 x 100 cm - 220 zł

Korektor TOMA
 ˝taśma 8m x 5mm

Marker TAURUS TMW01
 ˝ Suchościeralny

Zakreślacz TAURUS
 ˝ 6 kolorów

Marker TAURUS TMP01
 ˝ okrągły

Zakreślacz STAEDTLER
 ˝do zakreślania na wszystkich rodzajach papieru, kserokopii, faksu
 ˝INKJET SAFE nie rozmazuje wydruków atramentowych jak i odręcznego pisma 
 ˝COPY PROOF kolory fioletowy i turkusowy gwarantują wyraźną widoczność zakreśla-
nia jak i zakreślanego tekstu na kserokopiach
 ˝atrament na bazie wody, szybkoschnący, nieblaknący
 ˝grubość linii zakreślania od 1–5 mm • nie przebija na drugą stronę

Klej MAGIC
 ˝ 45 ml

Marker HERLITZ
 ˝ 1-4 mm

Korektor TIPP EX
 ˝taśma 10m x 4,2mm
 ˝poliestrowa taśma odporna na zrywanie
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Maseczka medyczna
 ˝ 3 warstwowa

50 szt. - 33,00 zł

Mydło antybakteryjne Attis
 ˝ 400 ml 
 ˝ 5 L

Żel do dezynfekcji 
rąk GarChem

 ˝ 500 ml
 ˝ alkohol 70%

Płyn do dezynfekcji 
powierzchni Clinex 
DezoFast

 ˝ 1 L

Płyn do dezynfekcji 
uniwersalny Clinex 
Table

 ˝ 1 L
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-20%
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Oferta do końca października 2020 lub do wyczerpania zapasów. Promocja nie łączy się i innymi promocjami.

Mini przyłbica
 ˝ regulacja nachylenia
 ˝ dwie opcje mocowania
 ˝ dodatkowa tarcza 
zapasowa

Płyn dezynfekcji dłoni  
ITSEPTIC 1L

 ˝ płyn do dezynfekcji dłoni na bazie alkoholu z dodatkiem gliceryny i 
aloesu
 ˝ działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo
 ˝wysokie stężenie alkoholu, powyzej 70%
 ˝ zawiera ekstrakt z aloesu, który wspomaga działanie dezynfekujące, a 
także łagodzi podrażnienia oraz wspomaga nawilżenie skóry
 ˝ zawiera glicerynę, która nawilża i chroni przed nadmiernym wysusze-
niem dłoni

Automatyczny dozownik Office Produ
 ˝ bezdotykowy dozownik do mydła i płynu do dezynfekcji
 ˝ urządzenie na 4 baterie R14 (nie załączono)
 ˝ automatycznie dozujący substancje dezynfekujące (wyposażony 
w czujnik ruchu)
 ˝możliwość przyklejenia do powierzchni za pomocą taśmy 
klejącej bądź do montażu za pomocą śrub i kołków (załączono 
w zestawie)
 ˝ urządzenie zawiera pojemnik na płyn o pojemności 1000ml, 
który można uzupełniać mydłem lub płynem do dezynfekcji
 ˝ pojemnik zamykany (kluczyk do otwierania w zestawie)
 ˝ dozownik posiada naklejki informacyjne (załączono w zestawie)

TAŚMA OSTRZEGAWCZA  
OFFICE PRODUCTS SOLVENT

 ˝ taśma ostrzegawcza - ZACHOWAJ BEZPIECZNY ODSTĘP!
 ˝ około 100 napisów na rolce
 ˝ idealne na drzwi, witryny, podłogi, szyby itp.
 ˝wykonana z PVC
 ˝ samoprzylepna
 ˝ szerokość: 50mm
 ˝ długość 50m
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8% VAT
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CZYSTOŚĆ

-20%

Na wszystkie artykuły -20% rabatu  
do końca października! 

Promocja nie łączy się i innymi promocjami.


