
Przedstawiamy kolejną ofertę specjalistycznych druków dla kancelarii notarialnych.

Wszystkie księgi, rejestry, dzienniki, repertoria i skorowidze wykonane są zgodnie z obo-
wiązującymi normami, w klasycznej, szytej, twardej oprawie introligatorskiej, oklejonej skóro-
podobną folią introcal, z tłoczonym złotą folią tytułem na okładce.

D¹¿ymy do sta³ego podnoszenia jakoœci i wzrostu walorów u¿ytkowych prezentowanych przez nas
artyku³ów. Obecnie repertoria A (300 i 150 stron) s¹ ju¿ od kilku lat fabrycznie numerowane.
W naszej ofercie pojawi³ siê nowy rejestr – Dziennik dokumentów wydanych do „Reperto-
rium A” prowadzonego elektronicznie – patrz poz. 8.
Polecamy równie¿ uzupe³niaj¹ce druki kadrowe, ksiêgowe i bankowe wg aktualnych standar-
dów, a tak¿e god³o pañstwowe oraz indywidualne teczki reklamowe z nadrukiem firmowym.

Lp. Symbol Nazwa Format Jm.
Cena
netto
w z³

Iloœæ
zam.

1 2 3 4 5 6 7

1. RA Repertorium „A”, 300 stron podwójnych, numerowanych 34×33 cm szt. 74,00

2. RA150 Repertorium „A”, 150 stron podwójnych, numerowanych 34×33 cm szt. 48,00

3. REP Repertorium „P”, 100 stron podwójnych A-4 pionowy szt. 22,00

4. SA6 Skorowidz alfabetyczny, 600 stron, z podciêciami na litery alfabetu A-4 pionowy szt. 63,00

5. SA3 Skorowidz alfabetyczny, 300 stron, z podciêciami na litery alfabetu A-4 pionowy szt. 42,00

6. KD Ksiêga depozytowa, 200 stron podwójnych A-4 pionowy szt. 22,00

7. DPD Dziennik przes³anych dokumentów, 200 stron A-4 pionowy szt. 22,00

8. DDRE Dziennik dokumentów wydanych do „Repertorium A” prowadzonego
elektronicznie, 200 stron A-4 pionowy szt. 22,00

9. DKN Dziennik korespondencyjny dla kancelarii notarialnej, 200 stron A-4 poziomy szt. 22,00

10. KDPM Ksi¹¿ka dorêczeñ przesy³ek miejscowych, 64 strony A-4 pionowy szt. 11,00

11. RUN
Rejestr uniwersalny (rejestr o czystych, uniwersalnych rubrykach,

umo¿liwiaj¹cy wpisywanie wszelkich zdarzeñ statystycznych i wszelkiego
typu ewidencji) 200 stron

A-4 pionowy szt. 15,80

12. FN Faktura VAT dla notariuszy, papier samokopiuj¹cy A-4 pozioma blok 80 k. 13,30

Rozetki samoprzylepne do zaklejania koñcówek sznurka przy oprawie aktu
notarialnego (nowy wzór) – dostarczane w trwa³ej, wygodnej teczce preszpanowej kmpl. 1000 szt.

13. RBG a) bia³o-granatowe 99,00

14. RBC b) bia³o-czerwone 99,00

15. RBZ c) bia³o-zielone 99,00

16. RB d) bia³e 95,00



17. TAOT Teczka akt osobowych ABC, twarda oprawa introligatorska A-4 szt. 10,40

18. TDP Teczka do podpisu, oprawa introligatorska A-4
15
tekturowych
kart

25,40

19. Os-226 Ewidencja wyjœæ w godz. s³u¿bowych A-4 broszura 32 str. 5,60

20. Os-306 Umowa o pracê, papier samokopiuj¹cy A-4 blok 40 kart 7,50

21. Os-373 Œwiadectwo pracy, papier samokopiuj¹cy A-4 blok 40 kart 7,50

22. Os-202A Kwestionariusz osobowy wzór A dla osoby ubiegaj¹cej siê o zatrudnienie,
papier offsetowy A-4 blok 40 kart 7,00

23. Os-202B Kwestionariusz osobowy wzór B dla pracownika, papier offsetowy A-4 blok 40 kart 7,00

24. Os-225 Lista obecnoœci, papier offsetowy A-4 blok 40 kart 7,00

25. Zo-10 Umowa-zlecenie, papier samokopiuj¹cy A-4 blok 40 kart 7,50

26. K-210 Ksiêga druków œcis³ego zarachowania, opr. broszurowa, 80 str. A-4 poziomy szt. 7,30

27. K-205 Ksiêga inwentarzowa a) twarda oprawa introligatorska, 200 str. A-4 szt. 12,10

28. K-205 b) oprawa broszurowa, 22 k. A-4 szt. 6,70

29. Os-227 Roczna karta ewid. obecnoœci, bia³a, kartonowa, dwustronna A-5 szt. 0,15

30. Os-330 Karta urlopowa 2/3 A-6 bloczek 40 kart 2,60

31. WOU Wniosek o urlop 2/3 A-5 bloczek 40 kart 2,60

32. Os-231 Zaœwiadczenie, papier samokopiuj¹cy A-6 bloczek 80 kart 3,30

33. Os-241 Potwierdzenie zmiany stanowiska / uposa¿enia, papier samokopiuj¹cy 2/3 A-5 bloczek 40 kart 2,60

34. Os-232 Polecenie wyjazdu s³u¿bowego (delegacja) A-5 bloczek 40 kart 4,00

35. K-172 Nota ksiêgowa, papier samokopiuj¹cy A-5 blok 80 kart 6,20

36. GP God³o pañstwowe Polski, karton foliowany A-3 szt. 7,00

37. GOPR

God³o pañstwowe Polski w oprawie, rama ze szk³em i p³yt¹ pilœniow¹
od spodu, na elastycznych haczykach (mo¿liwoœæ ³atwego demonta¿u
np. do umycia szyby). Wymiary wewnêtrzne ramy 30 x 40 cm (prawie
A-3), zewnêtrzne (ca³kowite) 37 x 47 cm. God³o wydrukowane jest
zgodnie ze wzorem z Konstytucji RP, na wysokiej jakoœci kartonie
lakierowanym. Rama o ciekawym, eleganckim profilu w kolorze
spatynowanego srebra, z zawieszk¹

szt. 45,00

38. HERBAL
herb miasta lub gminy (dowolny, na zamówienie, w pe³nej kolorystyce)

na twardej p³ycie PCV odpornej na warunki atmosferyczne
a) w ramce aluminiowej

45 × 53 cm szt. 80,00

39. HERB b) luzem, bez ramki 43 × 51 cm szt. 44,50

40. K-111 Raport kasowy
a) du¿y, papier samokopiuj¹cy, RK 4 A-4 blok 80 kart 11,50

41. b) ma³y, papier samokopiuj¹cy, RK 5 A-5 blok 80 kart 6,20

42. K-113 Wniosek o zaliczkê A-6 bloczek 40 kart 2,60

43. K-114 Rozliczenie zaliczki A-6 bloczek 40 kart 2,60

Polecenie przelewu / wp³ata gotówkowa, papier samokopiuj¹cy, do rêcznego
lub maszynowego wype³niania

44. PPW2 a) 2-odcinkowe A-6 bloczek 80 kart 3,60

45. PPW3 b) 3-odcinkowe A-6 bloczek 80 kart 3,60

46. PPW4 c) 4-odcinkowe A-6 bloczek 80 kart 3,60


