
Lp. Symbol Nazwa Format Jm.
Cena netto

w zł
1 2 3 4 5 6

MEN I/1 Dziennik zajęć przedszkola (oddziału przedszkolnego) (twarda oprawa introl., szyty) ze sztywnym,
introligatorskim „skrzydełkiem” na listę dzieci oraz z uaktualnionym rozkładem tabel wnętrza.

1 I/1

a) Dziennik zajęć przedszkola – oddziału przedszkolnego, MEN-I/1. Twarda oprawa introligatorska, szyty, ze
sztywnym, introligatorskim „skrzydełkiem” na listę dzieci oraz z uaktualnionym rozkładem tabel wnętrza.
Wzór zgodny z Rozporządzeniem MEN z dn. 24.08.2014 roku. 160 stron. Zestawienie obecności dzieci
w przedszkolu uwzględnia podział na ilość dni obecności i nieobecności dziecka w kaŜdym miesiącu.
Rozszerzony dzienny zapis pracy wychowawczo-dydaktycznej (2 dni na 1 stronie). Przy kwalifikacji na posiłki
moŜliwość wpisania godzin pobytu dziecka od–do. Po 12 godzin kaŜdego dnia.
Od dnia 28.08.2015 rozbudowany wykaz uczęszczania na zajęcia w rozbiciu na 12 miesięcy oraz
moŜliwością adnotacji przy kaŜdym dziecku godziny przyjścia i godziny wyjścia.
RóŜne kolory okładek! Format A4.

A4 szt. 12,50

2 I/1-BPG b) 140 stron, wzór poprzednio obowiązujący, obecnie skierowany dla przedszkoli prywatnych i katolickich.
Bez godzinowego podziału dni. A4 szt. 16,00

3 V/1 Dziennik Ŝywieniowy przedszkola (na 20 produktów), papier zwykły (oprawa broszurowa, 40 kart) A4 szt. 6,20
4 J J.w. (jadłospis) – na 40 produktów, 1 dzień na 1 stronie, papier samokopiujący A4 blok 80 k. 8,80
5 I/6 Dziennik zajęć pozalekcyjnych (oprawa broszurowa, 32 strony) A4 szt. 4,50
6 I/5 Dziennik zajęć wychowawczych (twarda oprawa introlig., szyty, 80 stron) A4 szt. 9,80
7 DZK Dziennik zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego (opr. broszur., 32 strony) A4 szt. 4,80
8 I/10 Dziennik pedagoga i psychologa (twarda oprawa introlig., szyty, 100 stron) A4 szt. 11,00
9 DNA Dziennik nauki języka obcego (angielskiego, niemieckiego itp.). Nowość!!! oprawa broszurowa 32 str. A4 szt. 4,50

10 DL Dziennik logopedy (zajęć specjalistycznych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych) (oprawa
broszurowa) 48 stron A4 szt. 5,90

11 DLH Dziennik logopedy wydawnictwa Harmonia (64 strony, pionowy, kolorowa lakierowana okładka, oprawa
broszurowa, na 80 dzieci) A4 szt. 13,80

12 DZLH Dziennik zajęć logopedycznych wydawnictwa Harmonia. 116 stron, na 70 dzieci, kolorowa lakierowana okładka
ze skrzydełkiem, oprawa broszurowa A4 szt. 19,90

13 DZTW Dziennik zajęć terapeutycznych i wyrównawczych wydawnictwa Harmonia, 88 stron, na 50 dzieci, kolorowa,
lakierowana okładka, oprawa broszurowa A4 szt. 13,80

14 DIN Dziennik indywidualnego nauczania (oprawa broszurowa, 32 strony) A4 szt. 4,30
15 DZRI Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (oprawa broszurowa, 28 stron) A4 szt. 4,60
16 DZRG Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych grupy (oprawa broszurowa, 56 stron) A4 szt. 5,20
17 DZS Dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych (oprawa broszurowa, 84 strony) A4 szt. 6,00

18 DIWW Dziennik indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania. Oprawa broszurowa, 28 stron.
Opracowany dla pojedynczego dziecka A4 szt. 3,50

19 DGWW Dziennik zajęć i organizacji wczesnego wspomagania grupy. Oprawa broszurowa, 36 stron. Opracowany dla
grupy trojga dzieci A4 szt. 3,50

20 DSS

Dziennik zajęć świetlicy (twarda oprawa introligatorska, 116 stron). Wzór zgodny z Rozporządzeniem MEN
z dn. 24.08.2010 – moŜliwość dokumentowania obecności dziecka na kaŜdej godzinie oddzielnie w ciągu
dnia (na 11 godzin) z późniejszymi zmianami na dodatkowe godziny tzw. „karciane” – realizacja godzin
z Karty Nauczyciela

A4 szt. 11,50

21 DIZ Dziennik innych zajęć, oprawa broszurowa, 48 stron, okładka ze skrzydełkiem na 32 nazwiska (wprowadzony
rozporządzeniem MEN z września 2014) A4 szt. 4,50

22 OKS Okładka na dziennik broszurowy, z miękkiej, kolorowej folii przezroczystej
a) ze skrzydełkiem A4 szt. 2,70

23 OK b) bez skrzydełka A4 szt. 2,60
24 OKL Okładka na dziennik lekcyjny (dziennik zajęć przedszkola) w twardej oprawie introlig. szt. 2,90

25 I/14 Księga ewidencji dzieci od 5 lat (twarda oprawa introlig., szyta, 90 kart, nowy wzór i układ tabel, w tym rubryka
na PESEL) A4 pozioma szt. 11,20

26 IV/1 Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola 2/3 A4 blok 100 k. 7,95
27 VI/24 Imienny wykaz dzieci, które kończą 6 lat A4 szt. 0,20
28 VI/8 Organizacja przedszkola (arkusz) A3 szt. 0,38
29 VI/25 Karta oceny pracy nauczyciela A4 ark. 0,20
30 KK Księga kontroli placówki oświatowej, (twarda oprawa introlig., szyta, 100 kart) A4 szt. 12,50
31 KSIP Księga uwag i zaleceń Społecznego Inspektora Pracy (pozioma, 100 k., twarda opr. introlig., szyta) A4 szt. 12,50
32 KRR Księga przychodów i rozchodów Rady Rodziców (oprawa jw.) A4 szt. 12,50
33 PRR Księga protokołów Rady Rodziców (twarda oprawa introlig., szyta, 200 kart) A4 szt. 23,00
34 PRP Księga protokołów Rady Pedagog. (oprawa jw., 200 k.) A4 szt. 23,00

35 KURP Księga uchwał Rady Pedagogicznej (twarda oprawa introlig., szyta, 200 kart, pionowa, z otworami do
przesznurowania) A4 szt. 23,00

36 KZAR Księga zarządzeń (oprawa jw., 100 k.) A4 szt. 12,50
37 KZAS Księga zastępstw (oprawa jw., 200 k.) A4 szt. 23,00
38 RZN Rejestr zatrudnionych nauczycieli (oprawa jw., 100 k.) A4 szt. 12,50
39 RZP Rejestr zatrudnionych pracowników (oprawa jw., 100 k.) A4 szt. 12,50
40 RNP Rejestr nieobecności w pracy (oprawa jw., 100 k.) A4 szt. 12,50
41 RSIW Rejestr skarg i wniosków (oprawa jw., 100 k.) A4 szt. 12,50

42 RUN Rejestr uniwersalny (rejestr o czystych, uniwersalnych rubrykach, umoŜliwiający wpisywanie wszelkich zdarzeń
statystycznych i wszelkiego typu ewidencji), twarda oprawa introlig., szyty, sztywny, 100 kart A4 szt. 15,80

43 IV/18 Protokół powypadkowy A4 szt. 0,20
44 IV/19 Rejestr wypadków uczniów (oprawa broszurowa, 25 kart) poziomy A4 szt. 7,40
45 I/9 Dziennik zajęć – grupy wczasów (opr. broszurowa, 20 stron) A5 szt. 2,80

ceny aktualne od 1 grudnia 2015 r.



46 V/5 Księga kasowa placówki wypoczynku dzieci i młodzieŜy (opr. broszurowa, 32 strony) A5 szt. 2,70
47 V/9 Karta wycieczki A5 szt. 0,12

48 MEN-I/52/2 Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych A7 szt. 0,15

49 MEN-I/53/2 Zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (kartonowe) A5 szt. 0,15
50 MEN-I/54/2 Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podsawowej A4 dwustr. art. 0,20
51 MI-I/2002 Zaświadczenie dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego A7 szt. 0,15
52 KL Okładka (kieszonka) na legitymację lub zaświadczenie j.w. (z plastikowej folii przezroczystej) A7 szt. 0,38

53

LN Legitymacja słuŜbowa nauczyciela, zgodna z Rozporządzeniem MEN z dnia 29.09.2006 (Dziennik Ustaw nr 189
z dnia 19.10.2006), czyli wielowarstwowa karta laminowana, o wymiarach 86 x 54 mm, 86 x 54 mm szt. 13,01

z poddrukiem elementów zabezpieczających oraz personalizacją danych posiadacza. czyli 16,00 zł brutto
W procesie personalizacji nanosimy następujące dane: kolorowe zdjęcie posiadacza, nazwisko i imiona, podpis, nazwę pracodawcy, datę waŜności legitymacji.

W celu uzyskania legitymacji naleŜy pobrać wnioski do wypełnienia przez nauczycieli ze strony internetowej www.albero.pl/wniosek.pdf
W rubryce data waŜności legitymacji naleŜy wpisać:
– dla nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony (stała umowa o pracę): 28.02.2019
– dla nauczycieli zatrudnionych na czas określony: datę wynikającą z umowy o pracę, jednak nie dalszą niŜ w/wym.
Zdjęcia muszą być kolorowe, przyklejone do wniosku, format dowolny, lecz nie mniejszy niŜ 2 x 2,5 cm, najlepiej takie, jak do dowodu osobistego lub paszportu, ponadto
muszą być wywołane fotograficznie (wyświetlone), a nie wydrukowane w drukarce ani kserowane.

54 K-103 Kwitariusz przychodowy, (mały) papier samokop. (oryg. + 2 kopie) A5 szt. 5,90
55 K-104 Kwitariusz przych.-ewidenc., (duŜy) papier samokop. (oryg. + 2 kopie) A4 szt. 7,90
56 Os-306 Umowa o pracę (papier samokopiujący) A4 blok 40 k. 7,50
57 Os-202A Kwestionariusz osobowy wzór A dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, papier offsetowy A4 blok 40 k. 7,50
58 Os-202B Kwestionariusz osobowy wzór B dla pracownika, papier offsetowy A4 blok 40 k. 7,50
59 Os-225 Lista obecności (papier offsetowy) A4 blok 40 k. 7,50

60 OLO Okładka na listę obecności (oprawa introlig., twarda, sztywna okładka, z naroŜnikiem wewnątrz i wytłoczonym
na złoto napisem „LISTA OBECNOŚCI”) A4 szt. 9,90

61 Os-373 Świadectwo pracy (papier samokopiujący) A4 blok 40 k. 7,50
62 Zo-10 Umowa-zlecenie (papier samokopiujący) A4 blok 40 k. 7,50
63 UOD Umowa o dzieło (papier samokopiujący) A4 blok 40 k. 7,50
64 K-113 Wniosek o zaliczkę A6 bloczek 40 k. 2,60
65 K-114 Rozliczenie zaliczki A6 bloczek 40 k. 2,60
66 Os-330 Karta urlopowa 2/3 A6 bloczek 40 k. 2,60
67 WOU Wniosek o urlop 2/3 A5 bloczek 40 k. 2,60
68 Os-231 Zaświadczenie o zatrudnieniu / zarobkach A6 bloczek 80 k. 3,30
69 Os-241 Potwierdzenie zmiany stanowiska / uposaŜenia 2/3 A5 bloczek 40 k. 2,60
70 Os-227 Roczna karta ewidencji obecności w pracy (kartonowa, dwustronna) a) A5 szt. 0,16
71 Os-227 jw. duŜy format b) A4 szt. 0,30
72 SOC-5 Karta ewidencyjna korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (kartonowa, dwustronna) A5 szt. 0,22
73 SBL Skierowanie na badanie lekarskie (papier samokopiujący) – nowy wzór! A5 bloczek 40 k. 4,20
74 WSAN Wniosek o wykonanie badania sanitarno-epidemiologicznego, papier offsetowy A5 100 kart 6,00
75 Os-232 Polecenie wyjazdu słuŜbowego (rozl. delegacji) A5 bloczek 40 k. 4,20
76 LPU Lista płac uniwersalna, papier samokopiujący (oryginał + kopia kolorowa), 13 wierszy na stronie 60x21 80 kart 23,00
77 LPC Lista płac C, papier offsetowy, 12 wierszy na stronie 60x19,5 blok 100 k. 14,50
78 KSN-2 Pracownicza ksiąŜeczka zdrowia A6 szt. 2,20
79 KAU Kartoteka urlopów (kartonowa, dwustronna) A5 szt. 0,20
80 Gm-130 Kartoteka magazynowa ilościowa (kartonowa, dwustronna) A5 pakiet 100 szt. 13,00
81 K-311 Karta kontowa materiałowa / kartoteka ilościowo-wartościowa (kartonowa, dwustr.) A5 pakiet 100 szt. 13,00

82

Przekładki z wypustką do kartotek magazynowych formatu A5, poziome. Wykonane z twardego
polistyrenu o grubości 2 mm, z zaokrąglonymi naroŜnikami, o wymiarach 21 x 15 cm plus wypustka
o wymiarach 3,5 × 3 cm z wygrawerowaną literą alfabetu od A do ś (sprzedawane w kompletach po
24 szt.). MoŜliwość wyboru koloru

komplet 122,40

83 Gm-116 Magazyn przyjmie "P" (papier samokopiujący) – bloczki szyte i perforowane A5 blok 80 k. 6,90
84 Gm-127 Magazyn wyda "W" (papier samokopiujący) – bloczki szyte i perforowane A5 blok 80 k. 6,90
85 MEN-V/4 Zapotrzebowanie Ŝywnościowe A5 blok 50 k. 3,50
86 K-102 Dowód wpłaty "KP" (papier samokopiujący) – bloczki szyte i perforowane A6 bloczek 100 k. 3,00
87 K-107 Dowód wypłaty "KW" (papier samokopiujący) – bloczki szyte i perforowane A6 bloczek 100 k. 3,00

88 PPP4 Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa PODATKI, papier samokopiujący
do ręcznego lub maszynowego wypełniania a) (4-odc.) A6 bloczek 80 k. 3,60

89 PPP2 b) (2-odc.) A6 bloczek 80 k. 3,60
90 ZUS Polecenie przelewu / wpłata ZUS (2-odc.), papier samokopiujący, do ręcznego lub maszynowego wypełniania) A6 bloczek 80 k. 3,60

91 Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa (dla pozost. operacji), papier samokopiujący, do ręcznego lub
maszynowego wypełniania

92 PPW2 a) 2-odcinkowe A6 bloczek 80 kart 3,60
93 PPW3 b) 3-odcinkowe A6 bloczek 80 kart 3,60
94 PPW4 c) 4-odcinkowe A6 bloczek 80 kart 3,60
95 RK4 Raport kasowy K-111 (papier samokopiujący) większy A4 blok 80 k. 11,50
96 RK5 Raport kasowy K-111 (papier samokopiujący) mniejszy A5 blok 80 k. 6,20
97 Zo-94 Karta wynagrodzeń dla pracownika budŜetowego (kartonowa, dwustronna) format tradycyjny A4 szt. 0,30
98 Zo-94 Karta wynagrodzeń dla pracownika budŜetowego (kartonowa, dwustronna) format wydłuŜony 1,5 x A4 szt. 0,53
99 Zo-94 Karta wynagrodzeń dla pracownika budŜetowego (kartonowa, dwustronna) format podwójny A3 szt. 0,75
100 Os-226 Ewidencja wyjść w godz. słuŜbowych (oprawa broszurowa, 32 str.) A4 szt. 6,00
101 DK Dziennik korespondencyjny / podawczy (twarda oprawa introlig. szyty) a) 100 kart A4 szt. 12,50
102 DK2 jw. „gruby” b) 200 kart A4 szt. 23,00

103 DKS Dziennik korespondencji sekretariatu/pionu (twarda oprawa introlig., szyta, sztywna, 100 kart – z moŜliwością
przydzielenia sprawy do załatwienia konkretnemu odbiorcy, z terminem realizacji i uwagami o załatwieniu) A4 szt. 13,60

104 K-210 Księga druków ścisłego zarachowania (oprawa broszurowa, 40 kart) A4 poziomy szt. 7,50
105 Os-314 Karta ewidencji czasu pracy pracownika (kartonowa, dwustronna) A4 szt. 0,30
106 PU BGM-1 Karta ewidencji wyposaŜenia pracownika (kartonowa, dwustronna) A5 szt. 0,15



Pu-K-205 Księga inwentarzowa wyposaŜenia szt.
107 KIW22 a) oprawa broszurowa A4 22 karty 6,70
108 KIW b) twarda oprawa introligatorska, szyta, A4 100 kart 12,50
109 KIW2 c) twarda oprawa introligatorska, szyta A4 200 kart 23,00
110 KIWA Księga inwentarzowa wydawnictw audiowizualnych (twarda oprawa introlig., szyta) A4 100 kart 15,80
111 KST Księga środków trwałych (twarda oprawa introlig.) A4 pozioma 100 kart 12,50
112 KSTb Księga środków trwałych (oprawa broszurowa) A4 pozioma 42 karty 7,50
113 K-372 Spis inwentarza (wywieszka, kartonowa) A5 szt. 0,15
114 B-123 Księga inwentarza księgozbioru oprawa broszurowa 22 karty A4 szt. 4,30
115 B-123 Księga inwentarza księgozbioru oprawa introligatorska, szyta A4 100 kart 12,10
116 AS Arkusz spisu z natury (papier samokopiujący) A4 blok 48 k. 8,80
117 RA5 Rachunek (papier samokopiujący) A5 poziomy blok 80 k. 6,20
118 FNVAT Faktura dla zwolnionych z VAT (papier samokopiujący) A5 pozioma blok 80 k. 6,20
119 FV5 Faktura VAT (papier samokopiujący) A5 pozioma blok 80 k. 6,20
120 PKO Polecenie księgowania, "PK", K-167 papier offsetowy A5 blok 100 k. 4,00
121 PKS Polecenie księgowania, "PK", K-167 papier samokopiujący A5 blok 80 k. 6,20
122 K-172 Nota księgowa, pozioma , papier samokopiujący A5 80 kart 6,20
123 K-283 Karta kontowa finansowa 2-kolumnowa 2/3 A4 blok 100 k. 5,10
124 K-289 Karta kontowa finansowa 3-kolumnowa A4 blok 100 k. 7,40
125 K-331 Zestawienie obrotów i sald, oprawa broszurowa A4 2,80
126 K-301 Karta kontowa materiałowa przebitkowa, papier offsetowy A4 blok 100 k. 7,40
127 KOB KsiąŜka obiektu budowlanego (oprawa broszurowa) A4 38 kart 9,00
128 K-186 Księga handlowa (dziennik tabelaryczny) "AMERYKANKA" druk niebiesko-czerwony, format większy 49,5 × 32 szt. 18,60
129 K-187 Księga handlowa (dziennik tabelaryczny) "AMERYKANKA" druk czarny, ze "skrzydełkami", format mniejszy 40 × 29 szt. 13,30
130 KKON Księga kontowa K-193 oprawa broszurowa A4 50 kart 7,30
131 KWPP Karta wypadku przy pracy (papier samokop., oryginał + 2 kopie) A4 blok 36 k. 6,40
132 KWWD Karta wypadku w drodze do lub z pracy (papier samokop., oryginał + kopia) A4 blok 40 k. 6,60
133 PWPP Potokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (druk 4-kolorowy) A4 blok 13,25
134 RWPP Rejestr wypadków przy pracy (oprawa broszurowa) A4 20 kart 7,20
135 RWWD Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy (oprawa broszurowa, 32 str.) A4 poziomy szt. 7,20
136 RZACH Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby (oprawa broszurowa, 32 str.) A4 poziomy szt. 7,20
137 OUP Oświadczenie w sprawie uŜywania prywatnego pojazdu do celów słuŜbowych A5 blok 40 k. 4,00
138 UUP Umowa w sprawie uŜywania pojazdu do celów słuŜbowych A4 blok 40 k. 7,50

139 B
Birety – nakrycia głowy uświetniające rozpoczęcie, zakończenie roku szkolnego lub pasowanie na

przedszkolaka i ucznia. Wykonane z lakierowanego kartonu w pięciu kolorach, z ozdobnym frędzlem oraz
gumką pod szyję. Rozmiar uniwersalny dzięki regulowanej opasce z taśmą samoprzylepną

szt. 3,50

Dyplomy jednostronicowe do wype³niania rêcznego i na drukarce
Lp. Rodzaj dyplomu Format A4
140 Dyplom ukończenia przedszkola 2,00
141 Dyplom ukończenia oddziału przedszkolnego 2,00
142 Dyplom pasowania na przedszkolaka 2,00
143 Dyplom pasowania na ucznia 2,00
144 Dyplom ukończenia zerówki 2,00
145 Dyplom sportowy 2,00
146 Dyplom uniwersalny 2,00
147 Dyplom nagroda dyrektora 2,00
148 Dyplom dla dzueci 2,00
149 Dyplom uznania 2,00
150 Dyplom – wyróŜnienie 2,00
151 Dyplomy i nagrody oficjalne z godłem 2,00
152 Dyplomy za osiągnięcia w czytelnictwie 2,00
153 Dyplomy ukończenia klasy 2,00
154 Dyplomy za frekwencję 2,00

Dyplomy sk³adane (format po z³o¿eniu 160 ´ 235, lakierowane zewnêtrznie, do wype³niania rêcznego, wnêtrze wielobarwne, uniwersalne, bez treœci)

165
Teczka (okładka) na NAGRODĘ DYREKTORA

oprawa introlig., kolor granatowy lub zielony z wytłoczonym na złoto napisem:
NAGRODA DYREKTORA i ewent. godło państwowe

A4 szt. 9,90

Zaproszenia

166 Zaproszenia składane, kolorowa lakierowana okładka (str. 1 i 4), czyste wnętrze (str. 2 i 3) plus wkładka papierowa
w kolorze piaskowym, ułatwiająca druk tekstu zaproszenia. Sprzedawane w komplecie z białą kopertą. 4 rodzaje. 15 x 11 cm komplet 1,60

Lp. Rodzaj dyplomu Cena jedn.
155 Dyplom pasowania na przedszkolaka 2,20
156 Dyplom przedszkolaka 2,20
157 Dyplom ukończenia przedszkola 2,20
158 Dyplom ukończenia oddziału przedszkolnego 2,20
159 Dyplom pasowania na ucznia 2,20
160 List gratulacyjny 2,20
161 List pochwalny 2,20
162 Podziękowanie 2,20
163 Nagroda dyrektora
164 Dyplom absolwenta

Do obejrzenia i wybrania wzorów dyplo-

mów zapraszamy na nasz¹ stronê interne-

tow¹ www.albero.pl



Karton ozdobny do samodzielnego druku dyplomów, gramatura 246 g, nadaje siê do drukarek laserowych i atramentowych, wystêpuje
w kolorze œnie¿nobia³ym lub piaskowym (barwiony w masie) , w kilku fakturach wykoñczenia powierzchni, pakiet 25 arkuszy

167 Kolor biały, faktura prąŜkowana A4 25 arkuszy 18,00
168 Kolor biały, faktura "płótno" A4 25 arkuszy 18,00
169 Kolor biały, faktura "skóra" A4 25 arkuszy 18,00
170 Kolor biały, faktura młotkowana A4 25 arkuszy 18,00
171 Kolor piaskowy, faktura gładka A4 25 arkuszy 18,00
172 Kolor piaskowy, faktura prąŜkowana A4 25 arkuszy 18,00
173 Kolor piaskowy, faktura "płótno" A4 25 arkuszy 18,00
174 Kolor piaskowy, faktura "skóra" A4 25 arkuszy 18,00
175 Kolor piaskowy, faktura młotkowana A4 25 arkuszy 18,00

176 KR4 Kronika (112-130 kart, szyta, złocenia, twarda oprawa introl.) mniejsza A4 szt. 27,00

177 KRB4 Kronika średnia (twarda oprawa introligatorska, szyta, z pogrubionym grzbietem umoŜliwiającym wklejanie
fotografii, brzegi kart złocone, złocenia na okładce)

B-4
tj. 36 × 24 cm szt. 65,00

178 KR3 Kronika duŜa (100 kart, szyta, złocenia, twarda oprawa introl.), pozioma A3 szt. 89,00
179 KPAM Księga pamiątkowa (112-130 kart, szyta, złocenia, twarda oprawa introligatorska) A4 szt. 27,00
180 ZK Złota księga (112-130 kart, szyta, złocenia, twarda oprawa introl.) A4 szt. 27,00
181 GP Godło państwowe Polski (kartonowe, foliowane) A3 szt. 7,00

182 GOPR

Godło państwowe Polski w oprawie, rama ze szkłem i płytą pilśniową od spodu, na elastycznych haczykach
(moŜliwość łatwego demontaŜu np. do umycia szyby). Wymiary wewnętrzne ramy 30 x 40 cm (prawie A3),
zewnętrzne (całkowite) 35,5 x 45,5 cm. Godło wydrukowane jest zgodnie ze wzorem z Konstytucji RP, na wysokiej
jakości kartonie lakierowanym. Rama o ciekawym, eleganckim profilu w kolorze spatynowanego srebra, z
zawieszką

szt. 45,00

183 GOZ Godło zewnętrzne prostokątne (na twardej płycie PCV odpornej na warunki atmosferyczne) 43 × 51 cm szt. 44,50

188 HERBAL Herb miasta lub gminy (dowolny, na zamówienie, w pełnej kolorystyce)
na twardej płycie PCV odpornej na warunki atmosferyczne a) w ramce aluminiowej 45 × 53 cm szt. 80,00

189 HERB b) luzem, bez ramki 43 × 51 cm szt. 44,50
FLAGI Flagi (dzianina poliestrowa, róŜne rozmiary, róŜne kraje) przykłady najbardziej typowych: szt.

190
191

a) rozmiar 70 x 110 cm
b) rozmiar 100 x 160 cm

29,00
53,00

192
193

c) rozmiar 70 x 110 cm
d) rozmiar 100 x 160 cm

60,00
92,00

194 Flaga biało-Ŝółta (papieska) 70 x 110 cm 29,00
195 Flaga biało-błękitna (Maryjna) 70 x 110 cm 29,00
196 TDP Teczka do podpisu, 15 tekturowych kart w oprawie introligatorskiej A4 szt. 25,40

197 SA4 Skorowidz alfabetyczny (twarda oprawa introligatorska, 100 kart, z podcięciami na litery alfabetu)
a) większy A4 szt. 14,00

198 SA5 b) mniejszy A5 szt. 11,00
Teczka akt osobowych „ABC”

199 TAO a) preszpanowa oprawa, wykonana z wysokiej jakości spilśnionej tektury czyli tzw. preszpanu. Odporna
i wytrzymała na długotrwałe uŜytkowanie, wewnątrz przegródki A, B, C na 62 pozycje. 6 kolorów okładek !!! A4 szt. 6,00

200 TAOT b) twarda oprawa introligatorska (na wzór segregatora) z moŜliwością pionowego ustawienia na półce A4 szt. 11,00
201 WTAO Wkład do teczki akt osobowych (kartonowy, dwustronny) a) wzór A A4 szt. 0,30
202 b) wzór B A4 szt. 0,30
203 c) wzór C A4 szt. 0,30
204 KREDA B1 Kreda, biała, słupki kwadratowe. Do pisania i rysowania, małopyląca pud. 50 szt. 4,10
205 KREDA M8 Kreda, biała, słupki okrągłe (walce). Do pisania i rysowania, niepyląca pud. 50 szt. 4,10
206 KREK Kreda kolorowa (5 kolorów), słupki kwadrat., miękka pud. 50 szt. 7,30
207 PAZ Pudło archiwizacyjne zbiorcze (53 x 35 x 31 cm), z pokrywą, dostarczane w stanie złoŜonym 12,30

208 TA Teczki (okładki) archiwizacyjne, z tektury bezkwasowej, z taśmą bawełnianą, bigowane, wym. całkowite po
rozłoŜeniu 48 x 30,5 cm, pojedn. strona okładki 21,5 x 30 cm, grubość grzbietu 5 cm 3,90

Unii Europejskiej

Polski

184. GEM – Godło blaszane,
emaliowane, owalne, wypukłe
(tarcza herbowa Polski na tle
szarego pola owalnego), wykonane
ręcznie tradycyjną metodą nakładania
na blasze wielu warstw farb
emalierskich i wypalania w piecu
o temp.do900oC,wyjątkowo trwałe,
odpornenazabrudzenia i zarysowania, nie
ulegająceblaknięciu. Zaopatrzone jestw
dwaotwory,wymiary:
40 × 50 cm, cena za sztukę 205,00
zł

Szyldy (tabliczki) z numerem budynku i/lub nazwą ulicy, emaliowane, wypukłe, wypalane w piecu podobnie jak godło i szyld powyŜej.

186.
format 40 × 30 cm
cena 135,00

187.
format 30 × 20 cm
cena 83,00

185. Szyld z nazwą przedszkola, blaszany, emaliowany, wypukły;
metoda wykonania i trwałość jak obok. Przykładowe formaty:
– dwa lub trzy wiersze 75 cm x 25 cm 207,00
– trzy wiersze – 90 cm x 30 cm 297,00



209. Tabliczki PCV na drzwi

Wszystkie akcydensy biblioteczne (karty katalogowe, rejestry, ksiêgi, dzienniki, rewersy, kieszonki itp.), a tak¿e specjalistyczne przezroczyste

folie do oprawy ksi¹¿ek, taœmy do regeneracji i konserwacji oraz podpórki przedstawiono na osobnej ofercie (wysy³amy na ¿yczenie lub zapra-

szamy na stronê internetow¹ www.albero.pl) rozdzia³ ARTYKU£Y BIBLIOTECZNE.

NOWOŒCI: ART. BHP i PPO¯ do obejrzenia na naszej stronie

PUCHARY, MEDALE NAGRODOWE www.albero.pl

211. Piktogramy na drzwi wykonane ze sztywnej p³yty PCV w kolorze bia³ym

z niebieskim nadrukiem. Odporne na zabrudzenia i wilgoæ. Spód z dwustronn¹

taœm¹ przylepn¹. Format 14,8 × 14,8 cm. Cena: 3,90 z³/szt. netto

Iloœæ zamawiana
Piktogram na toaletę dziewczęcą (damską) szt.
Piktogram na toaletę chłopięcą (męską) szt.

Oferta informacji wizualnej, obejmuj¹ca

oznakowania i tablice z zakresu ochrony

ppo¿., ewakuacji, bhp, energetykii tp.

Równie¿ szeroki wybór tabliczek na

drzwi, gode³ i herbów miast lub gmin.

Mo¿liwoœæ zamówienia znaków niety-

powych.

Wszystkie szczegó³y, rodzaje i ceny na

stronie www.albero.pl, rozdz. PIKTO-

GRAMY.

Poni¿ej wyszczególniono najbardziej ty-

powe i najczêœciej zamawiane przez

przedszkola tabliczki na drzwi, o wy-

miarach 10 × 30 cm, z bia³ej p³yty PCV

grub. 1 mm (bia³y tekst na niebieskim

tle), odporne na wilgoæ, zabrudzenia

i wp³ywy atmosferyczne. Spód zaopa-

trzony w materia³ samoprzylepny.

Cena 9,80 z³/szt.

Tabliczki nietypowe (dowolny napis spo-

za w/wym. listy) o wymiarach 10 × 30 cm

– cena 13,80 z³/szt. netto.

Nazwa
Ilość zama-
wianych szt.

DYREKTOR
DYREKTOR PRZEDSZKOLA
ZASTĘPCA DYREKTORA
WICEDYREKTOR
POKÓJ NAUCZYCIELSKI
SEKRETARIAT
PEDAGOG
PSYCHOLOG
PEDAGOG I PSYCHOLOG
LOGOPEDA
ADMINISTRACJA
KSIĘGOWOŚĆ – ADMINISTRACJA
KSIĘGOWOŚĆ I KASA
KSIĘGOWOŚĆ
KASA
INTENDENTKA
POKÓJ SOCJALNY
POMIESZCZENIE SOCJALNE
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNE
POMIESZCZENIE TECHNICZNE
BIBLIOTEKA
SALA ZAJĘĆ I ZABAW
SALA GIMNASTYCZNA
GIMNASTYKA KOREKCYJNA
ŚWIETLICA
ARCHIWUM
KUCHNIA
JADALNIA
JADALNIA GRUPY MŁODSZEJ
JADALNIA GRUPY STARSZEJ
SZATNIA
SZATNIA DLA DZIECI
SZATNIA DLA PERSONELU
SZATNIA I WC
SZATNIA CHŁOPCÓW
SZATNIA DZIEWCZYNEK
WEJŚCIE
WYJŚCIE
TOALETA
TOALETA DLA DZIECI
TOALETA DLA CHŁOPCÓW
TOALETA DLA DZIEWCZYNEK
TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
TOALETA DLA PERSONELU

Nazwa
Ilość zama-
wianych szt.

WC CHŁOPCÓW
WC DZIEWCZYNEK
WC PERSONELU
WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
WC
ŁAZIENKA
ŁAZIENKA DLA DZIECI
MAGAZYN
MAGAZYN śYWNOŚCIOWY
MAGAZYN WARZYW I OWOCÓW
OBIERALNIA
ZMYWALNIA
KOTŁOWNIA
KONSERWATOR
PIWNICA
STRYCH
SALA 3 i 4-ro LATKÓW
SALA 4 i 5-cio LATKÓW
SALA 5 i 6-cio LATKÓW
SALA 3-LATKÓW
SALA 4-LATKÓW
SALA 5-LATKÓW
SALA 6-LATKÓW
ODDZIAŁ 3 i 4-LATKÓW
ODDZIAŁ 4 i 5-LATKÓW
ODDZIAŁ 5 i 6-LATKÓW
ODDZIAŁ 3-LATKÓW
ODDZIAŁ 4-LATKÓW
ODDZIAŁ 5-LATKÓW
ODDZIAŁ 6-LATKÓW
GRUPA 3-LATKÓW
GRUPA 4-LATKÓW
GRUPA 5-LATKÓW
GRUPA 6-LATKÓW
GRUPA „0”
GRUPA I
GRUPA II
GRUPA III
GRUPA IV
Inne (wpisać jakie):

210. Regulamin placu zabaw, na p³ycie twardej PCV

a) grub. 1 mm, format 30 x 42 cm (A3), cena 39,00 z³

b) grub. 2 mm, format 42 x 60 cm (A2), cena 78,00 z³
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NADAWCA: Nr NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pieczêæ Przedszkola z dok³adnym adresem )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Dyrektor Przedszkola)


