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Nowoczesne 
systemy
Stosujemy autorskie rozwiązania systemowe, 
dzięki czemu składasz zamówienia wygodnie, 
a my realizujemy je w 24 godziny.

Twoje 
potrzeby
Dla nas liczysz się Ty i Twoje potrzeby 
– Dedykowany Doradca przedstawi Ci 
wyłącznie najkorzystniejsze oferty.

30 000 
produktów
Jesteśmy po to, by pomagać w biurze!
Z 30 000 produktów dobierzemy te najlepiej 
odpowiadające Twoim oczekiwaniom w danej 
kategorii.
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Jako nieliczni w branży wdrożyliśmy system 
zarządzania Lean Management, który pozwala nam 
na dokładną obserwację wszystkich kluczowych 
dla nas wskaźników – dzięki temu codziennie 
stajemy się jeszcze lepsi w tym, co robimy. 
Jesteśmy profesjonalistami – 99,8% zamówień 
realizujemy w 24 godziny, znamy wszystkie 
30 000 naszych produktów, a dzięki innowacyjnym 
systemom magazynowym pakujemy towar niemal 
bezbłędnie.
Nasze wartości dają pewność, gwarancję 
i niezmienną jakość wszystkich działań.

Lean ManagmentLean Managment
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Lubimy swoją pracę
dlatego fachowe doradztwo oraz opieka nad 
naszymi Klientami jest dla nas prawdziwą 
przyjemnością. Możecie liczyć na nas 
w nagłych potrzebach, nie zmieniamy cen 
bez uprzedzenia, szanujemy wzajemnie swoją 
pracę i indywidualne warunki handlowe. 

Nieustannie się rozwijamy, dlatego inwestujemy  
w narzędzia do naszej coraz lepszej współpracy,  
jak nowa platforma zakupowa czy aplikacja 
do automatycznych zamówień. 
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Dedykowany 
doradca
Specjalnie dla Ciebie. Jedna osoba znająca Twoje 
potrzeby, warunki handlowe, preferencje, ulubione 
produkty.

Twój dedykowany doradca to osoba, której 
zadaniem jest dbać o naszą wzajemną współpracę 
tak, abyś był pewny, że u nas zawsze znajdziesz 
najlepsze rozwiązania.
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Optymalizacja
kosztów
Dzięki współpracy z jednym dostawcą 
otrzymujesz stałe warunki handlowe, specjalne 
rabaty, dedykowane oferty.

Analiza Twoich zakupów pozwala nam 
na dopasowanie idealnych pod względem 
jakości i ceny produktów, tak abyś przy 
niższym koszcie osiągał oczekiwaną 
eksploatację.

Współpraca z jednym Dedykowanym Doradcą 
to stałe propozycje produktów zwiększających 
efektywność i komfort Twojej pracy. 

Dzięki platformie zakupowej Twoje zamówienia 
realizujemy w ramach wewnętrznej ścieżki 
zakupowej w oparciu o wygodną miesięczną 
fakturę zbiorczą. Szerokie możliwości 
platformy B2B pozwalają na pełną kontrolę 
kosztów nawet w wielooddziałowych firmach.
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Kompleksowa
oferta

Artykuły biurowe

Artykuły spożywcze 

Artykuły chemiczne

Produkty do hal magazynowych 
i produkcyjnych 

Archiwizacja i niszczenie 
dokumentów

Usługi małej poligrafii (pieczątki, 
wizytówki) 

Usługi projektowo-graficzne wraz 
z drukiem

Gadżety, produkty reklamowe

Sklep detaliczny (profil szkolny)

Usługi ksero i oprawy dokumentów 
(sklep detaliczny)

Usługi przechowywania 
i dystrybucji produktów/
dokumentów Klientów
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Usługi 
poligraficzne

Pieczątki
Pieczątki automatyczne, stemple drewnianych i wiele 
rozwiązań mobilnych. Ekspresowa realizacja, najwyższa 
laserowa jakość. Rozbudowana możliwość personalizacji 
zamówienia. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego 
działu poligrafii.

Wizytówki
Wizytówka reprezentuje każdy biznes. Może wydaje się 
już nieco staroświecka w dobie powszechnej komunikacji 
internetowej, jednak jej znaczenie jest nadal ogromne.
Wykonujemy wizytówki według indywidualnego zamówienia 
i preferencji. 

Gadżety reklamowe
Wykonujemy nadruki reklamowe na rozmaitych produktach 
codziennego użytku oraz na artykułach bardziej wyszukanych 
i oryginalnych. Bogaty asortyment gwarantuje, że każdy 
znajdzie tutaj odpowiednie produkty reklamowe dla swojej 
działalności.
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Usługi archiwizacji 
dokumentów

Archiwizacja
Przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów 
w nowoczesnym, zarządzanym informatycznie magazynie. 
Specjalistyczne regały zabezpieczają dodatkowo przed 
szkodliwym działaniem światła, kurzu, a także dostępem osób 
nieupoważnionych.

Digitalizacja
Archiwizacja i przechowywanie dokumentów na serwerze 
w formie zeskanowanych plików. Dostęp do systemu może 
posiadać nieograniczona liczba użytkowników, których 
upoważni do tego Kierownictwo Zlecającego.

Utylizacja
Typowanie dokumentów, których ustawowy czas 
przechowywania dobiegł końca – przeprowadzanie procesu 
brakowania. Po uzyskaniu zgody Zlecającego następuje etap 
niszczenia dokumentacji, który kończy się wystawieniem 
certyfikatu. Zniszczona dokumentacja jest utylizowana 
z zachowaniem odpowiednich procedur.
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Kodeks 
etyczny
Podczas rozwoju organizacji, każdy 
staje przed trudnymi etycznymi 
wyborami, dlatego wspólnie 
opracowaliśmy Kodeks, który jest 
naszym drogowskazem w codziennej 
walce o lepsze jutro.

Na każdym kroku dbamy o to, aby 
nasz rozwój budowany codzienną 
pracą powstawał w sposób etyczny 
i odpowiedzialny, za co zostaliśmy 
wyróżnieni nagrodą „Najlepsza Duża 
Firma Społecznie Odpowiedzialna”.
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Promujemy zdrowie
Wspieramy zdrowy tryb życia. 

Edukujemy w zakresie zdrowego 
odżywiania.

Świadomość eko
Dbamy o naszą Planetę Ziemię. 
Wykorzystujemy zieloną energię 

z naszych paneli słonecznych.

Proponujemy uczciwą pracę
Pracujemy uczciwie. 

Sprzeciwiamy się korupcji. 
Nasi pracownicy zatrudniani są 

na umowy o pracę.

Działamy razem
Budujemy firmę razem 

ze wszystkimi Pracownikami. 
Stworzyliśmy taki system 

zarządzania, aby każdy miał 
bezpośredni wpływ na rozwój firmy.

Pomagamy potrzebującym
Nasi podopieczni to bezdomne 
zwierzęta, w szczególności psy, 
które same nie mogą o siebie 

zadbać.

Dbamy o samopoczucie
Powołaliśmy stanowisko Good 

Mood Managera, który korzystając 
z budżetu firmy dba o dobre 
samopoczucie Pracowników.

Nie dyskryminujemy
Zatrudniamy osoby niepełnosprawne, 

dając wszystkim równe szanse.
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Dział główny Podkategoria Strony
Akcesoria komputerowe i ergonomia filtry prywatyzujące 143-144

koszulki podróżne 206

myszy bezprzewodowe 235-236

płyty CD i DVD 275

podkładki pod mysz i nadgarstek 276-277

podkłady na biurko 277-278

podnóżki 278-279

podpórki do książek 279

podpórki pod plecy 263, 279-280

podstawy pod laptopa 280

podstawy pod monitor 281

pojemniki na kable 284

taśmy do kabli 324

torby i plecaki na laptopa 336-338

uchwyty do kabli 190

uchwyty do monitorów 343-344

uchwyty do tabletów 345

Artykułu chemiczne chusteczki 37

czyściwo 38

dozowniki do butelek 39

dozowniki do czyściwa 39

dozowniki do mydła 39

dozowniki do papieru toaletowego 39-40

dozowniki do ręczników 40-41

gąbki 41-43

kije do mopa 43

kostki i zawieszki do WC 43-44

kosze na śmieci 44-46

kremy do rąk 46

mopy i akcesoria 47

mypy- stelaże 48

mydła w kostce 48-49

mydła w płynie 49

odkamieniacze 50

odświeżacze powietrza 50-51

papier toaletowy 52-53

ręcznik w roli 54-55

ręcznik ZZ 56-57

reklamówki 58

rękawice 58

rolki czyszczące 58-59

sprężone powietrze 59

szczotki do szorowania 59

szczotki do WC 59

ścierki 60-63

płyny do dezynfekcji 63

środki do łazienki 63

środki do mebli i blatów 64-65

środki do mycie naczyń 65

środki do odtłuszczania 66

Dział główny Podkategoria Strony
środki do podłóg 66-67

środki do stali nierdzewnej 68

środki do szorowania 68

środki do pspryskiwaczy 68

środki do szyb i okien 69

środki do tablic 69

środki do udrażniania rur 70

środki do usuwania kleju 70

środki do WC 71

środki do zmywarek 71

środki uniwersalne 71-72

wiadra i wózki 72-73

worki 73-76

woreczki foliowe 76

wyposażenie apteczki 76-77

zestawy sprzątające 78

Artykuły spożywcze i akcesoria ciastka 13-14

cukier 14

cukiernice 15

czajniki 15

czekoladki 15

dzbanki 16

herbaty białe 16

herbaty czarne 16, 18

herbaty owocowe 17, 19

herbaty zielone 18

herbaty ziołowe 16

kawy mielone 19, 21

kawy w kapsułkach 20

kawy rozpuszczalne 21

kawy ziarniste 22-26

kubki jednorazowe 26

kubki termiczne 26

kwasek cytrynowy 27

mleka 27

mleka roślinne 28

napoje gazowane 27

papier śniadaniowy 29

przekąski 29

serwetki 29-30

sok cytrynowy 30

soki i syropy 30-31

szklanki 31

sztućce 31-32

talerze 32

termosy 32

zaparzacze 32

wody mineralne i źródlane 33-36

Artykuły szkolne bloki do flipchartów 103

bloki rysunkowe 102

Dział główny Podkategoria Strony
bloki techniczne 102

dyplomy 123

gumki do ścierania 165-166

grafity 165

karton offsetowy 183

kartony ozdobne 183

kołonotatniki 197

kreda 205

kredki 206

linijki 219

naboje 254

okładki do termopoprawy 260

okładki na dyplomy 261

temperówki 335

tuby na rysunki 341

zeszyty i kołozeszyty 354-356

Drobne akcesoria biurowe dziurkacze 127-133

kleje supermocne 189

kleje w płynie 187

kleje w sztyfcie 188

kropelki klejące 206

linijki 219

listwy samoprzylepne na monitor 221

maczałki 224

magnesy 224

notatniki 254

nożyczki 255-257

opaski do kabli 263

pinezki 273

podajniki do taśm 276

pojemnik na długopisy 283

pojemniki na kable 284

pojemniki na karteczki 284

pojemniki na spinacze 284

przyborniki 291

rozszywacze 301

spinacze 311

stojaki na wizytówki 313

taśmy biurowe 322

taśmy dwustronne 322

taśmy magnetyczne 325

wizytowniki 346

zszywacze biurowe 358-365

zszywacze elektryczne 356-357

zszywacze kasetowe 357

zszywacze nożycowe 357

zszywacze tapicerskie 366

zszywki 366-368

zwilżacze glicerynowe 368

Druki akcydensowe i ewidencja druki akcydensowe 125-126



12 Znajdź nas online na www.markowebiuro.pl

Dział główny Podkategoria Strony
Druki akcydensowe i ewidencja dzienniki korespondecyjne 134

teczki do podpisu 329

Drukowanie drukarki do etykiet 124

etykiety DYMO 136

taśmy DYMO 329

tonery do drukarek 342

Informacje i prezentacja albumy ofertowe 98

antyramy 98

etui do kart 134

folie do drukarek 148

folie laminacyjne 148-149

folie samoprzylegające 149
folie samoprzylepne- 
antydrobnoustrojowe 150

identyfikatory 166-170

kieszenie magazynowe 185-186

listwy magnetyczne C-profile 220

listwy samoprzylepne magnetyczne 220

masy mocująca 233

mechanizmy ściągające 233-234

metkownice 234

moduły prezentacyjne 234-235

panele prezentacyjne 235, 263-264

pojemniki siatkowe 286

pojemniki ścienne 285

ramki magnetyczne 297

ramki samoprzylepne 298-299

smycze do identyfikatorów 310-311

stojaki na ulotki 312-313

tabliczki informacyjne 322

taśmy magnetyczne 325

wskaźniki do prezentacji 347

Kalkulatory kalkulatory 171-182

Niszczarki arkusze olejowe 98

niszczarki 237-254

oleje do niszczarek 261

worki do niszczarek 347

Notowanie biuwary 101

bloki biurowe 102

kalki 184

kostki / notesy biurowe 198-205

planery 275

skorowidze 310

zeszyty i kołozeszyty 354-356

Obsługa korespondencji i pakowanie datowniki 107

folie bąbelkowe 148

folie stretch 148

gumki recepturki 166

koperty 190-192

noże pakowe 255
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oklejarki do taśmy 261

reklamówki foliowe 58

taśmy pakowe 323, 328

torebki strunowe 341

torby papierowe 335

Oprawa dokumentów bindownice 101

folie laminacyjne 148-149

gilotyny 162-164

grzbiety do bindowania 165

laminatory 213-218

listwy wsuwane 221

okładki do bindowania 260

okładki do termopoprawy 250

trymery 339-340

sznurki i dratwy 314

Oznaczenie etykiety 134-142

zakładki 347-349

zakreślacze 350-352

Papier papiery śniadaniowe 29

papiery do ploterów 264

papiery fotograficzne 265

papiery kancelaryjne 264

papiery kolorowe 265

papiery komputerowe 266

papiery ksero białe 267-269

papiery ksero kolorowe 271

rolki kasowe i faksowe 300-301

Pieczątki i tusze datowniki 107

numeratory 254

pieczątki 272-273

poduszki do stempli 281-282

tusze do pieczątek 341

Pisanie i korygowanie cienkopisy 104-106

długopisy automatyczne 108-114

długopisy klasyczne 117-122

pióra wieczne 115-116, 274

pióra kulkowe 274

grafity 165

gumki do ścierania 165-166

korektory 193-196

markery 225-232

ołówki 261-263

pisaki biurowe 273

wkłady wymienne 122

zakreślacze 350-352

Przechowywanie dokumentów albumy ofertowe 98

deski z klipem 107

kartoteki na teczki 184

klipy archiwizacyjne 189

klipy do dokumentów 189
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koszulki na dokumenty 207-212

koszulki podróżne 206

listwy do archiwizacji 219

obwoluty 260

pojemniki na czasopisma 282

pojemniki na dokumenty 283

pojemniki z szufladami 287

pojemniki ścienne 285

pudła archiwizacyjne 291-294

przekładki 289-291

segregatory 301-308

skoroszyty 309-310

sortery dokumentów 311

stojaki na dokumenty 312

szuflady na dokumenty 314-316

teczki 330-334

wąsy do skoroszytu 346

Tablice, flipcharty i akcesoria bloki do flipchartów 103

flipcharty 145-147

folie samoprzylegające 149

gąbki do tablic 160-161

magnesy 224

pinezki 273

tablice filcowe 319

tablice korkowe 318

tablice mobilne 319

tablice suchościeralne magnetyczne 317-318, 320-321

tablice szklane 316

Wyposażenie biura dzwonki recepcyjne 134

fotele biurowe 151-159

kasetki na pieniądze 184

kosze na śmieci 44-46

maty pod krzesło 233

podnóżki 278-279

podpórki pod plecy 263, 279, 280

pojemniki na długopisy 283

pojemniki na kable 284

stojaki na parasole 312

szafki na klucze 313-314

wieszaki 346

zawieszki do kluczy 353

zegary ścienne 353-354

Wyposażenie elektryczne akumulatorki i baterie 99-100

czajniki 15

kosze na śmieci 44-46

lampki 219

listwy zasilające 222-223

oczyszczacze 259

taśmy dwustronne 322

taśmy montażowe 324
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