
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rozpocznij rok szkolny z Altix! 

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

 

Firma Altix od 28 lat działa na polskim rynku, wspomagając edukację dzieci 

i młodzieży z dysfunkcjami wzroku. Współpracujemy ze szkołami specjalnymi oraz 

integracyjnymi na terenie całej Polski, co roku dostarczając im sprzęt elektroniczny, 

oprogramowanie, książki oraz inne publikacje w brajlu i druku powiększonym, wy-

pukłe grafiki dotykowe, gry planszowe oraz wiele innych pomocy edukacyjnych nie-

zbędnych dla rozwoju ich podopiecznych. Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkol-

nego, swoją ofertę na pomoce edukacyjne proponujemy także Państwu. Oferujemy 

zniżki w wysokości 10- 15% na pomoce edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Zapra-

szamy do zapoznania się z naszą ofertą – jest dostępna także na naszej stronie 

internetowej www.altix.pl. Zakupy ze zniżką są możliwe w naszych oddziałach w ca-

łej Polsce do końca września! 

 

www.altix.pl


 

 

 

 

  
 

WYPRAWKA SZKOLNA 2017/2018 - DOFINANSOWANIA 

 

 Zgodnie z programem „Wyprawka szkolna” na rok 2017/2018, przyjętym przez 

Radę Ministrów, rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie na podręczniki szkolne 

lub inne pomoce edukacyjne dla dziecka niepełnosprawnego.  

Dofinansowanie może objąć: podręczniki do kształcenia ogólnego, specjalnego 

lub kształcenia w zawodach, dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministra Edu-

kacji Narodowej oraz materiały edukacyjne w przypadku uczniów liceów ogólno-

kształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy. 

 Aby uzyskać dofinansowanie, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka do dyrektora szkoły, do której dziecko 

będzie uczęszczać w roku szkolnym 2017/2018. Terminy składania wniosków zostały 

ustalone przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na 

siedzibę szkoły. 

 Więcej informacji na temat programu „Wyprawka szkolna” (terminie, wysokości 

dofinansowań)  dla danych szkół otrzymacie Państwo od naszych handlowców – za-

praszamy do kontaktu z odpowiednimi oddziałami Altix oraz do uczestniczenia 

w spotkaniach prezentacyjnych, które odbędą się na początku roku szkolnego 

w szkołach specjalnych i integracyjnych. Informacje o terminach spotkań znajdziecie 

Państwo na naszej stronie internetowej. Nasi pracownicy pomogą wypełnić wnioski 

i wybrać podręczniki oraz pomoce edukacyjne. 



 

 

 

 

 

  

 

Kalkulatory 

MÓWIĄCY KALKULATOR 

 

 

Cena: 75 zł  67 zł 

 

 

KALKULATOR DOUBLE 

CHECK 

 

Kalkulator mówiący z rozbudowanymi 

wieloma funkcjami obliczeń. Potrafi do-

dawać, odejmować, mnożyć i dzielić, ob-

liczać wartości procentowe, pierwiastki 

i podnosić do potęgi. Do dyspozycji ofe-

ruje również opcje zamiany jednostek 

długości, wagi, temperatury, czy walut. 

Mówi po polsku. Rekomendujemy go jako 

nieocenioną pomoc dla uczniów, studen-

tów, a jednocześnie niezbędnik w każ-

dym domu. Urządzenie posiada 10- zna-

kowy wyświetlacz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mówiący kalkulator podręczny stanowi 

dla dzieci niezastapioną pomoc na 

lekcjach matematyki. Jest to urządze-

nie niezbędne dla każdego ucznia 

i studenta. Kalkulator głośno 

i  wyraźnie odczytuje liczby, funkcje 

oraz działania w języku polskim. Urzą-

dzenie posiada ośmiocyfrowy 

wyświetlacz, oferuje regulację 

głośności i posiada zegar oraz alarm. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Cena: 616 zł  554 zł 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Breloki do nauki brajla 

BRELOK OBROTOWY 

 

 

Cena: 44 zł  40 zł 

 

 

 

BRELOK SZEŚCIOZAKOWY 

 

Brelok sześcioznakowy umożliwia łatwą 

i przyjemną naukę alfabetu brajla. Jako 

mały gadżet dla dzieci i młodzieży, może 

wspomagać naukę dziecka niewidomego 

lub niedowidzącego w każdym miejscu - 

autobusie, w domu, na spacerze. Brelok 

zawiera dłutko, za pomocą którego 

można uwypuklić punkty brajlowskiego 

znaku. Na odwrocie breloka powstaje 

napis składający się maksymalnie z sze-

ściu liter.  Aby go skasować, wystarczy 

wcisnąć podłużny przycisk znajdujący się 

na breloku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brelok obrotowy zapewni dziecku roz-

poczynającemu naukę alfabetu brajla 

naukę i zabawę w jednym. Może być 

również gadżetem dla rodziców, którzy 

chcą utrwalić swoje umiejętności w tej 

dziedzinie. Brelok składa się z trzech 

obrotowych elementów. Każdy z nich 

ma po dwa punkty jednego poziomu 

znaku brajlowskiego. Punkt może być 

wypukły lub wklęsły. Wykonując odpo-

wiednio dobrane obroty na ściance bre-

loka układa się zaplanowany brajlowski 

znak. 

 

 

 

 

 

Cena: 55 zł  50 zł 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenia elektryczne 

COMPACT + HD 

 

  

Cena: 2462 zł  2217 zł 

 

 

 

 

PLEXTALK LINIO POCKET 

 

Plextalk Linio Pocket jest przenośnym dyk-

tafonem i odtwarzaczem, gwarantującym 

najwyższą jakość odtwarzania książek DA-

ISY, dokumentów tekstowych, e-booków, 

plików Microsoft Word i PDF, umożliwiają-

cym także samodzielne tworzenie notatek 

w formacie DAISY. Jest niezbędny dla każ-

dego ucznia, który chce zapamiętać do-

kładnie treści przekazywane podczas lekcji. 

Plextalk Linio Pocket wyposażono również 

w funkcję kalendarza, obsługę radia inter-

netowego i podcastów. Obsługa Plextalka 

jest intuicyjna i prosta. 

 

 

 

Compact+ HD to lupa elektroniczna 

oferująca obraz w jakości HD na 4,3-

calowym ekranie o regulowanej jasno-

ści. Pozwala czytać powiększony tekst 

i oglądać powiększone obrazy w peł-

nym kolorze lub w jednym z trybów 

wysokiego kontrastu, dzięki czemu za-

pewni dziecku słabowidzącemu komfort 

czytania w domu i w szkole. Składany 

uchwyt lupy zapewnia stabilną pracę, 

przycisk migawki umożliwia zrobienie 

zdjęcia obiektu w celu jego dokładniej-

szego obejrzenia, zaś bateria wielo-

krotnego ładowania zapewnia 3-go-

dzinne, nieprzerwane użytkowanie 

lupy. Rozbudowane menu udostępnia 

wiele przydatnych funkcji. 

 

 

 

 

 

Cena: 2529 zł  2276 zł 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Gry planszowe 

CHIŃCZYK 

 

Cena:  122 zł  104 zł 

 

 

 

 

WARCABY 

Gra przeznaczona dla dwóch graczy 

na 100 polowej planszy. Pionki i pola są 

oznakowane tak aby osoba niewidoma 

mogła rozróżnić ich kolor. w zestawie 

znajduje się bardzo trwała i estetycznie 

wykonana kwadratowa plansza, 

40 pionków (20 pionków na jednym 

końcu jest płaskich, a na odwrocie po-

siadają małe okrągłe otworki, natomiast 

20 kolejnych pionków na jednym końcu 

jest wklęsłych, a na odwrocie posiadają 

małe guziczki). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popularna gra planszowa znana na ca-

łym świecie pod nazwą Ludo, a Polsce 

jako Chińczyk. w zestawie znajduje się 

bardzo trwała i estetyczna plansza 

z drewna, 16 pionków w czterech kolo-

rach, sześcienna kostka oraz instrukcja 

gry w czarnym druku i brajlu. Strate-

giczne elementy planszy są wklęsłe, 

pionki mają oznaczenia wypukłe 

(w czterech rodzajach), a kostka ma 

na każdej ściance wypukłe punkty od-

powiadające punktom barwnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena:  124 zł  105 zł 

 



 

 

 

  

 

 

REVERSI 

 

Cena: 129 zł  110 zł 

 

 

Wygrzewarka 

ZY-FUSE 

 

Cena:  

Wygrzewarka: 3359 zł  3023 zł 

Marker podwójny (gruby i cienki) 

52 zł  47 zł 

Papier: A4 (200 szt.) 717 zł  645 zł 

     A3 (100 szt.) 717 zł  645 zł 

     B4 (200 szt.) 956 zł  861 zł 

 

 

 

 

 

 

Gra przeznaczona dla dwóch osób na plan-

szy 8 na 8 pól. Celem gry jest zdominowa-

nie planszy swoimi pionkami. w zestawie 

znajduje się kwadratowa plansza z okrą-

głymi otworkami, 64 pionki na jednym 

końcu są płaskie i oznaczone specjalnym 

kolorem, a na drugim wklęsłe w kolorze 

drewna, z którego są wykonane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zy-Fuse to wygrzewarka służąca do uwy-

puklania grafiki na specjalnym tzw. pęcz-

niejącym papierze. Po przepuszczeniu pa-

pieru przez wygrzewarkę, w częściach 

oznaczonych czarnym kolorem, papier zo-

staje uwypuklony i staje się wyczuwalny 

przez dotyk. W pozostałych miejscach 

kartka pozostaje gładka. Grafiki dzięki 

niemu wykonane nauczą dziecko lepiej 

rozpoznawać kształty dotykiem. W porów-

naniu z innymi urządzeniami tego typu Zy-

Fuse wykonuje swoje zadanie precyzyjniej 

i w krótszym czasie. 

 
 

 

 



 

 

  

Inne 

TABLICZKA BRAJLOWSKA A4 

 

 

Cena: 70 zł  63 zł 

 

 

 

 

DRAFTSMAN 

 

DraftsMan jest wysokiej jakości tablicą 

rysunkową zaprojektowaną z myślą 

o osobach niewidomych i słabowidzą-

cych. Przeznaczona jest do zastoso-

wań profesjonalnych, edukacyjnych 

jak również domowych. Dzięki odpo-

wiednio skonstruowanemu urządzeniu 

każda linia narysowana ostro zakoń-

czonym przyrządem uwypukla się, da-

jąc możliwość wyczucia jej poprzez do-

tyk. 

 

 

 

 

 

Tabliczka brajlowska umożliwia zapisywa-

nie informacji w brajlu. Znajdzie ona za-

stosowanie w przypadku, gdy nie chcemy 

aby dziecko nosiło ciężki sprzęt lub jako 

tańszy substytut maszyny brajlowskiej. 

Tabliczka jest w zestawie z dłutkiem. Przy 

zapisie obowiązuje reguła recto-verso. 

Znaki brajlowskie zapisuje się rozpoczy-

nając od strony prawej, przesuwając się 

ku lewej stronie linijki. Pisanie na ta-

bliczce polega na wytłaczaniu za pomocą 

dłutka poszczególnych punktów brajlow-

skiego znaku, ale w jego lustrzanym od-

biciu po to, aby po odwróceniu kartki od-

czytać zapisany tekst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena:  

Tablica rysunkowa: 764 zł  687 zł 

Arkusze rysunkowe (100 szt.) 66 zł  

60 zł 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kubarytm to przyrząd służący do za-

poznawania się dziecka z zapisem 

matematycznym w pierwszym etapie 

nauczania w szkole. Jest niezastą-

piony w wykonywaniu działań mate-

matycznych. Szczególnie polecany 

przy uczeniu się pisemnego sposobu 

dzielenia. Ułatwia naukę i znacznie 

usprawnia pracę dziecka, pomaga 

także w ćwiczeniu zręczności palców. 

Zestaw składa się z tabliczki o wymia-

rach 19 x 25 cm, 15 rzędów po 

20 otworów, w które umieszcza się 

„obrajlowione” kostki. w zestawie jest 

100 kostek i pojemnik do przechowy-

wania.  

 

 

 

 

 

 

Cena: 937 zł  843 zł 

 

 

KUBARYTM 

 

 

Cena: 370 zł  333 zł 

 

 

 

GLOBUS DOTYKOWY 

 

Świat w zasięgu ręki! Globus pokryty jest 

plastikową nakładką z wypukłościami, 

która umożliwia rozróżnienie zarysu kon-

tynentów, wysokości nad poziomem mo-

rza, szerokości i długości geograficznej. 

Zachowuje proporcje powierzchni, odle-

głości i kątów. To doskonałe narzędzie dy-

daktyczne dla początkujących i ich nau-

czycieli. Wspiera trening wyobraźni prze-

strzennej. Globus został wykonany w skali 

1:41 800 000. Jego średnica to około 30 

cm. Posiada metalowy stojak i drewnianą 

podstawkę. 

 



 

 

 

 

Książeczki dotykowe 

ZESTAWY RYCIN TEMATYCZNYCH: 10-15 STRON 

Cena:  

Książeczka wykonana w technologii Tiger (wypukłe punkty wytłaczane na 

papierze o zwiększonej gramaturze): 59 zł  50 zł 

Zestaw 4 książeczek: 215 zł  183 zł 

Książeczka w technologii  Zy-Fuse (uwypuklenie na papierze puchnącym)  

85 zł  72 zł 

Zestaw 4 książeczek: 315 zł  268 zł 

Dostępne tematy: 

- Dzikie zwierzęta 

- Udomowione zwierzęta 

- Dinozaury 

- Pojazdy 

- Bohaterowie bajek 

 



 

 

Podręczniki szkolne 

SZKOŁA PODSTAWOWA  

Słowa na start 5. Podręcznik do kształcenia językowego cz. i (Całość w 2 tomach) 

Słowa na start 5. Podręcznik do kształcenia językowego cz. II (Całość w 2 tomach) 

Wczoraj i dziś. Podręcznik dla klasy 5. (Całość w 3 tomach) 

Tajemnice Przyrody. Podręcznik dla klasy 5. (Całość w 3 tomach)  

Przyrodo, witaj! 5. (Całość w 3 tomach) 

Matematyka wokół nas. Podręcznik dla klasy 5. 

Matematyka wokół nas. Podręcznik dla klasy 6. (Całość w 3 tomach)  

Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy 6. (Całość w 4 tomach)  

Historia wokół nas. Podręcznik dla klasy 6. (Całość w 4 tomach) 

Słowa na start. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy 6. 
(Całość w 5 tomach) 

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy 6. (Całość w 4 to-

mach) 

Ich und du. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 6.  

Sky high 3. (Całość w 3 tomach) 

 

GIMNAZJUM 

Świat fizyki podręcznik dla klasy 2 gimnazjum, cz. 2 (całość w 3 tomach) 

Chemia Nowej Ery, podręcznik dla klasy 3 gimnazjum (całość w 3 tomach) 

Słowa na czasie. Podręcznik z ćwiczeniami dla 2 gimnazjum (całość w 3 tomach)  

Słowa na czasie. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego do kl. II 

gimnazjum (całość w 4 tomach) 

Puls życia. Podręcznik dla klasy 3 gimnazjum (Całość w 3 tomach)  

Gramatyka i stylistyka. Podręcznik dla gimnazjum, klasa 2 (Całość w 2 tomach) 

Bliżej słowa. Podręcznik dla klasy 2 gimnazjum. (Całość w 3 tomach) 

Dziś i jutro 2. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum cz. II. (Całość w 2 tomach) 

Gramatyka i stylistyka. Podręcznik dla klasy 3 Gimnazjum. (Całość w 2 tomach)  

Śladami przeszłości. Podręcznik dla klasy 2 Gimnazjum. (Całość w 4 tomach) 

Świat fizyki. Gimnazjum 

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 2 gimnazjum. (Całość w 4 tomach)  

Matematyka 2001. Podręcznik dla klasy 2 gimnazjum. (Całość w 5 tomach)  

Bliżej historii. Podręcznik dla gimnazjum dla klasy 3. (Całość w 3 tomach)  

Planeta Nowa. Podręcznik dla klasy 3 gimnazjum. (Całość w 3 tomach)  

Śladami przeszłości. Podręcznik dla klasy 3 gimnazjum. (Całość w 5 tomach)  

Słowa na czasie. Podręcznik do kształcenia językowego z ćwiczeniami dla klasy 3 

gimnazjum. (Całość w 2 tomach)  

To jest fizyka. Podręcznik dla gimnazjum cz. II. (Całość w 3 tomach) 

 



 

 

  

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 

Biologia 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. (Całość w 7 tomach)  

Biologia. Odkrywamy Siebie. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres 

podstawowy. (Całość w 2 tomach)  

Biologia na czasie. Podręcznik dla klasy 2 gimnazjum. (Całość w 3 tomach) 

Historia. Ciekawi świata 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych cz. I. (Całość 

w 4 tomach) 

Historia. Ciekawi świata 2. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych cz. II. (Całość 

w 5 tomach) 

Ponad Słowami klasa 1 cz. 1 (Całość w 4 tomach 

Ponad słowami. Podręcznik dla klasy 3. (Całość w 4 tomach) 

Świat w słowach i obrazach. Podręcznik dla klasy 2 gimnazjum.  

Etyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. (Całość w 4 tomach) 

Oblicza Geografii 2. Podręcznik dla Liceum i Technikum. Zakres rozszerzony. Ca-

łość w 6 tomach 

Przygoda z czytaniem. Podręcznik dla klasy 2. (Całość w 4 tomach) 

Biologia na czasie. (Całość w 3 tomach) 

Matematyka. Prosto do matury 1. (Całość w 7 tomach) 

Przedsiębiorczość. Podręcznik. (Całość w 3 tomach)  

J. Niemiecki. Studio d A2. (Całość w 3 tomach)  

Alles Klar 2a. (Całość w 2 tomach) 

Alles Klar 3. (Całość w 4 tomach) 

BOT H MBI 1. (Całość w 2 tomach) 

Real Life (Całość w 3 tomach) 

Matura Masters. (Całość w 7 tomach) 
 

 

Wszystkie wymienione pozycje są dostępne “od ręki”, w atrakcyjnych cenach. 

W celu uzyskania informacji o cenie poszczególnych pozycji, prosimy o telefon do naszej 

drukarni: (22) 510 10 90 wew. 131 

Przykładowa cena: 

Chemia Nowej Ery, podręcznik dla klasy 3 gimnazjum (całość w 3 tomach) - 203,84 zł 

 



 

 

  

Inne publikacje 

DOTYKOWNIK – ATLAS 

WYPUKŁEJ GRAFIKI  

 

Cena: 945 zł  850 zł 

 

ATLAS 100 NAJ-

PIĘKNIEJSZYCH MIEJSC 

W POLSCE 

To pierwszy w Polsce przewodnik wyko-

nany w technologii transparentnej.  Ra-

zem z autorami wybieramy się na wy-

cieczkę dookoła Polski. Uczniowie poznają 

dzięki niemu historię regionów i  dowiedzą 

się o najciekawszych w Polsce miejscach 

wartych obejrzenia. Książka ta była pierw-

szą tego typu publikacją, w której wyko-

rzystano technologię transparentnego 

druku tekstu, połączonego z wypukłymi 

i graficznymi rycinami stu najciekawszych 

miejsc w naszym kraju. Książka zdobyła 

uznanie za granicą i stała się szlagierem 

na międzynarodowych wystawach. Atlas 

składa się z 7 tomów w druku transpa-

rentnym, zawierających 100 rycin. 

 

 

 

 

 

 

 

Dotykownik to wyjątkowy, 6-tomowy 

album, zawierający 256 wypukłych map 

i rycin. Prezentuje on najważniejsze za-

bytki ze wszystkich województw, które 

w każdym tomie są szczegółowo opi-

sane. Oprócz zabytków, w Dotykowniku 

znajdują się ryciny starodawnych i  no-

woczesnych środków komunikacji, zwie-

rząt oraz wybranych urządzeń i instru-

mentów. Prezentujemy w nim wszystkie 

opracowane i wydrukowane przez Altix 

wypukłe rysunki i mapy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena: 691 zł  622 zł 
 



 

 

 

  

 

 

 

DOTYKOWY ATLAS ŚWIATA 

 

 

 

Cena: 827 zł  744 zł 

 

 

DOTYKOWY ATLAS   

ANATOMICZNY 
 

Pomoc na lekcjach biologii. Dzięki doty-

kowemu atlasowi anatomicznemu 

można w łatwy i przystępny sposób za-

poznać uczniów z budową i działaniem 

organizmu człowieka. Ten dwutomowy 

atlas jest wykonany techniką termofor-

mowania. Składa się z dotykowych dia-

gramów przedstawiających poszcze-

gólne elementy ludzkiego ciała, takie 

jak: układ mięśniowy, nerwowy, odde-

chowy, rozrodczy i inne. Każdy diagram 

opisany jest brajlem w języku angiel-

skim. Jest rekomendowany od 12 lat. 

 

 

 

 

 

Dotykowy Atlas Świata cenne źródło infor-

macji dla uczniów. Anglojęzyczny atlas za-

wiera mapy wszystkich kontynentów, re-

gionów i krajów. Ich reprodukcje zostały 

przygotowane na podstawie wysokiej ja-

kości map The Princeton Braillists. Na wi-

nylowych arkuszach przedstawiono cechy 

ukształtowania terenu, podział polityczny 

uwzględnia granice krajów. Stolice po-

szczególnych państw opisano brajlem. 

Atlas jest wykonany techniką termoformo-

wania, dzięki czemu możliwe było uzyska-

nie różnych wysokości i struktur. Rysunki 

są więc czytelne i dokładne. Arkusze mają 

rozmiar 27,9 x 29,2 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Cena: 1241 zł  1117 zł 

 



 

 

  

 

 

 

BRAJLOWSKA NOTACJA  

MATEMATYCZNA. JAK TO 

ZAPISAĆ, A JAK ODCZYTAĆ? 
 

 

 

Cena:  

Wersja brajlowska (3 tomy) 

295 zł  266 zł 

Wersja czarnodrukowa (3 tomy) 

165 zł  149 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnik jest nieocenioną pomocą dla 

uczniów oraz ich bliskich. Publikacja tłu-

maczy system zapisu prof. Ephesera – 

najnowszą, rozszerzoną wersję notacji, 

która została przyjęta przez Minister-

stwo Edukacji Narodowej i  Ośrodek 

Rozwoju Edukacji jako obowiązujący 

standard. System prof. Ephesera jest 

tak mądrze i logicznie sformułowany, że 

można go opanować w kilka dni. Dzięki 

temu poradnikowi będzie to z pewnością 

łatwiejsze i przyjemniejsze.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GDAŃSK 

ul. Jana Uphagena 27  

lok. 704 

80-237 Gdańsk 

tel. (58) 345 21 88 

kom. 664 950 355  

e-mail: gdansk@altix.pl 

 

SZCZECIN 

ul. Powstańców Wielkopol-

skich 33  

(p. III, lok. 14) 

70-111 Szczecin  

tel.  (91) 482 10 02  

kom. 664 950 352   

e-mail:szczecin@altix.pl 

ZIELONA GÓRA  

ul. Lisowskiego 3 

65-072 Zielona Góra 

tel. (68) 322 83 74 

kom. 728 860 613 

e-mail: zielonagora@altix.pl 

OLSZTYN 

ul. Dąbrowszczaków 39 

lok. 415 

10-542 Olsztyn 

tel. (89) 526 42 80 

kom. 664 950 351 

e-mail: olsztyn@altix.pl 

POZNAŃ 

ul. Lindego 4-6 pokój 1 

60-573 Poznań  

tel. (61) 646 51 10  

kom. 664 716 035 

e-mail: poznan@altix.pl 

BIAŁYSTOK 

ul. Legionowa 14/16 

lok. 205  

15-099 Białystok 

tel. (85) 675 04 67 

kom. 664 950 353 

e-mail: bialystok@altix.pl 

WROCŁAW 

ul. Sokolnicza 5/4 

53-676 Wrocław 

tel. (71) 349 76 30    

kom. 664 716 135 

e-mail: wroclaw@altix.pl 

 

TORUŃ  

ul. Szosa Chełmińska 26  

(p. 4, lok. 405)  

87-100 Toruń 

tel. (56) 620 01 17 

kom. 664 950 350 

e-mail: torun@altix.pl 

ŁÓDŹ 

ul. Wigury 13, 

90-302 Łódź  

tel. (42) 641 70 87 

kom. 666 817 100 

e-mail: lodz@altix.pl 

KATOWICE 

pl. Grunwaldzki 8-10/120 

(p. I, lok. 120)  

40-127 Katowice  

tel. (32) 786 95 05 

kom. 728 357 687  

e-mail: katowice@altix.pl 

KRAKÓW  

al. 29-Listopada 130 

(p. 4, lok. 427)  

31-406 Kraków 

tel. (12) 415 07 03  

kom. 606 984 113 

e-mail: krakow@altix.pl  

KIELCE 

ul. Targowa 18 

25-520 Kielce 

tel. (41) 343 80 00 

tel. 664 950 347 

e-mail: kielce@altix.pl 

RZESZÓW 

ul. Rejtana 10 pok. 319 

35-310 Rzeszów 

tel. +48 (17) 853 79 43, 

602 468 700 

e-mail: rzeszow@altix.pl 

WARSZAWA 

ul. Konwiktorska 9  

00-216 Warszawa  

tel. (22) 635 83 04  

e-mail: warszawa@altix.pl 

LUBLIN 

ul. Głowackiego 35 

(lok. 65)  

20-060 Lublin 

tel. (81) 442 75 36 

kom. 664 950 348 

e-mail: lublin@altix.pl  

Zapraszamy do kontaktu z naszymi oddziałami! 

 

 

www.altix.pl 

https://www.facebook.com/firma.Altix/
https://twitter.com/altixpl
https://www.youtube.com/user/Altixspzoo
http://www.altix.pl/pl/

