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WYŻSZY
POZIOM 

BIUROWOŚCI

 PAPIER DO DRUKREK I KSEROKOPIAREK 
 POL  INTERNATIONAL   
• biały papier biurowy, idelany do czarno-białych i kolorowych wydruków  
• poziom białości  (153-161-166) • wygodne opakowanie z funkcjonalnym 
otwarciem ryza • 500 arkuszy

Kod kat. format opis
165001A A4 POLspeed
165002A A4 POLlux
165003A A4 POLjet

Kupując 
jednorazowo 40 ryz 
papieru POL poprzez 
naszą platformę B2B   
- otrzymasz – zestaw 

miodów GRATIS!

Wiosnę zaczynamy na słodko 
- z miodkiem!

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

Szerszą ofertę zobaczysz po zalogowaniu się na naszą platformę sprzedażową

Dokonując 
zakupy 

poprzez naszą 
platformę b2b 

dostaniesz dodatkowo 
- 5% rabatu!

4,39   
cena  
netto

5,39   
cena  
netto

5,19    
cena  
netto

8,49   
cena  
netto

6,79 
cena  
netto
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W YŻ S Z Y  P OZ I O M  B I U R O W O Ś C I

Przy zakupie 
5 szt. - notatnik 

Handy dostaniesz 
GRATIS!

Porządek na biurku – jak to osiągnąć ? Zrób porządek w swoim biurze z segregatorami Esselte No.1

...praca będzie bardziej przyjemna!

Tylko z kolorowymi przybornikami marki HEXAGON...

 KOSZULKI GROSZKOWE I KRYSTALICZNE ESSELTE 
• wykonane z krystalicznie przezroczystej folii i folii PP o „groszowej struktu-
rze” • idealnie pasują do każdego segregatora • otwierane od góry • pako-
wane w kartonik lub folię

 PRZEKŁADKI KARTONOWE Z KARTĄ OPISOWĄ
• przekładki do łatwego sortowania • żywe tonacje kolorystyczne • wykonane 
z kartonu o gramaturze 160g/m2

 PRZEKŁADKI KARTONOWE A4 ESSELTE MYLAR
• wielokrotnego opisu • umożliwia napisanie, starcie i ponowne napisanie  
• kolorowe indeksy wzmocnione folią Mylar • wykonane z kartonu  
o gramaturze 160g/m2

 PRZYBORNIKI 3 KOMOROWE  PRZYBORNIKI 5 KOMOROWE  PRZYBORNIKI 8 KOMOROWE

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
147011A groszkowa A4 35 mic op. 100 szt 10,19
147011B groszkowa A4 43 mic op. 100 szt 13,59
147012A krystaliczna A4 55 mic w kartoniku op. 100 szt 24,69
147012B krystaliczna A4 75 mic w kartoniku op.100 szt 50,39
147029A groszkowa A4+ 100 mic op. 25 szt 22,89

Kod kat. indeks jedn. sprzed. cena netto
147026A 5 kart kpl. 3,79
147026B 10 kart kpl. 6,19
147026C 12 kart kpl. 6,69

Kod kat. indeks jedn. sprzed. cena netto
147025A 1-5 kpl. 6,09
147025B 1-10 kpl. 9,69
147025C 1-12 kpl. 10,69
147025D 1-20 kpl. 14,99
147025E 1-31 kpl. 20,09
147025F A-Z kpl. 16,39

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena netto
295001A czarny szt. 11,29
295001C niebieski szt. 12,59
295001D zielony szt. 12,59
295001N fioletowy szt. 12,59
295001T różowy szt. 12,59
295001Y srebrny szt. 12,59

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena netto
295006A czarny szt. 34,19
295006C niebieski szt. 36,19
295006D zielony szt. 36,19
295006N fioletowy szt. 36,19
295006T różowy szt. 36,19
295006Y srebrny szt. 36,19

Kod kat. kolor jedn. sprzed. cena netto
295005A czarny szt. 37,79
295005C niebieski szt. 38,19
295005D zielony szt. 38,19
295005N fioletowy szt. 38,19
295005T różowy szt. 38,19
295005Y srebrny szt. 38,19 Dokonując 

zakupy 
poprzez naszą 
platformę b2b 

dostaniesz dodatkowo 
- 5% rabatu!

Dokonując 
zakupy 

poprzez naszą 
platformę b2b 

dostaniesz dodatkowo 
- 5% rabatu!

Kup 10 szt.  
segregatorów  

objętych promocją,  
a koszulki groszkowe 43 

mic w dyspenserze 
AT HAND - 
dostaniesz 

w prezencie! 

Dokonując 
zakupy 

poprzez naszą 
platformę b2b 

dostaniesz dodatkowo 
- 5% rabatu!

Dokonując 
zakupy 

poprzez naszą 
platformę b2b 

dostaniesz dodatkowo 
- 5% rabatu!

 SX-101 ZE SKUWKĄ   SXN-101 AUTOMATYCZNY  

 DŁUGOPISY UNI SX-101 / SXN-101 JETSTREAM  
• idelane dla osób leworęcznych i szybko piszących • kolor wyrazisty, nie blaknie i nie przesiąka przez papier • średnica kulki 
piszącej 0,7 mm • grubość linii pisania ok. 0,35 mm

 KOŁONOTATNIK OXFORD STANDARD
• wygodny i funkcjonalny • nowoczesny design • miękka laminowana  
okładka • mikroperforacja • kratka • gramatura 90g/m2 • liczba kartek 100

Kod kat. opis jedn. sprzed.
256016A czarny/czarny szt.
256016B czerwony/czerwony szt.
256016C niebieski/niebieski szt.
256016D zielony/zielony szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed.
256019A czarny/czarny szt.
256019B czerwony/czerwony szt.
256019C niebieski/niebieski szt.

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
211025A B5/100 kartek szt. 12,99
211026C A4/100 kartek szt. 18,19

 SEGREGATORY A4 ESSELTE NO.1 POWER 

A4/50 mm A4/75 mm kolor jedn. sprzed.
147004B 147003B czerwony szt.
147004C 147003C niebieski szt.
147004D 147003D zielony szt.
147004E 147003E jasny zielony szt.
147004F 147003F fuksja szt.
147004H 147003H jasny niebieski szt.
147004I 147003I bordowy szt.
147004J 147003J beżowy Naturelle szt.
147004K 147003K szary szt.
147004L 147003L pomarańczowy szt.
147004M 147003M żółty szt.
147004N 147003N fioletowy szt.
147004O 147003O turkusowy szt.
147004R 147003R kawowy Naturelle szt.

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

4,09
cena  
netto

4,59
cena  
netto

 KLEJ W SZTYFCIE AMOS
• wysokiej jakości klej w sztyfcie • bezbarwny i bezwonny • zmywalny i nie-
brudzący • zawiera PVP • nie zawiera kwasów ani rozpuszczalników • prze-
znaczony do papieru, fotografii, tektury i tkanin • szerokość klejenia 26 mm • 
zgodny z normami ASTM oraz CE • przebadany w The Art & Creative Mate-
rials Institute, INC. USA • 3 lata gwarancji

Kod kat. gramatura jedn. sprzed. cena netto
107001A 8g szt. 1,89
107001B 15g szt. 3,69
107001C 22g szt. 5,19
107001D 35g szt. 6,69



PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 01.04.2021 DO 30.04.2021 
Ceny wyrażone są w PLN i nie zawierają podatku VAT. Oferta stanowi informację handlową i nie może być uznana za ofertę 
w rozumieniu art. 66 ust. Kodeksu Cywilnego. Office Service Sp. z o. Sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

Perfekcyjne zszywacze i zszywki od firmy LEITZ!

Zadbaj o porządki !

Zdrowie jest w Twoich rękach!

 ZSZYWACZ LEITZ 5502
• metalowy, z plastikowymi elementami • zszy-
wanie otwarte i zamknięte • mieści 100 zszywek 
24/6 lub 140 zszywek 26/6 • zszywa do 30 kartek  
• głębokość zszywania 40 mm • 10 lat gwarancji

 ZSZYWKI LEITZ 24/6
• wysokiej jakości galwanizowane • rozmiar 24/6 
• stalowe • opakowanie 1000 szt. • zszywa do 30 
kartek

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
20000A czarny zestaw
20000C niebieski zestaw
20000D zielony zestaw
20000G biały zestaw
20000M żółty zestaw
20000N fioletowy zestaw
20000O turkusowy zestaw
20000T różowy zestaw

Kup zestaw 
– zszywacz wybranego 
koloru i 2 op. zszywek, 

a w nagrodę  
dostaniesz kpl. 

saszetek podróżnych
Leitz Wow!

99,99  
cena  
netto

Cena
zestawu

Żeby biurko wyglądało jeszcze ładniej 
– dopasuj pod kolor Dziurkacz Leitz 5008. 
Pełną ofertę znajdziesz po zalogowaniu się 
na naszą platformę sprzedażową.

Dokonując 
zakupy 

poprzez naszą 
platformę b2b 

dostaniesz dodatkowo 
- 5% rabatu!

 MYDŁO W PŁYNIE ATTIS 

 PROFESJONALNA CHEMIA CLINEX

 ŻEL ANTYBAKTERYJNY 

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
140001A mydło w płynie Attis  5l szt. 18,99
140002A mydło w płynie Attis  1l szt. 6,99
140003A mydło w płynie Attis  400ml szt. 4,99

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
128001A płyn do mycia naczyń 0,5l szt. 5,29
128002C płyn do podłóg 1l szt. 10,99
128005A preparat do mycia i dezynf. pow. zmywalnych 1l szt. 31,99
128009A pianka do mycia szyb 0,65l szt. 8,99
128012A płyn do mycia blatów i urządzeń kuchennych 1l szt 12,39

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
143065A żel antybakteryjny Dr Szmich 50ml szt. 14,39
143066A żel antybakteryjny Nutka 30ml szt. 4,89
143066B żel antybakteryjny Nutka 100ml szt. 19,59
143066C żel antybakteryjny Nutka 250ml szt. 29,99

 ARTYKUŁY HIGIENICZNE VELVET 

Kod kat. opis jedn. sprzed. cena netto
172001A ręcznik kuchenny A’2 szt. 4,39
172004A ręcznik w roli  A’1 szt. 15,39
172002A papier toaletowy 3w A’8 szt. 10,99


