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 PAPIER DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK VISTA   
• uniwersalny, biały papier biurowy przeznaczony do codziennego użytku w 
drukarkach i kopiarkach biurowych • przeznaczony do wydruków czarno-
-białych i kolorowych • poziom bieli CIE 160

Kod kat. format jedn. sprzed.
314001A A4 ryza 500 arkuszy

8,99
cena  
netto

oferta ważna od 1.03 do 31.03.2021 

WYŻSZY
POZIOM 

BIUROWOŚCI

 PAPIER HP OFFICE
• uniwersalny, biały papier biurowy przeznaczony do codziennego użytku w 
drukarkach i kopiarkach biurowych • przeznaczony do wydruków czarno-
-białych i kolorowych • optymalny poziom bieli (CIE 153) • druk wolny od 
zacięć • pasek do łatwego otwierania opakowania • certyfikat FSC, ColorLok 
oraz Ecolabel

Kod kat. format jedn. sprzed.
165015A A4 ryza 500 ark.

9,99
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

 SEGREGATORY HEXAGON 

A4/50 mm A4/75 mm kolor
295045A 295044A czarny
295045B 295044B czerwony
295045C 295044C niebieski
295045D 295044D zielony
295045G 295044G biały
295045I 295044I bordowy
295045K 295044K popielaty
295045L 295044L pomarańczowy
295045M 295044M żółty
295045N 295044N fioletowy
295045P 295044P granatowy
295045T 295044T różowy

Uporządkuj swoje dokumenty z marką HEXAGON

Potem usiądź w wygodnym fotelu i ...

Robimy w biurze porządki z firmą Esselte

 KLEJE W SZTYFCIE DONAU  
• do klejenia m.in. papieru, kartonu, zdjęć, tekstyliów itp. • nietoksyczny, bez-
pieczny dla środowiska • posiada atest PZH HŻ/D01255/12 • szybkoschną-
cy • usuwalny za pomocą wody

 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

 PUDŁA ARCHIWIZACYJNE ESSELTE  
• pudła archiwizacyjne do przechowywania czaso-
pism, katalogów, broszur, segregatorów • posiadają 
miejsce do opisu zawartości na grzbiecie • pudła są 
z kartonu,  w 100% pochodzącego z recyklingu i w 
100% nadającego się do ponownego przetworze-
nia, certyfikat FSC

 DZIURKACZE I ZSZYWACZE MAPED ESSENTIALS

 FOTELE HEXAGON

 KAWE HEXAGON

Kod kat. gramatura jedn. sprzed. cena netto
135001A 8g szt. 1,79
135001B 15g szt. 3,19
135001C 25g szt. 3,99
135001D 35g szt. 5,19

Kod kat. gramatura jedn. sprzed. cena netto
400094280 zegar ścienny Aria szt. 34,39
100340853 zegar ścienny Instinct szt. 136,59
400124483 lampka Nelly szt. 117,29
400124478 lampka Popy szt. 176,59

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. opis jedn. sprzed. cena netto
185003A zszywacz metal 25 kartek długi magaz. szt.  22,99
185004A zszywacz metal 25 kartek krótki magaz. szt.  17,99
185005A dziurkacz metal12 kartek szt.  11,99
185006A dziurkacz metal 25 kartek szt.  19,99
185007A dziurkacz metal 35 kartek szt.  32,99
185008A dziurkacz metal 45 kartek szt.  50,99
185009A dziurkacz metal 70 kartek szt. 104,99

Kod kat. opis kolor jedn. sprzed. cena netto
295010A fotel biurowy Hexagon F1 czarny szt. 301,99
295050A fotel biurowy Hexagon F2 czarny szt. 268,99
295051A fotel biurowy Hexagon F3 czarny szt. 251,99
295052B fotel gamingowy F5 czerwony szt. 385,99
295052C fotel gamingowy F4 niebieski szt. 385,99

Kod kat. opis gramatura jedn. sprzed. cena netto
295043A kawa Hexagon ziarno 250g szt. 16,89
295043B kawa Hexagon ziarno 1000g szt. 60,19

Dokonując 
zakupy 

poprzez naszą 
platformę b2b 

dostaniesz dodatkowo 
- 5% rabatu!

Kup produkty 
Unilux za 99 zł, 

a notatnik 
Handy dostaniesz 

GRATIS!

KUP 
dwa dowolne produkty 

Maped Essentials 
z gazetki a dostaniesz 
GRATIS NOŻYCZKI

Essantials Green 17 cm

4,99
cena  
netto

Pełna oferta 
wraz z cenami 
dostępna po 

zalogowaniu się 
do platformy 
sprzedażowej

*

Zakup 
zakreślaczy marki  

STABILO o wartości 99 zł netto 
premiujemy prezentem – żel 

antybakteryjny do rąk Nutka 100 ml
PROMOCJA 

...i napij się wyśmienitej, 
aromatycznej kawy Hexagon!

Dokonując 
zakupy 

poprzez naszą 
platformę b2b 

dostaniesz dodatkowo 
- 5% rabatu!



Pracuj zdrowiej, czuj się lepiej.

PREZENT

PROMOCJA
Kup dowolne produkty 

ergonomiczne Fellowes  
za kwotę 200 PLN*.  

Dokonaj zakupu  
poprzez nasza platformę  

B2B i odbierz prezent.

KABEL ŁADOWARKA 3w1
TYP-C / IPHONE / MICRO USB

*kwota netto, nie zawiera podatku VAT

PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 01.03.2021 DO 31.03.2021 
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.

Kod kat. opis kolor jedn. sprzed. cena netto
126032A     SDC-444S czarny szt. 41,89
126032C SDC-444XR niebieski szt. 50,90
126032G SDC-444XR biały szt. 50,90
126032O SDC-444XR zielony szt. 50,90
126032T SDC-444XR różowy szt. 50,90

Kod kat. opis kolor jedn. sprzed. cena netto
126010A SDC-810NR czarny szt. 28,59
126010D SDC-810NR zielony szt. 32,89
126010G SDC-810NR biały szt. 32,89
126010P SDC-810NR granatowy szt. 32,89
126010T SDC-810NR różowy szt. 32,89

Dokonując 
zakupy 

poprzez naszą 
platformę b2b 

dostaniesz dodatkowo 
- 5% rabatu!

Pełna oferta 
wraz z cenami 
dostępna po 

zalogowaniu się 
do platformy 
sprzedażowej


