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oferta ważna od 1.05 do 31.05.2021 

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 

30 ryz papieru POL 
poprzez

naszą platformę B2B
- otrzymasz słodki 

upominek!

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej

Poznaj smak zielonej herbaty 
BIG-ACTIVE z nutą egzotyki !

Dokonując 
zakupy 

poprzez naszą 
platformę b2b 

dostaniesz dodatkowo 
- 5% rabatu!

Kod kat. opis jedn. sprzed.
158004G  z maliną i marakują szt.
158004H z pigwą i granatem szt.
158004I z opuncją i mango szt.
158004J z papają i jogodami goji szt.
158004K z limonką i mandarynką szt.
158004M z truskawką i graviolą szt.

Szerszą ofertę zobaczysz po zalogowaniu się 
na naszą platformę sprzedażową

3,79
cena  
netto
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Kolorowy świat przyborników Esselte 
Colour’ice ożywi Twoje biurko!

 KUBEK NA DŁUGOPISY  PÓŁKA NA DOKUMENTY  POJEMNIK NA DOKUMENTY

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
147066C niebieski szt.
147066D zielony szt.
147066M żółty szt.
147066Z brzoskwiniowy szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
147079C niebieski szt.
147079D zielony szt.
147079M żółty szt.
147079Z brzoskwiniowy szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
147075C niebieski szt.
147075D zielony szt.
147075M żółty szt.
147075Z brzoskwiniowy szt.

KUP DOWOLNE
 PRZYBORNIKI 

ESSELTE
 Z GAZETKI ZA 89 NETTO

A TECZKĘ Z GUMKĄ
 – DOSTANIESZ
W PREZENCIE!

14,99
cena  
netto

9,99
cena  
netto

16,99
cena  
netto

Perfekcyjne zszywacze i zszywki od firmy LEITZ!
 ZSZYWACZ LEITZ WOW 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.

 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

Zamawiając  
Segregatory

 Hexagon
- nagradzamy

podwójną liczbą
 punktów 

w programie 
lojalnościowym

4,99
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

Dokonując 
zakupy 

poprzez naszą 
platformę b2b 

dostaniesz dodatkowo 
- 5% rabatu!

 DŁUGOPIS ANTYBAKTERYJNY BK77AB  
 Z JONAMI SREBRA
• jony srebra dodane do obudowy i nasadki długopisu zapobiegają namna-
żaniu się bakterii • sprawdza się tam, gdzie jeden długopis jest używany 
przez wiele osób • tusz olejowy • grubość linii pisania 0,27 mm • długość linii 
pisania 1700 m

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
218065A czarny szt.
218065C niebieski szt.

Kod kat. kolor jedn. sprzed.
218003A czarny szt.
218003B czerwony szt.
218003C niebieski szt.
218003D zielony szt.

 PIÓRO KULKOWE BL77 ENERGEL
• płynny tusz żelowy EnerGel – gładkość i lekkość pisania • nie rozmazuje 
się i nie brudzi • metalowy klip i niezawodny system przyciskowy • gumowy 
uchwyt, który działa antypoślizgowo • grubość linii pisania 0,35 mm • dłu-
gość linii pisania 550 m

3,99
cena  
netto

7,89
cena  
netto

Zamawiając cienkopisy 
marki STABILO  

- podwajamy punkty 
w programie lojalnościowym

Kolorowy zawrót głowy 
z firmą STICK’N

 KOSTKI SAMOPRZYLEPNE STICK’N
• w różnych kolorach: pastelowe i neonowe • w wymiarach 51 x 51 mm i 
większe 76 x 76 mm • można przyklejać i odklejać bez pozostawiania śladów 
• do robienia krótkich notatek

 CIENKOPISY STABILO

Kod kat. opis wymiary jedn. sprzed. cena netto
245003A mix: różowy, żółty 76 x 76 mm bloczek 9,69
245003D mix: 4 kolory pastelowe 76 x 76 mm bloczek 7,89
245003E mix: 5 kolory neonowe 76 x 76 mm bloczek 11,79
245004A pastel i neon niebieski 51 x 51 mm bloczek 4,39
245004B pastel i neon różowy 51 x 51 mm bloczek 4,39
245004C pastel żółty i neon zielony 51 x 51 mm bloczek 4,39
245004D mix: 5 kolory neonowe 51 x 51 mm bloczek 4,89
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Niszcz więcej. Bez zacięć.

POZIOM BEZPIECZEŃSTWA:
MIKROŚCINKI 

POZIOM BEZPIECZEŃSTWA:
MINIŚCINKI 

LX220 LX210 LX200

LX221 LX211 LX201
Małe biuro, 3 - 5 użytkowników

20 kartek  / 30 litrowy wyciągany kosz

KOD: Czarna: 150104A / Biała: 150104B

Małe biuro, 1 - 3 użytkowników
15 kartek  / 23 litrowy wyciągany kosz

KOD: Czarna: 150105A / Biała: 150105B

Domowe biuro, 1 użytkownik
12 kartek  / 22 litrowy wyciągany kosz

KOD: Czarna: 150106A / Biała: 150106B

Małe biuro, 3 - 5 użytkowników
20 kartek  / 30 litrowy wyciągany kosz

KOD: 150145A

Małe biuro, 1 - 3 użytkowników
16 kartek  / 23 litrowy wyciągany kosz

KOD: 150144A

Domowe biuro, 1 użytkownik
12 kartek  / 22 litrowy wyciągany kosz

KOD: 150143A

200 zł 
CASHBACK

175 zł 
CASHBACK

150 zł 
CASHBACK

120 zł 
CASHBACK

100 zł 
CASHBACK

100 zł 
CASHBACK

2x12mm DIN P-5

4x12mm DIN P-4

Automatycznie wykrywa  
możliwe blokady i zwiększa 
moc, aby im zapobiec.

Automatycznie wykrywa  
możliwe blokady i zwiększa moc, 
aby im zapobiec.

Zatrzymuje pracę, gdy ręce 
dotykają szczeliny wejściowej.

Zatrzymuje pracę, gdy ręce 
dotykają szczeliny wejściowej.

Zyskaj z promocją do 200 zł

Szczegóły i regulamin na platformie B2B.

PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 01.05.2021 DO 31.05.2021 
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.

Kup 
8 zgrzewek 

wody Żywiec Zdrój 
a komplet 4 szklanek   

otrzymasz 
w Prezencie!

Ceny dostępne po zalogowaniu się do platformy sprzedażowej


