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OFERTA
Firma ODSW od ponad piętnastu lat funkcjonuje na rynku artykułów
biurowych. Zajmuje się przede wszystkim produkcją oraz dystrybucją
wytwarzanych produktów. W ostatnim okresie szczególny nacisk położony
został na rozwój obszaru produkcji związanej z archiwizacją dokumentów
(segregatory, różnego rodzaju teczki, itp.). Firma produkuje głównie na
zamówienie, dlatego też, poniższa oferta przedstawia jedynie podstawowy
asortyment firmy. W ofercie nie zostały podane ceny produktów ponieważ
uzależnione są one od wielkości zamówienia. W przypadku zainteresowania
oferowanymi przez nas produktami prosimy o kontakt.

Segregatory

1. Segregatory:

 Segregator A4/7,5 i A4/5 FEST - wymiary: szerokość grzbietu: 7,5 cm lub
5 cm, wysokość: 32 cm, głębokość: 29 cm, okleina PP, mechanizm
dźwigniowy z kompresorem, na grzbiecie kieszeń foliowa na etykietę,
wymienna etykieta, oczka rado, oczko grzbietowe, różne kolory
 Segregator archiwizacyjny A4 - wymiary: szerokość grzbietu: 7 cm,
wysokość: 32 cm, głębokość: 29 cm, szary, karton, mechanizm
dźwigniowy z kompresorem, oczka boczne i grzbietowe, etykieta
opisowa naklejana
 Segregator wysoki grzbiet 7 lub 5 - wymiary: szerokość grzbietu: 7,5 cm
lub 5 cm, wysokość: 35 cm, głębokość: 29 cm, na zewnątrz i w środku
folia PP, wsuwany mechanizm dźwigniowy z kompresorem, na grzbiecie
kieszeń foliowa na etykietę, wymienna etykieta, oczka rado, oczko
grzbietowe, różne kolory
 Segregator ofertowy „Panorama” A4 - 2 lub 4 ringi, z zewnątrz na stronie
tytułowej i grzbiecie przeźroczysta kieszeń na wkładkę reklamową, folia
PVC
 Segregator A4/4 - wymiary: szerokość grzbietu: 4 cm, wysokość: 32 cm,
głębokość: 25,5 cm, okleina PP, mechanizm ringowy, na grzbiecie
kieszeń foliowa na etykietę, wymienna etykieta
 Segregator A4/2,5 -z zewnątrz laminowany, mechanizm ringowy, na
1.

grzbiecie naklejana etykieta, różne kolory
 Segregator bankowy - różne długości, mechanizm dźwigniowy lub
mechanizm ringowy
 Segregator A5 - wymiary: szerokość grzbietu: 7 cm, wysokość: 23,5 cm,
głębokość: 22 cm , okleina PP, mechanizm dźwigniowy z kompresorem,
na grzbiecie kieszeń foliowa na etykietę, wymienna etykieta, różne kolory
 Segregator szkolny A5 - wymiary: szerokość grzbietu: 3 do 4,5 cm,
wysokość: 23 cm, głębokość: 20 cm, okleina PP, mechanizm ringowy,
kieszeń foliowa na etykietę, wymienna etykieta, (lub bez kieszeni i
etykiety) , różne kolory
 Box archiwizacyjny A4 i mniejsze (wymiary: szerokość grzbietu: 7cm,
wysokość: 26cm, długość: 18,5cm) - folia PCV, kieszeń na wymienną
etykietę
 Segregatory reklamowe wykonywane na zamówienie

Wkłady do segregatorów

2. Wkłady do segregatorów:

 Przekładki, indeksy do segregatorów (alfabetyczne, numeryczne,
kolorowe, foliowe, kartonowe) - A4, A5
 Wkłady do segregatorów - krata z poddrukiem
 Ofertówki "U" - koszulki foliowe - A4, A3 z boczna perforacją lub bez
 Ofertówki "L" foliowe - A4, A5, przezroczyste, kolorowe
 Ofertówki "C" foliowe - A4

Teczki

3. Teczki:

 Teczka z rączką (meetting) - wymiary: wysokość: 25 cm, szerokość: 32
cm, szerokość teczki: 6 cm, oklejana folią PP, plastikowa rączka,
plastikowe zapięcie, różne kolory
 Teczka skrzydłowa z rzepem - wymiary: wysokość: 25 cm, szerokość: 32
cm, oklejana folią PP, różne kolory
 Teczka lakierowana z gumką - wymiary: wysokość: 32,5 cm, szerokość:
23 cm, karton lakierowany, gumka, kolory: granatowy, niebieski, żółty,
zielony, czerwony, czarny
 Teczka z clipem
 Teczka do podpisu
 Teczka z plastikowymi bokami na rzepy
 Teczki wykonywane na zamówienie
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Pozostałe

4. Pozostałe:

 Skoroszyty foliowe - kolor A4
 Akta osobowe typ segregatorowy
 Clippboard
 Mata na biurko mat
 Mata na biurko przeźroczysta
 Podkład na biurko introcal
 Kostka - notes na biurko (80x80 lub 100x100 - paier biały, 400 arkuszy)
 Brulion A4
 Brulion A5
 Papier ksero

Materiały do produkcji art. biurowych

5. Materiały do produkcji art. biurowych:
 Kleje
 Kartony, tektury i papiery
 Papiery białe oraz kolorowe
 Folie galanteryjne
 Płótna introligatrskie itp.
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