
EXACOMPTA
KOLLEKCIÓ

®





1

TArTALOM

Gumis mappa ................................................................... 2

Füzetbox ........................................................................... 5

Pólyás iratgyűjtő .............................................................. 6

Bemutatómappa .............................................................. 7

Iratrendező ....................................................................... 8

Gyűrűs könyv ................................................................... 10

Elválasztólap, elválasztócsík ......................................... 16

Regiszter ........................................................................... 18

Gyorsfűző.......................................................................... 20

Előrendező ....................................................................... 21

Harmonika irattartó ........................................................ 22

Aláírókönyv, fiókos irattároló ........................................ 24

Iratpapucs ........................................................................ 25

Irattálca ............................................................................. 26

Írószertartó, papírkosár ................................................. 27

Prospektustartó ............................................................... 28

A4

400
g/m2

250
lap

300
mikron

0,5
mm

50
mm

Méret Anyagvastagság Gerincvastagság
FSC Tanúsítvánnyal 
rendelkező termék

Papír négyzetméter-
tömege

Kapacitás Polipropilén vastagsága Gyűrűk száma2
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GuMIs MAPPA

P2110-0580 barna

P2110-0581 citromsárga

P2110-0582 cseresznyepiros

P2110-0586 elefántcsont

P2110-0583 fekete

P2110-0585 kék

P2110-0587 lila

P2110-0588 narancssárga

P2110-0589 piros

P2110-0584 rózsaszín

P2110-0590 sárga

P2110-0591 szürke

P2110-0592 türkiz

P2110-0594 világoszöld

P2110-0595 világosszürke

P2110-0596 zöld

P2110-0624 fekete

P2110-0610 kék

P2110-0611 narancssárga

P2110-0612 piros

P2110-0613 sárga

P2110-0614 zöld

P2110-0625 vegyes

• alapanyag: márványozott préselt karton
• külső méret: 24×32 cm
• 2 sarkán a mappa színével harmonizáló 

gumiszalaggal és 3 pólyával
• feliratozható, ragasztott gerinccímkével

• alapanyag: márványozott préselt karton
• külső méret: 24×32 cm
• 2 sarkán a mappa színével harmonizáló 

gumiszalaggal és 3 pólyával
• feliratozható, ragasztott gerinccímke

A4

A4 A4

400
g/m2

350
g/m2

380
g/m2

250
lap

250
lap

225
lap

P2110-0651 kék

P2110-0652 piros

P2110-0653 zöld

• alapanyag: 100%-ban újrahasznosított 
és újrahasznosítható karton

• külső méret: 24×32 cm
• ragasztott gerinccímke

0,5
mm

0,4
mm

0,5
mm
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GuMIs MAPPA

OPAQuE

• alapanyag: prémium minőségű, laminált karton
• külső méret: 32×44 cm
• fényes felületű
• 10-féle szín vegyesen

P2070-0135

A3 590
g/m2

300
lap

0,7
mm

P2070-0138 lila

P2070-0136 ánizszöld

P2070-0137 rózsaszín

P2070-0139 világoskék

• alapanyag: prémium minőségű, laminált karton
• külső méret: 24×32 cm
• fényes felületű

A4 425
g/m2

300
lap

0,5
mm

P2110-0400 fekete

P2110-0401 fukszia

P2110-0402 kék

P2110-0403 mályva

P2110-0404 piros

P2110-0408 sárga

P2110-0407 zöld

P2110-0406 vegyes

• alapanyag: polipropilén
• külső méret: 24×32 cm
• 3 pólyás, 2 gumiszalaggal

A4 150
lap

0,4
mm
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GuMIs MAPPA

• alapanyag: polipropilén
• külső méret: 24×32 cm
• kapcsos, gumis záródással
• 5-féle szín vegyesen

P2070-0141

• alapanyag: polipropilén
• külső méret: 12×16 cm
• 3 pólyás, 2 gumiszalaggal
• 5-féle szín vegyesen
• kiszerelés: 25 db/display

P2110-0221

A4

50
lap

200
lap

0,5
mm

0,5
mm

A6 A6
• alapanyag: polipropilén
• külső méret: 12×16 cm
• 3 pólyás, 2 gumiszalaggal
• 5-féle szín vegyesen

P2110-0409

75
lap

0,5
mmCHrOMALINE
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FüzETbOX

500
lap

200
lap

350
lap

350
lap

• alapanyag: masszívan bevont, 
márványozott préselt karton

• feliratozható, ragasztott gerinccímke

• alapanyag: masszívan bevont, 
márványozott préselt karton

• feliratozható, ragasztott gerinccímke

• alapanyag: prémium minőségű, laminált karton
• fényes felületű
• feliratozható, ragasztott gerinccímke

• alapanyag: polipropilén
• feliratozható, ragasztott gerinccímke

A4A4

A4A4

600
g/m2

600
g/m2

600
g/m2

0,7
mm

P2090-0292 lila

P2090-0290 ánizszöld

P2090-0291 rózsaszín

P2090-0293 világoskék

P2090-0283 fekete

P2090-0284 kék

P2090-0295 piros

P2090-0294 zöld

40
mm

40
mm

60
mm

25
mm

OPAQuE

P2070-0195 fekete

P2070-0196 kék

P2090-0297 piros

P2090-0298 sárga

P2090-0296 zöld

P2070-0185 fekete

P2070-0186 kék

P2070-0188 piros

P2070-0189 sárga

P2070-0187 zöld



6

FüzETbOX, PÓLyás IrATGyűjTő

200
lapA4 390

g/m2

• alapanyag: anyagában színezett prespán

• alapanyag: polipropilén
• patentos záródás
• ragasztott gerinccímke
• 5-féle szín vegyesen
• kiszerelés/csomag:

• 60 mm gerinc 8 db
• 80 mm gerinc: 6 db
• 100 mm gerinc: 5 db

P2210-0150 fekete

P2210-0151 kék

P2210-0152 narancssárga

P2210-0153 piros

P2210-0154 sárga

P2210-0155 zöld

A4 0,5
mm

P2070-0302 • 60 mm gerinc

P2070-0303 • 80 mm gerinc

P2070-0304 • 100 mm gerinc



7

bEMuTATÓMAPPA

10 zsebes 20 zsebes 40 zsebes 60 zsebes

P2020-0181 P2020-0191 P2020-0179 P2020-0359 fekete

P2020-0182 P2020-0192 P2020-0178 P2020-0360 kék

P2020-0183 P2020-0193 P2020-0177 P2020-0361 piros

P2020-0184 P2020-0194 P2020-0176 P2020-0362 zöld

A4

A4

• alapanyag: polipropilén

• alapanyag: polipropilén
• 5-féle szín vegyesen
• kiszerelés/csomag:

• 20 zsebes: 20 db
• 30, 40, 50 zsebes: 12 db
• 80 zsebes: 8 db

0,3
mm

0,5
mm

P2020-0195 • 20 zsebes

P2020-0196 • 30 zsebes

P2020-0197 • 40 zsebes

P2020-0198 • 50 zsebes

P2020-0199 • 80 zsebes
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IrATrENdEző

• alapanyag: 100%-ban újrahasznosított karton
• ragasztott gerinccímke
• garancia: 10 év

ECONOMy ECONOMy

A4

A4 A4

760
lap

460
lap

760
lap

80
mm

50
mm

80
mm

P2160-0425 barna

P2160-0426 kék

P2160-0427 piros

P2160-0428 zöld

P2160-0130 fehér

P2160-0131 fekete

P2160-0132 kék

P2160-0133 piros

P2160-0134 sárga

P2160-0135 zöld

P2160-0140 fehér

P2160-0141 fekete

P2160-0142 kék

P2160-0143 piros

P2160-0144 sárga

P2160-0145 zöld

• alapanyag: kívül polipropilén, belül 
papírborítású karton

• emelőkaros
• fém élvédő sínnel ellátva
• cserélhető gerinccímke

• alapanyag: kívül polipropilén, belül 
papírborítású karton

• emelőkaros
• fém élvédő sínnel ellátva
• cserélhető gerinccímke
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IrATrENdEző

• alapanyag: polipropilén
• cserélhető gerinccímke, fém élvédő sín
• garancia: 10 év

P2160-0800 világoskék

P2160-0801 világoszöld

P2160-0802 burgundivörös

P2160-0803 lazac

P2160-0804 lila

P2160-0805 fekete

P2160-0806 kék

P2160-0807 zöld

P2160-0808 narancssárga

P2160-0809 piros

A4
maxi

460
lap50

mm

P2160-0810 fukszia

P2160-0811 fehér

P2160-0812 sárga

P2160-0813 sötétkék

P2160-0814 sötétzöld

P2160-0815 pink

P2160-0816 ánizszöld

P2160-0817 sötétlila

P2160-0818 málna

• alapanyag: polipropilén
• cserélhető gerinccímke, fém élvédő sín
• garancia: 10 év

P2160-0819 világoskék

P2160-0820 világoszöld

P2160-0821 burgundivörös

P2160-0822 lazac

P2160-0823 lila

P2160-0824 fekete

P2160-0825 kék

P2160-0826 zöld

P2160-0827 narancssárga

P2160-0828 piros

A4
maxi

760
lap80

mm

P2160-0829 fukszia

P2160-0830 fehér

P2160-0831 sárga

P2160-0832 sötétkék

P2160-0833 sötétzöld

P2160-0834 sötétszürke

P2160-0835 pink

P2160-0836 ánizszöld

P2160-0837 sötétlila

P2160-0838 málna
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Gyűrűs KöNyv

275
lap

20
mm

• alapanyag: prémium minőségű, laminált karton
• fényes felületű
• gumival záródik a biztonságos szállíthatóság érdekében
• gyűrűméret: 15 mm

• alapanyag: prémium minőségű, laminált karton
• fényes felületű
• strapabíró, nedvességtaszító
• gyűrűméret: 30 mm

A4

A4

600
g/m2

140
lap

0,7
mm

1,8
mm

40
mm

2 gyűrűs 4 gyűrűs

P2130-0366 P2130-0356 rózsaszín

P2130-0367 P2130-0357 lila

P2130-0368 P2130-0358 világoskék

P2130-0369 P2130-0355 ánizszöld

2 gyűrűs 4 gyűrűs

P2130-0345 P2130-0335 fekete

P2130-0346 P2130-0336 világoskék

P2130-0347 P2130-0337 zöld

P2130-0348 P2130-0338 piros

P2130-0349 P2130-0339 sárga
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Gyűrűs KöNyv

275
lap

35
mm

• alapanyag: prémium minőségű, laminált karton
• fényes felületű
• strapabíró, nedvességtaszító
• gyűrűméret: 25 mm
• 10-féle szín vegyesen

P2130-0295

• alapanyag: 100%-ban újrahasznosított karton
• ragasztott gerinccímke
• gyűrűméret: 30 mm

A4

A5 140
lap

1,8
mm

1,8
mm

40
mm

2

2 gyűrűs 4 gyűrűs

P2130-1611 P2130-1621 kék

P2130-1612 P2130-1622 piros

P2130-1613 P2130-1623 zöld
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Gyűrűs KöNyv

• alapanyag: kívül-belül műanyag borítású karton
• cserélhető gerinccímke (kivéve vegyes színek)
• gyűrűméret: 25 mm

• alapanyag: kívül polipropilén, 
belül papírborítású karton

• lekerekített gerinc
• gyűrűméret: 30 mm
• 10-féle szín vegyesen

P2130-1630

• alapanyag: kívül polipropilén, 
belül papírborítású karton

• gyűrűméret: 25 mm

A4

A4 A5

230
lap

275
lap

230
lap

2,0
mm

1,8
mm

1,8
mm

40
mm

40
mm

40
mm

4 2

2 gyűrűs 4 gyűrűs

P2130-1000 P2130-1100 fehér

P2130-1001 P2130-1101 fekete

P2130-1002 P2130-1102 kék

P2130-1003 P2130-1103 piros

P2130-1005 P2130-1105 zöld

P2130-1004 P2130-0370 vegyes

P2130-0375 fehér

P2130-0371 fekete

P2130-0372 kék

P2130-0374 piros

P2130-0373 zöld

P2130-0296 vegyes
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Gyűrűs KöNyv

OPAQuE

OPAQuE

• alapanyag: polipropilén
• ragasztott gerinccímke (kivéve vegyes színek)
• gyűrűméret: 15 mm

• alapanyag: polipropilén
• ragasztott gerinccímke
• gyűrűméret: 30 mm

A4 140
lap

275
lap

A4
maxi

0,5
mm

1,0
mm

20
mm

40
mm

2 gyűrűs 4 gyűrűs

P2130-0277 P2130-0279 fehér

P2130-0650 P2130-0690 fekete

P2130-0660 P2130-0700 kék

P2130-0264 P2130-0280 piros

P2130-0276 P2130-0278 zöld

P2130-0640 P2130-0670 vegyes

2 gyűrűs 4 gyűrűs

P2130-0380 P2130-0384 fekete

P2130-0381 P2130-0385 kék

P2130-0383 P2130-0387 piros

P2130-0382 P2130-0386 zöld
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Gyűrűs KöNyv

A4 A4

2 gyűrűs 4 gyűrűs

P2130-0324 P2130-0322 vegyes

2 gyűrűs 4 gyűrűs

P2130-0325 P2130-0323 vegyes

140
lap

275
lap

0,5
mm

0,7
mm

20
mm

40
mm

• alapanyag: polipropilén
• kapcsos, gumis záródás
• ragasztott gerinccímke
• gyűrűméret: 15 mm
• 5-féle szín vegyesen

• alapanyag: polipropilén
• kapcsos, gumis záródás
• ragasztott gerinccímke
• gyűrűméret: 30 mm
• 5-féle szín vegyesen

www.exacompta.com/kreaman 

KREAMAN segítségével néhány 
egyszerű lépést elvégezve egyedi 

borítót és gerinccímkét készíthetünk!
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PANOráMás Gyűrűs KöNyv

A4
maxi

A4
maxi

A4
maxi

A4
maxi

47
mm

75
mm

38
mm

64
mm

2

2 gyűrűs 4 gyűrűs

P2130-0389 P2130-0388

2 gyűrűs 4 gyűrűs

P2130-0391 P2130-0390

2 gyűrűs 4 gyűrűs

P2130-0393 P2130-2103

460
lap

370
lap

1,9
mm

1,9
mm

1,9
mm

1,9
mm

• alapanyag: műanyag borítású karton
• átlátszó fedlap külső zsebbel
• 2 belső zsebbel
• cserélhető gerinccímke
• D gyűrűvel
• gyűrűméret:

• 2 gyűrűs: 20 mm
• 4 gyűrűs: 16 mm

• kapacitás:
• 2 gyűrűs: 180 lap
• 4 gyűrűs: 140 lap

• alapanyag: műanyag borítású karton
• átlátszó fedlap külső zsebbel
• 2 belső zsebbel
• cserélhető gerinccímke
• D gyűrűvel
• gyűrűméret: 40 mm

P2130-0392

• alapanyag: műanyag borítású karton
• átlátszó fedlap külső zsebbel
• 2 belső zsebbel
• cserélhető gerinccímke
• D gyűrűvel
• gyűrűméret:

• 2 gyűrűs: 30 mm
• 4 gyűrűs: 25 mm

• kapacitás:
• 2 gyűrűs: 275 lap
• 4 gyűrűs: 230 lap

• alapanyag: műanyag borítású karton
• átlátszó fedlap külső zsebbel
• 2 belső zsebbel
• cserélhető gerinccímke
• D gyűrűvel
• gyűrűméret: 50 mm
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ELváLAszTÓLAP

0,2
mm

• alapanyag: színes karton
• nyomtatható előlap

• alapanyag: fehér karton
• színes, laminált fülekkel

• alapanyag: újrahasznosított, 
színes karton

A4

225
g/m2

160
g/m2

170
g/m2

A4
maxi

0,3
mm

0,3
mm

A4 A4 maxi

P2220-0150 P2220-0188 • 5 részes

P2220-0141 P2220-0171 • 6 részes

P2220-0145 P2220-0189 • 10 részes

P2220-0140 P2220-0170 • 12 részes

P2220-0151 • 5 részes

P2220-0152 • 6 részes

P2220-0153 • 10 részes

P2220-0154 • 12 részes

P2220-0182 • 5 részes

P2220-0183 • 6 részes

P2220-0180 • 10 részes

P2220-0181 • 12 részes
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ELváLAszTÓLAP, ELváLAszTÓCsíK

• alapanyag: polipropilén

A4
maxi

1,3
mm

P2220-0174 • 5 részes

P2220-0175 • 6 részes

P2220-0176 • 10 részes

P2220-0177 • 12 részes

300
mikron

10,5×24
cm

• alapanyag: újrahasznosított karton
• kiszerelés: 100 db/csomag

180
g/m2

P2220-1100 bézs

P2220-1101 fehér

P2220-1102 kék

P2220-1103 narancssárga

P2220-1104 rózsaszín

P2220-1105 sárga

P2220-1106 szürke

P2220-1107 zöld
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rEGIszTEr

• alapanyag: fehér karton
• laminált fülek

• alapanyag: fehér karton
• színes, laminált fülek

• alapanyag: bézs karton

• alapanyag: fehér karton
• színes, laminált fülek

A4

A4

A4160
g/m2

160
g/m2

155
g/m2

160
g/m2

A4
maxi

P2220-0270 • 12 részes

P2220-0271 • 31 részes

P2220-0272 • 20 részes A–Z

P2220-0273 • 12 részes jan.–dec.

P2220-1000 • 12 részes

P2220-0306 • 31 részes

P2220-0264 • 5 részes

P2220-0265 • 10 részes

P2220-0266 • 12 részes

P2220-0267 • 31 részes

P2220-0268 • 12 részes jan.–dec.

P2220-0269 • 20 részes A–Z

P2220-0299 • 5 részes

P2220-0300 • 6 részes

P2220-0301 • 10 részes

P2220-0302 • 12 részes

P2220-0303 • 31 részes

P2220-0304 • 12 részes jan.–dec.

P2220-0305 • 20 részes A–Z
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rEGIszTEr

• alapanyag: polipropilén

• alapanyag: polipropilén

• alapanyag: polipropilén

• alapanyag: polipropilén

A4

A4

120
mikron

120
mikron

120
mikron

120
mikron

A4
maxi

A4
maxi

P2220-0293 • 5 részes

P2220-0295 • 10 részes

P2220-0172 • 12 részes

P2220-0296 • 31 részes

P2220-0297 • 20 részes A–Z

P2220-0298 • 12 részes jan.–dec.

P2220-0280 • 12 részes

P2220-0281 • 31 részes

P2220-0282 • 20 részes A–Z

P2220-0274 • 12 részes jan.–dec.

P2220-0291 • 31 részes

P2220-0292 • 20 részes A–Z

P2220-0283 • 12 részes jan.–dec.

P2220-0285 • 5 részes

P2220-0160 • 6 részes

P2220-0286 • 10 részes

P2220-0161 • 12 részes

P2220-0287 • 31 részes

P2220-0288 • 20 részes A–Z

P2220-0289 • 12 részes jan.–dec.
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GyOrsFűző

A4

A4

265
g/m2

355
g/m2

• alapanyag: anyagában színezett prespán
• fém leszorító szerkezettel

• alapanyag: prémium minőségű, anyagában 
színezett laminált karton

• fényes felületű
• fém leszorító szerkezettel

P2120-1100 bézs

P2120-1101 fekete

P2120-1102 kék

P2120-1103 lila

P2120-1104 narancssárga

P2120-1105 piros

P2120-1106 sárga

P2120-1107 zöld

P2120-1110 fekete

P2120-1112 lila

P2120-1113 narancssárga

P2120-1114 piros

P2120-1115 sárga

P2120-1111 sötétkék

P2120-1116 zöld
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ELőrENdEző

• alapanyag: polipropilén
• áttetsző elválasztó oldalak
• hátul 2 zsebbel
• kapcsos, gumis záródás
• feliratozható borító
• gerinc vastagsága állítható
• 5-féle szín vegyesen

P2050-0226

• alapanyag: kívül polipropilén, 
belül karton

• gumis záródás
• feliratozható borító
• gerinc vastagsága állítható
• 9 részes

P2050-0220

A4

A4

350
lap

350
lap
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HArMONIKA IrATTArTÓ

• 6 rekeszes
• színes elválasztó oldalak
• feliratozható regiszter
• méret: 25,5×30,5 cm

P2140-0106

• 24 rekeszes
• színes elválasztó oldalak
• feliratozható regiszter
• méret: 33×23,5×25 cm

P2140-0102

• alapanyag: polipropilén
• áttetsző elválasztó oldalak
• 6 rekeszes
• kapcsos, gumis záródás
• méret: 32×24 cm
• 5-féle szín vegyesen

P2140-0349

A4

A4

A4

0,5
mm

150
lap

500
mikron
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HArMONIKA IrATTArTÓ

P2140-0315 • 6 rekeszes

P2140-0313 • 7 rekeszes

P2140-0314 • 13 rekeszes

• színes elválasztó oldalak
• feliratozható regiszter
• méret:

• 6 rekeszes: 18×11 cm
• 7 rekeszes: 26×14 cm
• 13 rekeszes: 33×25 cm

• színes elválasztó oldalak
• feliratozható regiszter
• 24 rekeszes
• méret: 33×29 cm

P2140-0107

• színes elválasztó oldalak
• feliratozható regiszter
• 12 rekeszes
• méret: 26,5×32,5 cm

P2140-0108

A4

A4 A4



24

ALáírÓKöNyv, FIÓKOs IrATTárOLÓ

• alapanyag: kívül polipropilén borítás, 
belül karton elválasztó lapok

• cserélhető címke az előlapon

• alapanyag: kívül polipropilén borítás, 
belül karton elválasztó lapok

• natúr szín
• cserélhető címke az előlapon
• 20 részes

P2050-0029

• 4 fiókos, műanyag irattároló
• méret: 34,8×28,4×23,4 cm
• biztonsági kicsúszásgátlóval

A4

A4

300
g/m2

300
g/m2

12 részes 18 részes 24 részes

P2050-0021 P2050-0023 P2050-0026 bordó

P2050-0022 P2050-0024 P2050-0025 fekete

P2070-0124 fekete

P2070-0125 szürke

P2070-0126 szürke/áttetsző jégkék

P2070-0127 szürke/áttetsző piros

ECObOX
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IrATPAPuCs

A4ECOMAGMAG-CubE

THE MAGAzINE

• alapanyag: polipropilén
• méret: 26,6×8,2×30,5 cm
• garancia: 25 év

• alapanyag: polipropilén
• méret: 24,8×7,7×25,7 cm

• alapanyag: polipropilén
• méret: 29,2×11×32 cm

A4

A4

P2150-0158 fekete

P2150-0159 áttetsző

P2150-0160 áttetsző jégkék

P2150-0161 királykék

P2150-0162 almazöld

P2150-0163 piros

P2150-0297 fekete

P2150-0299 áttetsző almazöld

P2150-0301 szürke

P2150-0302 áttetsző jégkék

P2150-0303 áttetsző lila

P2150-0304 áttetsző

P2150-0306 áttetsző mandarin

P2150-0307 málna

P2150-0156 fekete

P2150-0308 áttetsző lila

P2150-0309 áttetsző kék

P2150-0310 áttetsző türkiz

P2150-0311 almazöld

P2150-0312 áttetsző mandarin

P2150-0313 áttetsző málna

P2150-0314 áttetsző piros
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IrATTáLCA

COMbO MIdI

ECOTrAy A4

A4

• alapanyag: polipropilén
• méret: 34,5×25,5×6,5 cm

• alapanyag: polipropilén
• címketartóval és címkével
• méret: 34,6×25,5×6,5 cm

P2070-0159 fekete

P2170-0180 szürke

P2170-0181 éjkék

P2170-0182 áttetsző kék

P2170-0184 áttetsző piros

P2170-0185 áttetsző

P2170-0162 fényes, áttetsző kárminvörös

P2170-0163 áttetsző szürke

P2170-0165 áttetsző lila

P2170-0166 áttetsző jégkék

P2170-0167 piros

P2170-0168 áttetsző türkiz

P2170-0169 áttetsző almazöld

P2170-0171 áttetsző mandarin

P2170-0172 áttetsző

P2170-0186 áttetsző mandarin

P2170-0188 áttetsző málna

P2170-0210 áttetsző lila

P2170-0212 fehér

P2170-0213 áttetsző almazöld

P2170-0214 piros

P2170-0173 áttetsző málna

P2170-0174 matt, fekete

P2170-0176 fényes, áttetsző

P2170-0177 fényes fehér

P2170-0178 fényes fekete

P2170-0194 fényes, áttetsző lila

P2170-0195 fényes, áttetsző lime zöld

P2170-0196 fényes, áttetsző türkiz

P2170-0197 fényes, áttetsző mandarin

P2170-0198 fényes, kárminvörös

P2170-0202 fényes, óceánkék

P2170-0203 fényes, almazöld
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írÓszErTArTÓ, PAPírKOsár

PEN-CubE ECOPEN
• alapanyag: polipropilén
• az alján található mélyedés 

asztali kábel rögzítésére szolgál
• méret: 7,4×7,4×9,3 cm

• alapanyag: polipropilén
• méret: 6×8×9,5 cm

P0016-1935 fekete

P0016-1936 áttetsző

P0016-1937 áttetsző jégkék

P0016-1938 királykék

P0016-1939 almazöld

P0016-1940 piros

P0016-1925 fekete

P0016-1926 éjkék

P0016-1927 világoskék

P0016-1928 áttetsző lila

P0016-1929 áttetsző

P0016-1930 áttetsző mandarin

P0016-1931 áttetsző málna

P0016-1932 áttetsző zöld

P0016-1933 áttetsző türkiz

P0016-1934 áttetsző almazöld

• alapanyag: polipropilén
• űrtartalom: 15 l
• méret: 26,3×26,3×33,5 cm

ECObIN

P4130-1251 sötétszürke

P4130-1252 világosszürke

P4130-1253 áttetsző jégkék

P4130-2197 fekete

P4130-2198 zöld

P4130-2199 éjkék

P4130-2201 áttetsző lila

P4130-2202 áttetsző kárminvörös

P4130-2204 áttetsző mandarin

P4130-2205 áttetsző málna

P4130-2206 áttetsző királykék

P4130-2207 áttetsző almazöld
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PrOsPEKTusTArTÓ

• asztalra helyezhető
• méret: 34,5×23,8×25,9 cm
• 5 rekeszes
• rekeszmélység: 26 mm
• szín: víztiszta
• garancia: 25 év

P4052-0471

• asztalra helyezhető
• méret: 31,5×31,5×46,5 cm
• forgatható, erős krómozott lábon
• 6 rekeszes
• rekeszmélység: 26 mm
• szín: víztiszta/szürke
• összeszerelve szállítjuk
• garancia: 25 év

P4052-0461

• falra szerelhető
• méret: 3,8×23,9×30 cm
• 1 rekeszes
• rekeszmélység: 26 mm
• szín: víztiszta
• bővíthető
• garancia: 25 év

P4052-0481

• falra szerelhető
• méret: 15,5×23,9×66,5 cm
• 6 rekeszes
• rekeszmélység: 26 mm
• bővíthető
• fali rögzítőelemekkel és 

címketartóval szállítjuk
• garancia: 25 év

A4 A4

A4 A4

P4052-0552 világosszürke

P4052-0553 áttetsző vegyes
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KAPCsOLAT

Megrendeléssel kapcsolatban kérjük, forduljanak bizalommal kereskedelmi képviselőinkhez az alábbi 
elérhetőségeken:

Pátria szaküzletek

Balogh Károly • (30) 678-7005 
balogh.karoly@patria.hu

Dévényi Dávid • (30) 435-4497 
devenyi.david@patria.hu

Laczik Zsolt • (30) 349-9222 
laczik.zsolt@patria.hu

Mátés Roland • (30) 559-9424 
mates.roland@patria.hu

Szélpál Klára • (20) 287-6972 
szelpal.klara@patria.hu

Soós Judit • (20) 628-0528 
soos.judit@patria.hu

Veres Mária • (20) 562-7901 
veres.maria@patria.hu

1051 Budapest, Bajcsy-Zs. út 20.
(30) 678-6985; bajcsy.bolt@patria.hu
1066 Budapest, Dessewffy u. 24.
(30) 678-6981; nagymezo.bolt@patria.hu
1116 Budapest, Vegyész u. 66-68.
(30) 678-6998; hunyadi.bolt@patria.hu
1132 Budapest, Csanády u. 5.
(30) 678-6982; csanady.bolt@patria.hu
1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 25.
(30) 678-6980; hegedus.bolt@patria.hu
1191 Budapest, Üllői út 255.
(30) 678-6997; ulloi.bolt@patria.hu
1173 Budapest, Pesti út 155.
(30) 678-6983; pesti.bolt@patria.hu
1039 Budapest, Mátyás kir. u. 24.
(30) 678-7031; matyas.bolt@patria.hu
1181 Budapest, Üllői út 443.
(20)934-2312; 18kerulet.bolt@patria.hu
5600 Békéscsaba, Andrássy út 18.
(30) 678-6995; bekescsaba.bolt@patria.hu
4026 Debrecen, Piac u. 10.
(30) 678-6990; debrecen.bolt@patria.hu
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 38.
(30) 678-6984; dombovar.bolt@patria.hu
2400 Dunaújváros, Vasmű u. 15/b.
(30) 678-6994; dunaujvaros.bolt@patria.hu
9024 Győr, Bem tér 1.
(30) 361-1095; gyor.bem@patria.hu
9024 Győr, Déry T. u. 5.
(30) 361-4144; gyor.dery@patria.hu
9024 Győr, Vasvári P. u. 1. (Győr Plaza)
(96) 517-974; gyor.plaza@patria.hu

7400 Kaposvár, Berzsenyi u. 9.
(30) 678-6991; kaposvar.bolt@patria.hu
7400 Kaposvár, Csokonai u. 8.
(20) 256-8575; kaposvar2.bolt@patria.hu
6000 Kecskemét, Batthyány u. 24.
(30) 678-6989; kecskemet.bolt@patria.hu
8360 Keszthely, Kossuth u. 40.
(20) 256-8699; keszthely.bolt@patria.hu
8700 Marcali, Széchenyi u. 12.
(20) 256-8969; marcali.bolt@patria.hu
3530 Miskolc, Uitz B. u. 5-7.
(30) 678-6988; miskolc.bolt@patria.hu
7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 8.
(30) 372-9333; pecs.bolt@patria.hu
9400 Sopron, Várkerület 11.
(30) 361-0952; sopron.varker11@patria.hu
9400 Sopron, Várkerület 110.
(30)  361-1286; sopron.varker110@patria.hu
6720 Szeged, Kárász utca 16.
(30) 501-8243; szeged.bolt@patria.hu
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 1-7.
(30) 678-6992; szekszard.bolt@patria.hu
5000 Szolnok, Kossuth L. u. 16.
(20) 662-7717; szolnok.bolt@patria.hu
9700 Szombathely, Fő tér 12.
(20) 282-9192; szombathely.bolt@patria.hu
9700 Szombathely, Körmendi u. 52-54. (Savaria Plaza)
(30) 242-9331; szombathely.plaza@patria.hu
2890 Tata, Kossuth tér 7.
(30) 959-7482; tata.bolt@patria.hu
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi Ferenc utca 10-22.
(30) 678-6993; zalaegerszeg.bolt@patria.hu
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www.irodaszer.patria.hu
www.patriapapir.hu


