PÁTRIA NYOMDA ZRT. NOVEMBERI ÉS DECEMBERI KIADVÁNYA VISZONTELADÓINAK

2016. november-december

Határidőnapló 2017

beosztás: napi, méret: A/5
eredeti ár: 633,08 Ft
P4114-2273
fekete
P4114-2274
kék

449 Ft/db
5 d b/sz ín
én
rend el ése eset

Határidőnapló 2017
papírborítós

beosztás: napi, méret: A/5
eredeti ár: 633,08 Ft
P4114-2275
szivárvány
P4114-2276
kockás
P4114-2277
kék virág

559 Ft/db
5 d b/sz ín
én
rend el ése eset

Az akció 2016. november 5. és 2017. január 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

A Pátria Nyomda
legújabb
saját gyártású
terméke!
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Scrapbookpapír készlet
• 24 db, mindkét oldalon mintás, 30 × 30 cm méretű karácsonyi scrapbookpapír
• 2 mintasablon DIY ajándékdobozhoz
P0200-0051 ezüst
P0200-0050 piros-zöld
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Az akció 2016. november 5. és 2017. január 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

a mi márkánk

2016. november-december

,26 Ft
ered et i ár : 1571

999 Ft/db
Signature golyóstoll*
• csavarmechanikás
elegáns golyóstoll
• díszdobozban szállítjuk
• írásszín: kék
• írásvastagság: 1.0 mm
P3011-2770
P3011-2771
P3011-2772
P3011-2773

boz
o
d
z
s
í
d
Ajándék ik tollhoz.
mindegy

Avantage golyóstoll*
• fémtestű, csavaros
golyóstoll
• krómozott hegy és
felső rész
• elegáns díszdobozban
• írásszín: kék
P3011-2753
P3011-2754
P3011-2755

bordó
fehér
fekete
kék

bordó
fekete
kék

,5 3 Ft
ered et i ár : 1019

699 Ft/db

ered et i ár : 96 8,

ered et i ár : 94 8,

599 Ft/db

39 Ft

699 Ft/db
Avantage VN-210
golyóstoll*
• krómozott hegy és
felső rész
• díszdobozban
• írásszín: kék
P3011-2752

35 Ft

Incanto golyóstoll*
• fémtestű golyóstoll
• fehér díszdobozban
• írásszín: kék
P3011-2761
P3011-2762
P3011-2763

fehér
fekete
kék

*Az oldalon található termékek a készlet erejéig elérhetőek.
Az akció 2016. november 5. és 2017. január 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/
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gyűrűs kalendárium
Saturnus S224

Saturnus S235

• puha műbőr
• 2-féle színben
• méret: 10x15 cm

• puha műbőr
• 6-féle színben
• méret: 10x15 cm

2748,90 Ft/db
P4115-1226
P4115-1227

2748,90 Ft/db

lila
v.kék-s.kék

P4115-1209
P4115-1232
P4115-1233
P4115-1230
P4115-1231
P4115-1208

bronz
kék
pink
piros
sárga
ezüst

Saturnus M418

• újrahasznosított fényes bőr
• 3-féle színben
• méret M: 13x19 cm

6330,80 Ft/db
P4115-1223
P4115-1225
P4115-1224

Saturnus 221

Saturnus 437

méret S: 10x15 cm

méret S: 10x15 cm

P4115-1204
P4115-1205

P4115-1201
P4115-1200

• bőrhatású műbőr
• bedugófüles záródás
grafitszürke
piros

3248,70 Ft/db

cseresznye
fekete

2415,70 Ft/db
méret M: 13x19 cm

P4115-1206
P4115-1207

P4115-1203
P4115-1202

4581,50 Ft/db
4

• fényes bőrhatású műbőr
• microfieber bélés

méret M: 13x19 cm
grafitszürke
piros

barna
bordó
fekete

cseresznye
fekete

3082,10 Ft/db

Az akció 2016. november 5. és 2017. január 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/
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gyűrűs kalendárium
gyűrűs kalendárium 165

• fényes műbőr
• 2-féle színben és méretben

méret M: 13,5x19,5 cm

méret S: 11x15 cm

P4115-1309
P4115-1308

P4115-1311
P4115-1310

világoskék
lila

1927,80 Ft/db

világoskék
lila

2356,20 Ft/db

gyűrűs kalendárium 180
méret S: 11x15 cm
P4115-1306
P4115-1307

fekete
piros

2142 Ft/db

• lakk műbőr
• 2-féle színben és méretben
méret M: 13,5x19,5 cm
P4115-1304
P4115-1305

fekete
piros

2784,60 Ft/db

gyűrűs kalendárium 193

• műbőr
• 2-féle színben és méretben

méret M: 13,5x19,5 cm

méret S: 11x15 cm

P4115-1300
P4115-1301

P4115-1302
P4115-1303

fekete-fehér
piros-fehér

2570,40 Ft/db

fekete-fehér
piros-fehér

2998,80 Ft/db

gyűrűs kalendárium 191
méret M: 13,5x19,5 cm
P4115-1313
P4115-1314
P4115-1312

kék
rózsaszín
trikolor

3141,60 Ft/db

• műbőr
• 3-féle színben

méret S: 11x15 cm
P4115-1316
P4115-1317
P4115-1315

kék
rózsaszín
trikolor

2499 Ft/db

Az akció 2016. november 5. és 2017. január 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/
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96
eredeti á r: 57

Ft

3990 Ft/
klt.

Jotter készlet díszdobozban
• golyóstoll + nyomósiron
P3013-0053

6396 Ft/

Golyóstol Sonnet
P3011-0491

db

AJÁNDÉK
esszel!
t
o
n
z
o
b
o
d
z
ís
d

13560 Ft/
klt.

6

AJÁNDÉK
díszdoboz
tolltartóval!
Golyóstol IM Premium
• ezüst klipsz
P3011-0710
P3011-0711
P3011-0712

zöld
rózsaszín
barna

• króm klipsz
P3011-0427
P3011-0428
P3011-0429

matt fekete
metál barna
metál krém
rózsaszín

Az akció 2016. november 5. és 2017. január 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

a mi márkánk

2016. november-december

Színezhető papírtekercs
• teljes hátoldalán
öntapadós felület
• 300 mm x4 m

P1132-0292 unisex
P1132-0296 lányoknak
P1132-0297 fiúknak

659 Ft/db
Eredeti ár: 948,09 Ft

Színezhető papírtekercs
dombornyomott, kezdőknek
• teljes hátoldalán
öntapadós felület
• 300 mm x4 m
P1132-0293

799 Ft/db
Eredeti ár: 1163,57 Ft

Színező öntapadós lapokkal
méret: 30x20,5 cm
P9140-6955

699 Ft/db
Eredeti ár: 1015,81 Ft

Az akció 2016. november 5. és 2017. január 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/
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csomagolópapír
89 Ft/db
10 db/d es ig n
én
re nd el és e es et

méret: 50x75 cm
eredeti ár: 92,01 Ft/db

99 Ft/db

méret: 50x75 cm
eredeti ár: 108,01 Ft/db
P0090-0975
P0090-0976
P0090-0977
P0090-0978
P0090-0983
P0090-0984

10 db/d es ig n
én
re nd el és e es et

méret: 50x75 cm
eredeti ár: 120,02 Ft/db
P0090-0988

óarany/bordó
ezüst/kék
piros/arany minták
zöld/fenyők
fehér/karácsonyi figurák
fehér/rénszarvas fenyő

105 Ft/db
10 db
én
re nd el és e es et

Hóspray

Clairefontaine
Karácsonyi
csomagolópapír

méret: 70x200 cm
vegyes minták
eredeti ár: 215,21 Ft/tek.
P0090-0957

150 ml, fehér
eredeti ár: 403 Ft/db
P9112-0801

149 Ft/tek.

t
e
l
z
s
é
k
m
u
i
r
á
d
Adventi kalen
• 24 db 9 x 14,5 x 6 cm tasak,
• szám matricák,
• 1 cm-es díszszalag,
• 1,5 cm -es díszszalag
eredeti ár: 2244,75 Ft/klt.
P9140-1249

8

piros/fenyő díszek
szürke/fenyő díszek
fenyő/rénszarvas

P0090-0979
P0090-0981
P0090-0982

1899 Ft/
klt.

349 Ft/db
Adventi kalendárium matrica
1-24 számok
eredeti ár: 294,77 Ft/cs.
P9140-1296

269 Ft/cs.

Az akció 2016. november 5. és 2017. január 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/
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299 Ft/cs.
6 cs ./d es ig n
én
re nd el és e es et

Szalvéta

méret: 33x33 cm
3 rétegű
20 db/csomag
eredeti ár: 344,65 Ft/cs.
P0026-0222
P0026-0223
P0026-0224
P0026-0225
P0026-0226

fenyőág, szívecske
csillagok piros
rénszarvas
kis csillagok arany
kis csillagok piros

Papír tányér

méret: 23 cm
10 db/csomag
eredeti ár: 344,65 Ft/cs.
P0030-3141
P0030-3142
P0030-3143

fenyőág, szívecske
csillagok piros
rénszarvas

Papír pohár

299 Ft/cs.
6 cs ./d es ig n
én
re nd el és e es et

349 Ft/cs.

űrtartalom: 2 dl
10 db/csomag
eredeti ár: 408,14 Ft/cs.
P0030-2077
P0030-2078
P0030-2079

599 Ft/

tekercs

6 cs ./d es ig n
én
re nd el és e es et

fenyőág, szívecske
csillagok piros
rénszarvas

Papír asztalterítő csillagos

méret: 1,18x10 m
dombornyomott, damaszt hatású
eredeti ár: 657,55 Ft/tekercs
P0030-1637
P0030-1638
P0030-1639

arany
piros-fehér
fehér-piros

Az akció 2016. november 5. és 2017. január 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/
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a mi márkánk
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gyurmakészlet

Game Planet

• 4x35 g tégelyes gyurma
(fehér, sárga, piros, kék)
• 8 kiszúróforma
• 1 gyurmakés
• 8 formázó kiegészítő
eredeti ár: 1815,09 Ft/klt.
P0012-0608

Imaginary World

• 2x35 g tégelyes gyurma
(piros és kék színben)
• 4 kiszúróforma
• 1 gyurmakés
• 2 formázó kiegészítő
eredeti ár: 1229,58 Ft/klt.
P0012-0620

749 Ft/klt.

1790 Ft/klt.

1099 Ft/klt.

For Dessert

• 2x35 g tégelyes gyurma (sárga, piros)
• műanyag tányér, kés, villa
• 1 db tálca sablonokkal
eredeti ár: 1229,58 Ft/klt.
P0012-0609

799 Ft/klt.
Dino Land

tartalma:
• 3x35 g tégelyes gyurma
• 6 dinó forma • 1 gyurmakés
eredeti ár: 1266,97 Ft/klt.
P0012-0621

Bake a Cake

• 4x35 g tégelyes gyurma
• 1 kiszúróforma
• 1 db műanyag sodrófa
• 1 műanyagtányér késsel és
villával
• 3 sablonkészítő tábla
eredeti ár: 2881,71 Ft/klt.
P0012-0612

799 Ft/klt.

My First Set

1149 Ft/klt.

• 3x100 g tégelyes gyurma
• 1 db műanyag henger
• 1 db műanyag gyurmakés
eredeti ár: 1836,96 Ft/klt.
P0012-0622

Super Extruder

2690 Ft/klt.

• 8x35 g tégelyes színes gyurma
• 8 kiszúróforma
• 1 gyurmakés
• 2 kinyomófecskendő
• 2 db mintasablon
• 1 db hengeres formázó
• 1 gyurmakinyomó
eredeti ár: 4377,94 Ft/klt.
P0012-0613

puzzle

1890 Ft/klt.

Színezhető puzzle
kicsiknek

• 12 db - ruhából könnyen
kimosható rostirón
• 3 db színezhető kirakó
eredeti ár: 1331,16 Ft/klt.
P0160-7928

829 Ft/klt.
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Színezhető 3D puzzle

színezhető térbeli kirakó
• dobozban található összeszerelési útmutató szerint egy
középkori vár, vagy egy hercegnő kastély állítható össze
• színezhető figurák és háttérkép
• 10 db rostirón
eredeti ár: 3103,92 Ft/klt.
P0160-7926 Sárkánylovag
P0160-7927 Hercegnő

Az akció 2016. november 5. és 2017. január 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

2016. november-december

Pomponos kép

méret: 18x15,5 cm
eredeti ár: 369 Ft/klt.
P0160-8000

329 Ft/klt.
6 ké sz le t
én
re nd el és e es et

329 Ft/klt.

Mozaikos pontkép

Glitter technika

méret: 25x20,5 cm
eredeti ár: 299 Ft/klt.
P0160-8004

269 Ft/klt.

méret: 17x13 cm
eredeti ár: 359 Ft/klt.
P0160-8002

6 ké sz le t
én
re nd el és e es et

6 ké sz le t
én
re nd el és e es et

Kaparós ruhák

méret: 18x15,5 cm
eredeti ár: 259 Ft/klt.
P0160-8014

229 Ft/klt.
6 ké sz le t
én
re nd el és e es et

Lekaparható kép
színes hologram háttérreI
méret: 15x10 cm
eredeti ár: 269 Ft/klt.
P0160-8027

329 Ft/klt.
6 ké sz le t
én
re nd el és e es et

Habszivacsos kép

méret: 17x13 cm
eredeti ár: 359 Ft/klt.
P0160-8007

249 Ft/klt.
6 ké sz le t
én
re nd el és e es et

A teljes választékot megtalálja weboldalunkon, http://irodaszer.patria.hu/

Az akció 2016. november 5. és 2017. január 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

2016. november-december

formalyukasztó
• méret: 16 mm

t/db
F
6
7
,
4
6
4

P9140-0812
P9140-0813
P9140-0814
P9140-0815

angyal
csillag
hópehely
karácsonyfa

P9140-0816
P9140-0817
P9140-0818
P9140-0819

angyal
fenyőfa
hópehely
szaloncukor

• méret: 25 mm

db
/
t
F
0
7
,
722

dekorgumilap
• méret: 20x30 cm
• 2 ív/csomag
• 14-féle glitteres szín

b
d
/
t
F
6
3
,
96
P9140-2350
P9140-2351
P9140-2352
P9140-2353
P9140-2354
P9140-2355
P9140-2356
P9140-2357
P9140-2358
P9140-2359
P9140-2396
P9140-2397
P9140-2398
P9140-2399

12

arany
bronz
ciklámen
ezüst
fehér
fehérarany
fekete
kék
lila
piros
réz
rózsaszín
türkizkék
zöld

Az akció 2016. november 5. és 2017. január 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

a mi márkánk
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origamipapír

• méret: 12x12 cm
• 20 ív/csomag
eredeti ár: 535,43 Ft
P9140-0200
P9140-0201
P9140-0202
P9140-0203
P9140-0204
P9140-0205
P9140-0206
P9140-0207

sárga*
narancssárga*
piros*
rózsaszín*
lila*
kék*
zöld*
fekete-fehér*

.
t
l
k
/
t
F
429

• méret: 20x20 cm
• 60 ív/csomag
eredeti ár: 988,98 Ft
P9140-0208 natúr színek
P9140-0209 virágok

.
t
l
k
/
t
F
789

* a készlet erejéig elérhető

dekormatrica
• méret: 22,5x11,5 cm
• 2 ív/csomag

db
/
t
F
9
32
P9140-1630
P9140-1631
P9140-1632
P9140-1633
P9140-1634
P9140-1635
P9140-1636
P9140-1637

hercegnő
indián
tündér
kalóz
hableány
táncoló lány
lovagló lány
lovag

eredeti ár: 434,65 Ft

Az akció 2016. november 5. és 2017. január 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

2016. november-december

a mi márkánk

Archiváló konténer

• strapabíró archíváló konténer
felfelé nyíló tetővel
• két oldalán feliratozható
• méret: 540x254x360 mm
P2010-0092

527,96 Ft/db

Boxy archiváló doboz

• masszív irattároló dobozok
• kihúzólyukkal
• gerincén feliratozható

94,66 Ft/db
P2010-0090 - 10 cm

88,18 Ft/db
P2010-0091 - 8 cm

Másolópapír Standard

179 Ft/db

5 db/design rendelése esetén

Beíró

• A/4
• 80g
• multifunkciós
P1011-0187

649 Ft/cs.

5 csomag rendelése esetén

• puhafedeles ragasztott beíró
• fehér 70 g/m2 grammsúlyú papírból
készült belívekkel
• méret: A/5, 70 lap
eredeti ár: 227,86 Ft
P1113-0015 - kockás
P1113-0016 - vonalas

Tűfilc

• vízbázisú tintával töltve
• vonalvastagság: 0,5 mm
eredeti ár: 72,45 Ft

59 Ft/db

50 db/szín rendelése esetén

P3022-0898
P3022-0897
P3022-0896
P3022-0895

251,82 Ft/db
Csavart kockatömb

• csavart, színesszélű
• ragasztott kockatömb
• méret: 10x10x6 cm
• 600 lap
P1131-3000

14

zöld
piros
kék
fekete

Tűfilc 4 darabos klt.
eredeti ár: 289,80 Ft

229 Ft/klt.

12 klt. rendelése esetén

P3022-0899

Az akció 2016. november 5. és 2017. január 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

a mi márkánk
Golyóstollkészlet

2016. november-december

Dreaming girl golyóstoll

• a kupak színével
megegyező tinta
• vonalvastagság: 0,7 mm
eredeti ár: 384,06 Ft
P3011-2645

• nyomógombos, eldobható,
gumírozott fogórésszel
• írásvastagság: 0,5 mm
eredeti ár: 110,84 Ft
P3011-2631

69 Ft/db

259 Ft/klt.

50 db rendelése esetén

Flamingo golyóstoll

• kupakos, eldobható golyóstoll
• írásvastagság: 0,7 mm
• írásszín: kék
eredeti ár: 449,96 Ft
P3011-2665

299 Ft/db

12 db rendelése esetén

Műanyagtestű grafitceruza
• hajlékony
• hegyezett, HB
• színes radír a test végén
eredeti ár: 22,77 Ft
P3031-1499

14,90 Ft/db
12 db rendelése esetén

Gotic grafitceruza

• hegyezett, HB
• 3-féle nyomott mintával
• a végén fekete radírral
eredeti ár: 25,76 Ft
P3031-1469

19 Ft/db

12 db rendelése esetén

Ergonomic lyukasztó

• fém lyukasztó
• gumírozott nyomórésszel
• hulladékgyűjtővel, távtartóval
• lyukasztható lapok száma: 30 lap
eredeti ár: 1500,27 Ft
P5090-0154

999 Ft/db

No.10 tűzőgép

• fűzési mélység: 50 mm
• No.10-es kapoccsal használható
• kapacitás: 10 lap
eredeti ár: 240,86 Ft
P5140-0202

189 Ft/db
Az akció 2016. november 5. és 2017. január 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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Nature Flowers határidőnapló A/5

• 16 hónapos, évtől független határidőnapló
• méret: 13x18 cm
• 448 oldal • beosztás: napi
P4114-0531

A 1570,50 Ft/db
B 1491,98 Ft/db
C 1413,45 Ft/db

Nature Flowers
határidőnapló zseb

• 12 hónapos, évtől független
határidőnapló
• méret: 9,5x12,9 cm
• 320 oldal • beosztás: napi
P4114-0532

A 1492,02 Ft/db
B 1417,42 Ft/db
C 1342,82 Ft/db

Fruits Flowers határidőnapló A/5

• 16 hónapos, évtől független határidőnapló
• méret: 13x18 cm
• 448 oldal • beosztás: napi
P4114-0533

A 1884,66 Ft/db
B 1790,43 Ft/db
C 1696,19 Ft/db

Fruits határidőnapló zseb

• 12 hónapos, évtől független határidőnapló
• méret: 9,5x12,9 cm
• 320 oldal • beosztás: napi
P4114-0534

A 1334,97 Ft/db
B 1268,22 Ft/db
C 1201,47 Ft/db

Nature Oxygen határidőnapló zseb

• 12 hónapos, évtől független határidőnapló
• méret: 9,5x12,9 cm
• 320 oldal • beosztás: napi
P4114-0535

A 1334,97 Ft/db
B 1268,22 Ft/db
C 1201,47 Ft/db

Nature Flowers spirálfüzet

• A/5-ös, 60 lapos spirálfüzet
• újrahasznosított papírból
készült belívek

Kottafüzet

P1112-0331
P1112-0332

• 32 lapos kottafüzet,
• oldalanként 12 kotta sorral
• kék és piros mintás borítókkal
P1111-2672

A/4

P1111-2673

A 157,50 Ft/db A
B 149,63 Ft/db B
C 141,75 Ft/db C

16

A/5

95,16 Ft/db
90,40 Ft/db
85,64 Ft/db

vonalas
kockás

A 249,43 Ft/db
B 236,96 Ft/db
C 224,49 Ft/db

Az akció 2016. november 5. és 2017. január 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

a mi márkánk

2016. november-december

A Pigna Office 2017-es szortimentje
2016. december közepétől érhető el
a Pátria Irodaszer kínálatában!

Sweet Office
Ecoffice
Zig&Zag
A Pigna termékekkel kapcsolatos információkért kérjük,
forduljon bizalommal értékesítő kollégáinkhoz!

Az akció 2016. november 5. és 2017. január 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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Színezőspray

• xylon mentes, időjárásálló festék
• alkalmas szinte minden felületre:
fa, kő, műanyag
• gyors száradás, jó fedőképesség
• 150 ml
eredeti ár: 794,78 Ft
P9112-0903
P9112-0904

metálarany
metálezüst

669 Ft/db

89 Ft/db

10 db/szín rendelése esetén

eredeti ár: 112,91 Ft
P3021-1107
P3021-1106
P3021-1105
P3021-1104

zöld
piros
kék
fekete

M10 mini permanent marker
•
•
•
•

vízálló permanent marker
intenzív színű, gyorsan száradó tintával
vágott hegy
vonalvastagság 1-4 mm

LCD tisztítókendő

• monitorok, laptopok képernyőjéhez, üvegfelületekhez
• alkoholmentes, hosszan tartó
antisztatikus hatás
• kiszerelés: 25 db/cs.
eredeti ár: 330,37 Ft
P7210-0463

239 Ft/cs.

Gyurmaragasztó

• könnyen és nyom
nélkül eltávolítható,
áthelyezhető
• 50 g - 54 kocka
eredeti ár: 332,69 Ft
P4021-0045

259 Ft/cs.
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a mi márkánk

2016. november-december

Petit Pan - mintás papír oldaljelölő
■ 4-féle egyenként 25 lapos

ÚJ!

oldaljelölő különböző mintákkal
■ az oldaljelölők mérete: 18x70 mm
■ akasztható bliszteres csomagolásban
■ vizes bázisú ragasztóanyaggal
■ nem hagy nyomot,
könnyedén áthelyezhető

A 325,00 Ft/db
B 302,25 Ft/db
C 282,75 Ft/db
P1132-0068 piros mintás
P1132-0069 sárga/zöld mintás

Az akció 2016. november 5. és 2017. január 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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Iratpapucs műanyag Europost Vivida
• méret: A/4
• gerinc: 7,2 cm
eredeti ár: 524,47 Ft

449 Ft/db
P2150-0073
P2150-0078
P2150-0076
P2150-0075
P2150-0074
P2150-0077

fehér
fekete
kék
piros
sárga
zöld

Irattálca műanyag Europost Vivida
• méret: A/4
eredeti ár: 524,47 Ft

449 Ft/db
P2170-0051
P2170-0055
P2170-0053
P2170-0052
P2170-0054
P2170-0056

fehér
fekete
kék
piros
zöld
sárga

Írószertartó Europost Vivida
eredeti ár: 636,65 Ft

549 Ft/db
P0016-0600
P0016-0610
P0016-0612
P0016-0611

fekete
fehér
kék
piros

Papírkosár Europost Vivida
eredeti ár: 952,51 Ft

799 Ft/db
P4130-1306
P4130-1305
P4130-1303
P4130-1308
P4130-1307
P4130-1304

20

fehér
fekete
kék
piros
sárga
zöld

Az akció 2016. november 5. és 2017. január 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

2016. november-december

Bélyegzőház 8911 Imprint 1
• fekete ház
erede ár: 676,45 Ft

Bélyegzőház 8913 Imprint 3
• fekete ház
erede ár: 886,43 Ft

439 Ft/db

579 Ft/db
BE88588
BE89034

BE88586
BE89030

kék párnával
fekete párnával

kék párnával
fekete párnával

Bélyegzőház 8912 Imprint 2
• fekete ház
erede ár: 790,19 Ft

519 Ft/db
BE88587
BE89032

kék párnával
fekete párnával

Bélyegzőház 4630
• fekete ház
erede ár: 1526,51 Ft

989 Ft/db
BE80357
BE80394

kék párnával
fekete párnával

Bélyegzőház 4914 4.0

• fekete ház, fekete párnával
• kék, fekete párnával
erede ár: 1862,70 Ft

1199 Ft/db
BE47586
BE52835

fekete ház, fekete párnáva
kék ház, fekete párnával

Az akció 2016. november 5. és 2017. január 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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221 Ft/db

228 Ft/db

20 db rendelése esetén

20 db rendelése esetén

160 Ft/db
20 db rendelése esetén
Készpénzfizetési számla
50x2 lapos tömb
A/6 fekvő
B.13-372/6/C/PM

409 Ft/db

20 db rendelése esetén

Készpénzfizetési számla
50x3 lapos tömb
A/5 fekvő
B.13-372/V/PM

Készpénzfizetési számla
50x2 lapos tömb
A/5 álló
B.13-373/C/V/PM
www.patria.hu

Készpénzfizetési számla
50x3 lapos tömb
A/6 fekvő 2 Áfás
B.13-372/6/3/PM
pátrianyomtatvány

Egyszerűsített
készpénzfizetési
számla
B. 13–372/6/C/PM
50 × 2 lapos tömb

356 Ft/db

20 db rendelése esetén

Készpénzfizetési számla
50x3 lapos tömb
A/5 álló 2 Áfás
B.13-373/D/V/PM

315 Ft/db

20 db rendelése esetén

Készpénzfizetési számla
50x3 lapos tömb
A/5 álló
B.13-373/V/PM

248 Ft/db

20 db rendelése esetén

Készpénzfizetési számla
25x3 lapos tömb
A/5 álló
B.13-373/A/V/PM

Számla
50x3 lapos tömb
A/5 fekvő
B.13-374/V/PM/FEKVO

499 Ft/db
20 db rendelése esetén

388 Ft/db

20 db rendelése esetén

Számla
50x3 lapos tömb
A/5 álló ragasztó kötött
B.13-374/V/RK
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296 Ft/db

20 db rendelése esetén

Számla
25x4 lapos tömb
A/5 álló
B.13-374/B/V/PM

392 Ft/db

20 db rendelése esetén

Számla
50x3 lapos tömb
A/5 álló
B.13-374/V/PM

379 Ft/db

20 db rendelése esetén

Készpénzfizetési számla
50x3 lapos tömb
A/5 álló ragasztó kötött
B.13-373/V/RK

Az akció 2016. november 5. és 2017. január 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/
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180 Ft/db

20 db rendelése esetén

245 Ft/db

Eredeti ár: 200,22 Ft
Önátírótömb
A/5, 2x50 lapos
vegykezelt franciakockás
P1090-0100

20 db rendelése esetén

Eredeti ár: 273,31 Ft
Önátírótömb
A/5, 3x50 lapos
vegykezelt franciakockás
P1090-0200

322 Ft/db

10 db rendelése esetén

Eredeti ár: 358,68 Ft
Önátírótömb
A/4, 2x50 lapos
vegykezelt franciakockás
P1090-0010

90 Ft/db

40 db rendelése esetén

Eredeti ár: 100,72 Ft
Önátírótömb
A/6, 2x50 lapos
vegykezelt franciakockás
P1090-0300

84 Ft/db
40 db rendelése esetén
Eredeti ár: 93,35 Ft
Önátírótömb Ecomark
A/6, 2x50 lapos
vegykezelt franciakockás
P1090-0019

e

EcoMark

Átíró tö
50×2 lap mb
os tömb

Átíró tömb

50×2 lapos tömb

5 997674 395264

e

EcoMa
rk

P 1090-0019

5 9976
7

1 doboz rendelése esetén

Eredeti ár: 4543,41 Ft
2 példányos
900 garn./doboz
P1031-2200

4097 Ft/dob.

1 doboz rendelése esetén

Eredeti ár: 4842,64 Ft
3 példányos
600 garn./doboz
P1031-2300

4533 Ft/dob.

1 doboz rendelése esetén

Eredeti ár: 5357,39 Ft
4 példányos
450 garn./doboz
P1031-2400

Eredeti ár: 184,87 Ft
Önátírótömb Ecomark
A/5, 2x50 lapos
vegykezelt franciakockás
P1090-0018

4 3952
57

P 1090

3844 Ft/dob.

166 Ft/db

20 db rendelése esetén

Leporelló mátrix
• méret: 240 × 12 col

-0018

4399 Ft/dob.

1 doboz rendelése esetén

Eredeti ár: 5198,61 Ft
2 példányos lapszámozott
900 garn./doboz
P1031-2210

4718 Ft/dob.

1 doboz rendelése esetén

Eredeti ár: 5575,79 Ft

3 példányos lapszámozott
600 garn./doboz
P1031-2310

5020 Ft/dob.

1 doboz rendelése esetén

Eredeti ár: 5933,49 Ft
4 példányos lapszámozott
450 garn./doboz
P1031-2410

Az akció 2016. november 5. és 2017. január 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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P3023-0071
P3023-0073
P3023-0074
P3023-0075

P3023-0072

Szövegki e melő SL12
fé n y és vízá lló
PVC m entes
írásvastagság: 1-3,5 m m

189 Ft

6 d b/szí n rend e lés e est é n
e rede t i á r: 224,67 Ft
Permanent marker NN60

85%-ban újrahasznosított alapanyagból készült;
kopásálló, nagy fedőképességű alkoholos tintával, PVC, xylen és toloul mentes; vágott hegy
írásvastagság: 3,9-5,8 mm; íráshossz: 420 m

319 Ft/db

6 db/szín rendelése esetén

Eredeti ár: 379,02 Ft
P3021-1663
P3021-1664
P3021-1665

fekete
piros
kék

Golyóstoll superb G BK401

85%-ban újrahasznosított alapanyagból készült;
olajbázisú tinta; írásvastagság: 0,7 mm;
cserélhető betét: BKL7
P3011-3059
P3011-3060
P3011-3061

fekete
piros
kék

109 Ft/db

6 db/szín rendelése esetén

Eredeti ár: 129,32 Ft

Roller OhGel K497

látványos, méhsejtmintás tolltest;
a kiegészítők színével megegyező írásszín;
vonalvastagság: 0,7 mm
P3012-0037
P3012-0038
P3012-0039

fekete
kék
piros

219 Ft/db

6 db/szín rendelése esetén

Eredeti ár: 255,60 Ft
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