PÁTRIA NYOMDA ZRT. AUGUSZTUSI KIADVÁNYA VISZONTELADÓINAK

2 0 17. a u g u s z t u s
Rajzcsomag, P1111-1478

• 1 db PD jegyzetfüzet (A/6)
• 1 db PD rajzfüzet (A/5)
• 1 db színesceruza-készlet
(Centrum Pirate 12 db-os)

399 Ft
eredeti ár: 429 Ft

Az akció 2017. augusztus 5. és szeptember 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/

2017. augusztus

Street szilikonos tolltartó

• gumiszalaggal füzetre rögzíthető szilikon tolltartó
• mérete: 20×20×6 cm
• a füzet nem képezi az ajánlat részét
P0016-0564
P0016-0565
P0016-0566
P0016-0567

fekete

lila
kék
neonzöld

Újdonsá
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Az akció 2017. augusztus 5. és szeptember 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

2017. augusztus

Határidőnapló A/5 napi

• 16 hónapos
• 448 oldalas, évtől független határidőnapló
• újrahasznosított belső lapokkal
• mérete: 13×18 cm
P4114-0531 Nature Flowers
P4114-0533 Fruits

1549 Ft/db

Határidőnapló zseb napi

• 12 hónapos
• 320 oldalas, évtől független határidőnapló
• újrahasznosított belső lapokkal
• mérete: 9,5×12,9 cm
P4114-0532 Nature Flowers
P4114-0534 Fruits
P4114-0535 Nature Oxygen

1169 Ft/db

Az akció 2017. augusztus 5. és szeptember 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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2017. augusztus

Gyorsfűző PP A/4

Minden, ami iratrendezés

•
•
•
•
•
•

200 lap lefűzésére alkalmas gyorsfűző
fém lefűző
műanyag leszorítófül
feliratozható oldalcsík
120 mikron vastag áttetsző előlap
180 mikron vastag színes hátlap

P2120-0090
P2120-0091
P2120-0092
P2120-0094
P2120-0096
P2120-0098
P2120-0109

a mi márkánk

eredeti ár: 25,21 Ft

19,9 Ft/db

narancs
rózsaszín
középkék
lila
türkiz
világoszöld
szürke

100 db rendelése esetén

eredeti ár: 494 Ft

459 Ft/db

5 db rendelése esetén

a mi márkánk

Iratrendező Economy A/4

• kívül PP, belül papír borítós
emelőkaros iratrendező
• élvédő sínnel és fém kihúzólyukkal
• gerincméret: 50 mm vagy 80 mm
50 mm
P2160-0130
P2160-0131
P2160-0132
P2160-0133
P2160-0134
P2160-0135

80 mm
P2160-0140
P2160-0141
P2160-0142
P2160-0143
P2160-0144
P2160-0145

fehér
fekete
kék
piros
sárga
zöld

Gumis mappa prespán A/4

• erős, 400 g/m2 alapanyagból készült
• 2 sarkán a mappa színével harmonizáló
gumiszalaggal
• ragasztott, feliratozható gerinccímke

eredeti ár: 249 Ft

189 Ft/db

25 db rendelése esetén

P2110-0580
P2110-0581
P2110-0582
P2110-0583
P2110-0584
P2110-0585
P2110-0586
P2110-0587

barna
citromsárga
cseresznyepiros
fekete
rózsaszín
kék
elefántcsont
lila

P2110-0588
P2110-0589
P2110-0590
P2110-0591
P2110-0592
P2110-0594
P2110-0595
P2110-0596

narancssárga
piros
sárga
szürke
türkiz
világoszöld
világosszürke
zöld

Gumis mappa prespán A/4
•
•
•
•

eredeti ár: 218 Ft

169 Ft/db

10 db rendelése esetén

4

kiváló minőségű és környezetbarát
FSC tanúsítvánnyal
maximum 250 lap tárolására
335 g/m2 prespánból készült

P2110-0610
P2110-0611
P2110-0612
P2110-0613
P2110-0614
P2110-0624
P2110-0625

kék
narancssárga
piros
sárga
zöld
fekete
vegyes színek

Az akció 2017. augusztus 5. és szeptember 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

2017. augusztus

• kiváló minőségű PP iratrendező mely kívül
és belül egyforma színű
• környezetbarát FSC minősítéssel rendelkezik
• cserélhető gerinccímke
• fém élvédő sín
• méret: 320 × 300 mm
• gerincméret: 50 mm vagy 80 mm
50 mm
P2160-0800
P2160-0801
P2160-0802
P2160-0803
P2160-0804
P2160-0805
P2160-0806
P2160-0807
P2160-0808
P2160-0809
P2160-0810
P2160-0811
P2160-0812
P2160-0813
P2160-0814
P2160-0815
P2160-0816
P2160-0817
P2160-0818
-

N
AZ IDŐÖTRLÖEME!
TÁROLÁS

649 Ft/db

80 mm
P2160-0819
P2160-0820
P2160-0821
P2160-0822
P2160-0823
P2160-0824
P2160-0825
P2160-0826
P2160-0827
P2160-0828
P2160-0829
P2160-0830
P2160-0831
P2160-0832
P2160-0833
P2160-0835
P2160-0836
P2160-0837
P2160-0838
P2160-0834

világoskék
világoszöld
bordó
lazac
lila
fekete
kék
zöld
narancssárga
piros
fukszia
fehér
sárga
sötétkék
sötétzöld
pink
élénkzöld
sötétlila
málna
egérszürke

Minden, ami iratrendezés

Iratrendező PP A/4 maxi

eredeti ár: 749 Ft

Elválasztólap karton A/4

Elválasztólap PP A/4
• színes, számozott
• regiszterfülekkel

•
•
•
•

kiválóan alkalmas iratok rendszerezésére
225 g/m2 papírból készült
környezetbarát
FSC minősítéssel

5 részes: P220-0150

179 Ft/db

5 db rendelése esetén

eredeti ár: 214,27 Ft
6 részes: P220-0141

179 Ft/db

6 részes: P2220-0160

199 Ft/db

5 db rendelése esetén

eredeti ár: 275,49 Ft

10 db rendelése esetén

eredeti ár: 214,27 Ft
10 részes: P220-0145

329 Ft/db

5 db rendelése esetén

eredeti ár: 391,81 Ft
12 részes: P2220-0161

12 részes: P220-0140

329 Ft/db

309 Ft/db

10 db rendelése esetén

eredeti ár: 379,57 Ft

eredeti ár: 391,81 Ft

10 db rendelése esetén

Az akció 2017. augusztus 5. és szeptember 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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				Minden, ami iratrendezés

a mi márkánk

2017. augusztus

Regiszter karton 1–31-ig

• elefántcsont-színű lapok
• regiszterfülekkel
• 155 g/m2 papírból
• méret: A/4
P2220-0271

439 Ft/db

289 Ft/db
Regiszter karton A/4

eredeti ár: 544,86 Ft

eredeti ár: 373,44 Ft

Regiszter karton A–Z-ig

• elefántcsont-színű lapok
• regiszterfülekkel
• 155 g/m2 papírból

749 Ft/db

P2220-0270 1–12-ig
P2220-0273 Jan–Dec-ig

eredeti ár: 948,91 Ft

• elefántcsont-színű lapok
• regiszterfülekkel
• 155 g/m2 papírból
• méret: A/4
P2220-0272

299 Ft/db

649 Ft/db

399 Ft/db

449 Ft/db

eredeti ár: 379,57 Ft

eredeti ár: 808,11 Ft

eredeti ár: 520,37 Ft

eredeti ár: 581,59 Ft

Regiszter PP A–Z-ig

Regiszter PP A–Z-ig

Regiszter PP 1–12-ig

• regiszterfülekkel
• méret: A/4
• szürke
P2220-0280

Regiszter PP 1–31-ig
• regiszterfülekkel
• szürke

P2220-0291 242×297 mm
P2220-0281 210×297 mm (A/4)

• regiszterfülekkel
• méret: A/4
• szürke
P2220-0282

• regiszterfülekkel
• 20 részes
• méret: A/4
• szürke
P2220-0292

Aláírókönyv

2649 Ft/db
eredeti ár: 3269,16 Ft

6

• 100%-ban újrahasznosított és újrahasznosítható
alapanyagból
• natúr színű borítók
• bővülő gerinc
• pasztell rózsaszín belső lapok
• A/4 méretű dokumentumok számára
• méret: 240 × 325 mm
P2050-0029

Az akció 2017. augusztus 5. és szeptember 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

2017. augusztus

Előrendezők

bővíthető gerincű prespán/PP előrendezők
színes belső elválasztók
előre kivágott ablakok a tartalom megjelenítéséhez
gumiszalag a lapok kiesésének megakadályozásához
méret: 245×320 mm

eredeti ár: 2956,94 Ft

2349 Ft/db

10
P205 0 -01

eredeti ár: 3238,55 Ft

2449 Ft/db

P2050-0100
P2050-0170
P2050-0150
P2050-0110
P2050-0140
P2050-0080

6 részes
6 részes
8 részes
9 részes
12 részes
12 részes

300 lap
300 lap
250 lap
450 lap
400 lap
600 lap

prespán, 425 g/m2
prespán, 425 g/m2
PP, 500 mikron
prespán, 425 g/m2
prespán, 400 g/m2
prespán, 425 g/m2

kék
vegyes színek
vegyes színek
vegyes színek
vegyes színek
kék

Minden, ami iratrendezés

•
•
•
•
•

len
Verhetet

áron!
P2050-0100
P2050-0170

P205 0 -0 0 8

0

1449 Ft/db
eredeti ár: 2120,67 Ft

eredeti ár: 1548,87 Ft

1199 Ft/db

P2050-0140

P

0205

0
015

849 Ft/db
Az akció 2017. augusztus 5. és szeptember 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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Gyűrűskönyv

a mi márkánk

• méret: A/4
• gerincméret: 45 mm
2 gyűrűs
P2130-0106
P2130-0107
P2130-0109
P2130-0108

4 gyűrűs
P2130-0110
P2130-0111
P2130-0113
P2130-0112

fekete
piros
sárga
zöld

2 gyűrűs

299 Ft/db
4 gyűrűs

eredeti ár: 329 Ft

329 Ft/db
eredeti ár: 349 Ft

Gyűrűskönyv Opaque

• kiváló minőségű PP gyűrűs könyv
• puha borítóval és ragasztott gerinccímkével
(kivéve vegyes színek)
• méret: A/4 (320 × 250 mm)
• gerincméret: 20 mm

2 gyűrűs

299 Ft/db

2 gyűrűs
P2130-0264
P2130-0276
P2130-0277
P2130-0650
P2130-0660
P2130-0640

10 db rendelése esetén

eredeti ár: 379 Ft
4 gyűrűs

329 Ft/db

10 db rendelése esetén

4 gyűrűs
P2130-0280
P2130-0278
P2130-0279
P2130-0690
P2130-0700
P2130-0670

piros
zöld
fehér
fekete
kék
vegyes színek

eredeti ár: 409 Ft

a mi márkánk

GYŰRŰSKÖNYVEK
•
•
•
•
•
•

prémium minőségű gyűrűskönyvek
4 gyűrűvel
gerincszélesség: 30 mm vagy 40 mm
méret: A/5 vagy A/4
O vagy D gyűrűsszerkezettel
a minta nem választható
A/4: P2130-1421

NATURE FLOWERS

8

A/5: P2130-1422

A
450 Ft/db A
375 Ft/db
B 427,50 Ft/db B 356,25 Ft/db
C
405 Ft/db C 337,50 Ft/db

Az akció 2017. augusztus 5. és szeptember 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/

2017. augusztus

GYŰRŰSKÖNYVEK

a mi márkánk

MONOCROMO

30 mm: P2130-1211

A 371,50 Ft/db
B 352,93 Ft/db
C 334,35 Ft/db

SWEET OFFICE

40 mm: P2130-1210

A 446,60 Ft/db
B 424,27 Ft/db
C 401,94 Ft/db

ZIG&ZAG
Sweet Office: P2130-1208
Zig&Zag: P2130-1209

CITY CIRCLE

A 446,60 Ft/db
B 424,27 Ft/db
C 401,94 Ft/db

City Circle: P2130-1426
City Black&White: P2130-2036
Fruits: P2130-1424

A 445,05 Ft/db
B 422,80 Ft/db
C 400,55 Ft/db

P2130-1425

A 445,05 Ft/db
B 422,80 Ft/db
C 400,55 Ft/db

NATURE OXYGEN

CITY BLACK&WHITE

FRUITS

Az akció 2017. augusztus 5. és szeptember 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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2017. augusztus

eredeti ár: 425 Ft

370 Ft/db

a mi márkánk

Oldaljelölő műanyag Info Flag

Minden, ami az asztalon van

•
•
•
•
•

32P11
eredeti ár: 222 Ft

0 08

5
32P11

prémium minőségű oldaljelölő
rendszerezésre, kiemelésre
áthelyezhető, nem hagy nyomot
méret: 12,5×43 mm
kiszerelés: 4×36 lap

0
018

eredeti ár: 480 Ft

179 Ft/db

418 Ft/db

5 db rendelése esetén

Oldaljelölő papír
•
•
•
•

írható felület
papírtokban
méret: 20×50 mm
kiszerelés: 4×40 lap

00
P1132-

0190
P1132018
P1132-

62

9

Oldaljelölő műanyag, adagolóval

• keskeny oldaljelölő címkék adagolóban, mely nehezékkel elllátott, így
könnyedén, egy kézzel lehet kihúzni
az oldaljelölőket
• méret: 12,5×43 mm
• kiszerelés: 4×36 lap

eredeti ár: 1164 Ft

949 Ft/db

0187
P1132-

eredeti ár: 581 Ft

469 Ft/db

eredeti ár: 250 Ft

199 Ft/db

Oldaljelölő műanyag
adagolóval

• műanyag könyvjelzőn
• méret: 12×45 mm
• kiszerelés: 4×10 lap

10

Oldaljelölő műanyag
adagolóval
•
•
•
•
•
•

vízbázisú ragasztóanyag
nem hagy nyomot
könnyedén eltávolítható
"Sign here" felirattal
méret: 25×43 mm
kiszerelés: 50 lap

32P11

6
0 09

Az akció 2017. augusztus 5. és szeptember 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/

2017. augusztus

Öntapadós jegyzettömbök

• könnyen áthelyezhető lapok
• oldószermentes ragasztóval
• nem hagy nyomot

a mi márkánk

eredeti ár: 111 Ft

86 Ft/db

• 125×75 mm
• 100 lapos
• sárga

eredeti ár: 96 Ft
• 40×50 mm
• 3×100 lapos
• sárga

79 Ft/db

10 db rendelése esetén

• 75×75 mm
• 100 lapos
• sárga

- 05
P1132

07

eredeti ár: 65 Ft

-0
P1132

213
P1132

- 0246
P1132

- 0 32 3

56 Ft/db

P1132-0371
• 75×75 mm
• 320 lapos
• élénk színek eredeti ár: 425 Ft

339 Ft/db

eredeti ár: 108 Ft

94 Ft/db

P1132-0247
• 50×50 mm
• 240 lapos
• élénk színek eredeti ár: 341 Ft

239 Ft/db

• 75×75 mm
• 100 lapos
• élénk színek
- 0524
P1132

199 Ft/db

Öntapadós jegyzettömb szettek P1132- 024 8
• gyűrűskönyvbe lefűzhető

eredeti ár: 270,88 Ft
0249
P1132-

C

Minden, ami az asztalon van

10 db rendelése esetén

• A – tartalma: kétféle oldaljelölő,
nyílformájú jegyzettömb (25 lap/tömb)
méret: 120×315 mm
• B – tartalma: kétféle oldaljelölő,
kétféle jegyzettömb (25 lap/tömb)
méret: 100×140 mm
• C – tartalma: kétféle jegyzettömb,
oldaljelölő, nyílformájú jegyzettömb (25 lap/tömb)
méret: 150×220 mm

A

B

349 Ft/db

eredeti ár: 455,58 Ft

Jegyzettömb-tartó
•
•
•
•

áttetsző akril Z-tömbadagoló
75×75 mm tömbhöz
méret: 137 × 107 × 37 mm
jegyzettömb nélkül szállítjuk
eredeti ár: 1040 Ft

829 Ft/db

P41
30 -

0 39
1

Az akció 2017. augusztus 5. és szeptember 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/

2017. augusztus
a mi márkánk

Tűzőgép E15 + lyukasztó E210 szett
E15 fűzőgép (24/6):
• fémszerkezetű, műanyag házas
• beépített kapocskiszedő
• kapacitás 15 lap
• 1000 db No.10-es kapoccsal
E210 lyukasztó:
• fémszerkezetű
• műanyag talp és távtartó
• kapacitás 10 lap
P5140-3049
P5140-3048
P5140-3050
P5140-3051
P5140-3056

új szí
n!

1499 Ft/db
eredeti ár: 2157,97 Ft

kék
piros
zöld
rózsaszín
világoskék

újdonság!

Tűzőgép E25
•
•
•
•
•
•

12

1849 Ft/db

eredeti ár: 2049 Ft

kapacitás: 25 lap
magas minőségű, műanyag házas, fémszerkezetű tűzőgép
tűző-fűző, szegező funkció
beépített kapocskiszedő
tűzési mélység: 53 mm
kapocstárkapacitás: 100 db 24/6 vagy 150 db 26/6

P5140-3016
P5140-3017
P5140-3018
P5140-3019

zöld
kék
rózsaszín
lila

Az akció 2017. augusztus 5. és szeptember 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/

újdonság!

a mi márkánk

Lyukasztó E216
•
•
•
•
•

2017. augusztus

fém asztali lyukasztó, műanyag talppal
műanyag távolságtartóval
lyukátmérő: 5,5 mm
lyuktávolság: 80 mm
kapacitás: 10 lap
zöld
lila
rózsaszín
világoskék

P5090-1122
P5090-1123
P5090-1124
P5090-1125

1159 Ft/db

eredeti ár: 1279 Ft

Lyukasztó B230

Lyukasztó E210

• nagy igénybevételű irodai használatra
• fémlyukasztó, műanyag borítás
• kapacitás: 30 lap

P5090-1114
P5090-1115

fekete
kék

új!

•
•
•
•
•

fém asztali lyukasztó, műanyag talppal
műanyag távolságtartóval
eredeti ár: 949 Ft
lyukátmérő: 5,5 mm
lyuktávolság: 80 mm
kapacitás: 10 lap

849 Ft/db
új s

zín!

eredeti ár: 1241 Ft

859 Ft/db
eredeti ár: 1579 Ft

1429 Ft/db

P5090-1132
P5090-1136

kék/szürke
piros/szürke

Az akció 2017. augusztus 5. és szeptember 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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a mi márkánk

,44 Ft

ár: 859

t /db
747 F
eredeti

Asztali számológép 814A-12

• 12 számjegyes asztali számológép
• nagy kijelző, műanyag gombok
• független memória
• 00 gomb, GT funkció
• napelemmel és/vagy 1 db X AA elemmel működik
• méret: 100×138×39 mm
P5130-1118

6,88 Ft

t /db
F
9
4
10
eredeti

Asztali számológép 836A-12

• 12 digites asztali számológép
• GT funkció, gyökvonás
• visszatörlő és előjelváltó gombbal
• napelemmel és elemmel működik
• 00 gomb
• független memória
• nagy, döntött kijelző
• haszonkulcsszámítás
P5130-1125
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ár: 127

,66 Ft

ár: 736

t /db
659 F
eredeti

Asztali számológép 808A-8

• 8 digites asztali számológép
• gyökvonás funkció
• napelemmel és gombelemmel működik
• előjelváltó gomb
• automata kikapcsolás
• nagy, döntött kijelző
• műanyag gombok
P5130-1124

,21 Ft

ár: 982

t /db
859 F
eredeti

Asztali számológép 837A-12

• 12 digites asztali számológép
• fémházas, műanyag gombokkal
• GT funkció, visszatörlő gomb
• napelemmel és elemmel működik
• 00 gomb
• nagy, döntött kijelző
• független memória
• automata kikapcsolás
P5130-1126

Az akció 2017. augusztus 5. és szeptember 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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a mi márkánk

,21 Ft

ár: 982

t /db
819 F
eredeti

Asztali számológép 833-10

Asztali számológép EU895-12

• 10 digites asztali számológép
• visszatörlő gombbal
• napelemmel és elemmel működik
• automata kikapcsolás
• nagy, döntött kijelző
• GT funkció
• haszonkulcsszámítás
• független memória
• műanyag gombok
P5130-1127

• 12 digites asztali számológép
• GT funkció, visszatörlő gomb
• 00 gomb
• áfaszámítás, euroátváltás
• fémházas, műanyag gombokkal
• napelemmel és elemmel működik
• nagy, döntött kijelző
• haszonkulcsszámítás
• független memória
• automata kikapcsolás
P5130-1131

2,76 Ft

ár: 233

db
/
t
F
9
189
eredeti

Asztali számológép 899Q-12

9,49 Ft

ár: 211

t /db
F
9
9
14
eredeti

• 12 számjegyes asztali számológép
• nagy, döntött kijelző, műanyag gombok
• automata kikapcsolás
• visszatörlő és előjelváltó gombbal
• 00 gomb
• GT funkció, gyökvonás
• napelemmel és elemmel működik
P5130-1133

7,10 Ft

ár: 181

db
/
t
F
9
149
eredeti

Asztali számológép 815-16 (000)

• 16 digites asztali számológép
• napelemmel és elemmel működik
• GT funkció, visszatörlő gomb
• gyökvonás
• 00 és 000 gomb
• független memória
• nagy döntött kijelző
P5130-1135

Az akció 2017. augusztus 5. és szeptember 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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Névjegykártyatartó

a mi márkánk

• méret: 105×76 mm
• puha, fekete műbőrből
• 40 db-os
P4092-0208

Névjegykártyatartó

P4 092-0207

Hasznos eszközök az irodában

• méret: 97×67 mm
• kemény, fekete műbőrből
• 40 db-os
P4092-0206
P4092-0208

P4092-0206

eredeti ár: 681 Ft

248 Ft/db

134 Ft/db

572 Ft/db

eredeti ár: 295 Ft

eredeti ár: 159,5 Ft

5
P4 092-020

Névjegykártyatartó

• méret: 115×195 mm
• puha, fekete műbőrből
• 120 db-os
P4092-0207

Névjegykártyatartó

• méret: 110×192 mm
• kemény, fekete műbőrből
• 120 db-os
P4092-0205
eredeti ár: 380 Ft

319 Ft/db

Iratcsipesz fekete
P4043-0302
P4043-0303
P4043-0304
P4043-0305
P4043-0306
P4043-0307

eredeti ár

akciós ár

15 mm
7 Ft 5,9 Ft
19 mm 7,5 Ft
6 Ft
25 mm
12 Ft
10 Ft
32 mm 16,5 Ft
14 Ft
41 mm 27,5 Ft
23 Ft
51 mm 47 Ft 39,5 Ft

újdonság!

Iratcsipesz VIVID
P4043-0051
P4043-0052
P4043-0053
P4043-0054

Névjegykártyatartó fémhálós fekete

15 mm
19 mm
25 mm
19-25 mm

50 db/doboz
25 db/doboz
12 db/doboz
24 db/doboz

eredeti ár: 149 Ft

139 Ft/db

• méret: 98×72×45 mm
P4092-1249
eredeti ár: 119 Ft

109 Ft/db

569 Ft
379 Ft
329 Ft
429 Ft

eredeti ár: 119 Ft

109 Ft/db

Írószertartó fémhálós fekete
Gemkapocstartó fémhálós fekete

P4060-0030

P4041-0534
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Csomagzáró-szalag 40 mic.

Ragasztószalag

• méret: 48 mm × 50 m
• rendelési egység: 6 db
P4022-0051: barna
P4022-0052: áttetsző

• univerzális, átlátszó ragasztószalag
• irodába, iskolába és otthoni használatra
• méret: 12 mm × 10 m
P4022-0053

eredeti ár: 117,9 Ft

94 Ft/db
114 db rendelése esetén

eredeti ár: 8,5 Ft

7,9 Ft/db

Hasznos eszközök az irodában

a mi márkánk

12 db rendelése esetén

eredeti ár: 1071,88 Ft

799 Ft/db

eredeti ár: 59,32 Ft

49 Ft/db

Csomagzáró-gép

Térképtű

• 36 db/doboz
• vegyes színek
P4046-0022

• könnyű és pontos ragasztás
• max. 50 mm széles csomagzárószalaggal használható
P4023-1019
a mi márkánk

a mi márkánk

Parafatábla

• préselt parafából
készült tűzhető tábla
• fakerettel
• fali rögzítőelemekkel
szállítjuk
eredeti ár: 798,4 Ft

599 Ft/db

P8120-0150
P8120-0151
P8120-0152
P8120-0153

40 × 30 cm
60 × 40 cm
90 × 60 cm
120 × 90 cm

eredeti ár

475,39 Ft
717,52 Ft
1232,48 Ft
3980,98 Ft

akciós ár

389 Ft
589 Ft
1019 Ft
2999 Ft

Kombitábla

Színes parafatábla
•
•
•
•

préselt parafából készült, tűzhető tábla
fakerettel
fali rögzítőelemekkel szállítjuk
méret: 60 × 40 cm

P8120-0159
P8120-0158
P8120-0160

kék
lila
sárga

• préselt parafából készült tűzhető tábla
• fakerettel
• fali rögzítőelemekkel
szállítjuk
P8120-0154
eredeti ár: 1792,91 Ft

1399 Ft/db

Az akció 2017. augusztus 5. és szeptember 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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eredeti ár: 343,98 Ft

257 Ft/db

a mi márkánk

20 db rendelése esetén

eredeti ár: 430 Ft

Szállítólevél

318 Ft/db

• méret: A/5 álló
• 25×4 lapos
B.10-70/A/V/S

20 db rendelése esetén

Szállítólevél

• méret: A/5 álló
• 50×2 lapos
B.10-70/V/2/S
eredeti ár: 398,83 Ft

eredeti ár: 246,13 Ft

298 Ft/db
20 db rendelése esetén

182 Ft/db

20 db rendelése esetén

Szállítólevél

Szállítólevél

• méret: A/5 álló
• 50×3 lapos
B.10-70/V/3/50

• méret: A/5 álló
• 25×3 lapos
B.10-70/V/3/S

eredeti ár: 587,09 Ft

434 Ft/db
10 db rendelése esetén

eredeti ár: 467,86 Ft

346 Ft/db

Szállítólevél

10 db rendelése esetén

• méret: A/5 álló
• 25×6 lapos
B.10-70/V/S

Szállítólevél

• méret: A/5 fekvő
• 25×4 lapos
B.10-71/A/V/S

eredeti ár: 1364,5 Ft

1008
Ft/db
5 db rendelése esetén

eredeti ár: 175,27 Ft

131 Ft/db
40 db rendelése esetén

eredeti ár: 126,38 Ft

95 Ft/db

40 db rendelése esetén
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Szállítólevél

• méret: A/4 álló
• 25×6 lapos
B.10-75/V/S

Bevételi pénztárbizonylat

• méret: 203×102 mm
• 25×3 lapos
B.318-102/A/V

Kiadási pénztárbizonylat

• méret: 203×102 mm
• 25×2 lapos
B.318-103/V

Az akció 2017. augusztus 5. és szeptember 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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a mi márkánk

Önátírótömb pd

• méret: A/4
• 2×50 lapos
• vegykezelt, franciakockás
P1090-0010

eredeti ár: 373,03 Ft

336 Ft/db

10 db rendelése esetén

eredeti ár: 208,23 Ft

188 Ft/db

20 db rendelése esetén

eredeti ár: 284,24 Ft

256 Ft/db

10 db rendelése esetén

Önátírótömb pd

• méret: A/5
• 2×50 lapos
• vegykezelt, franciakockás
P1090-0100

Önátírótömb pd

• méret: A/5
• 3×50 lapos
• vegykezelt, franciakockás
P1090-0200

eredeti ár: 104,75 Ft

95 Ft/db

40 db rendelése esetén

eredeti ár: 184,87 Ft

157 Ft/db

20 db rendelése esetén

Önátírótömb Ecomark

• méret: A/5
• 2×50 lapos
• vegykezelt, franciakockás
P1090-0018

Önátírótömb pd

• méret: A/6
• 2×50 lapos
• vegykezelt, franciakockás
P1090-0300

Az akció 2017. augusztus 5. és szeptember 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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Kifutó termékek, utolsó árak a készlet erejéig!

a mi márkánk

Szövegkiemelő + javító

• vegyes színek
P3023-0442

Zseléstoll eldobható

• 3 db/csomag
P3011-2776

eredeti ár: 142,28 Ft

119 Ft/db

eredeti ár: 306,06 Ft

239 Ft/db
Zseléstoll

• 3 db/bliszter
P3015-0186
eredeti ár: 497,77 Ft

399 Ft/db
Szövegkiemelő

a mi márkánk

• írásszín: kék
P3023-0015

Grafitirón radíros HB

• 3 db/csomag
P3031-1453

eredeti ár: 207,29 Ft

55 Ft/db69 Ft
E redeti á

149 Ft/db

r:

eredeti ár: 477 Ft

349 Ft/db
Irónbél 0,5 mm

• 2 db/bliszter
P3045-0709

eredeti ár: 1799 Ft

1399 Ft/db
Színes ceruza
+ hegyező

• 10+1 db-os
P3033-2195

20

Színes ceruza

• 12 db-os
P3033-2172

eredeti ár: 1832 Ft

1199 Ft/db

2199 Ft/db

eredeti ár: 3105,7 Ft

Tűfilc 0,3 mm

• 15 db-os
P3022-0500
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