
Az akció 2017. július 5. és augusztus 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 nagy sikerre való tekintettel 

újabb készletet 
gyártottunk!

P4114-2703 Abstract
P4114-2702 Floral

P4114-2704 Grid

P4114-2701 Flowers

• A/5, 200 oldal
• jelzőszalaggal
• összesített naptár (2017/2018 és 2018/2019 tanév)
• névnapok
• világnapok, jeles napok
• névsor és praktikus információk
• havi tervező
• heti beosztású naptár (2017. augusztus - 2018. július)
• jegyzetek
• telefonregiszter
• motivációs idézetek minden hétre

729 Ft/db

  2 017.  jú l ius

  PÁTRIA NYOMDA ZRT. JÚLIUSI KIADVÁNYA VISZONTELADÓINAK



a mi márkánk

eredeti ár: 109 Ft

Golyóstoll Maxriter XS 
• gumírozott fogórész
• vonalvastagság: 0,5 mm
• fém klipsz, fém hegy 
• átlátszó műanyag tolltest
• írásszín: kék
P3011-2063

89 Ft/db
12 db rendelése esetén

eredeti ár: 155 Ft

Golyóstoll Butterflow Clic 
• gumírozott fogórész
• vonalvastagság: 0,5 mm
• fém klipsz, fém hegy 
• nyomógombos
• írásszín: kék
P3011-2072

126 Ft/db
12 db rendelése esetén

eredeti ár: 95 Ft

Zselés toll Top-Gel  
• gumírozott fogórész
• vonalvastagság: 0,5 mm
• átlátszó műanyag tolltest 
• írásszín: kék
P3015-0022

76 Ft/db
12 db rendelése esetén

eredeti ár: 124 Ft

Zselés toll Flo-Gel  
• gumírozott fogórész
• vonalvastagság: 0,5 mm
• vízálló tinta 
• írásszín: kék
P3015-0021

99 Ft/db
12 db rendelése esetén

eredeti ár: 141 Ft

Zselés toll Jetta-Gel 
• nyomógombos 
• gumírozott fogórész
• vonalvastagság: 0,7 mm
• írásszín: kék
P3015-0023

113 Ft/db
12 db rendelése esetén

Vásároljon erről az oldalról  
12 db azonos típusú  
Cello golyóstollat és  

megajándékozzuk  
6 db Cello Click Grip tollal!

Ajándék
Click Grip

R0000-1081

2017. július

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

Golyóstoll 2X
• kupakos
• műanyag test vidám színekben
• a tolltestszíne nem választható
• vonalvastagság: 0,7 mm 
P3011-0122

Golyóstoll Jot Dot
• nyomógombos
• cserélhető betét 
• elegáns fém klip és test
• gumírozott fogórész
• vonalvastagság: 0,6 mm 
• írásszín: kék
P3011-2003

eredeti ár: 75 Ft

Golyóstoll Wings 
• nyomógombos
• gumírozott fogórész
• vonalvastagság: 0,7 mm
• átlátszó műanyag tolltest 
• írásszín: kék
P3011-2068

59 Ft/db
24 db rendelése esetén

eredeti ár: 78 Ft

Golyóstoll Pronto 
• gumírozott fogórész
• vonalvastagság: 0,7 mm
• átlátszó műanyag tolltest 
• írásszín: kék
P3011-2061

63 Ft/db
24 db rendelése esetén

eredeti ár: 98,82 Ft

Golyóstoll Techno Tip 
• gumírozott fogórész
• vonalvastagság: 0,7 mm
• átlátszó műanyag tolltest 
• írásszín: kék
P3011-2067

79 Ft/db
24 db rendelése esetén

Vásároljon 24 db azonos 
típusú (Wing, Pronto vagy 

Techno Tip) Cello golyóstollat 
és megajándékozzuk  

6 db Cello Click Grip tollal!

eredeti ár: 150,94 Ft
eredeti ár: 245,14 Ft

119 Ft/db
12 db rendelése esetén

P3023-0010    kék
P3023-0011    narancssárga
P3023-0012    rózsaszín
P3023-0013    sárga
P3023-0014    zöld

Szövegkiemelő Power
• műanyag test • kiváló ár/érték arány
• kézhez álló formája megkönnyíti használatát
• fénymásolható
• vonalvastagság: 1–4 mm 

199 Ft/db
12 db rendelése esetén

85 Ft/db
eredeti ár: 106,07 Ft

12 db/írásszín  
rendelése esetén

Ajándék
Click Grip

R0000-1081

2017. július 

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

Golyóstoll SpeedEx Silke 
eldobható
• kupakos
• műanyag test
• vonalvastagság: 0,6 mm 
• többféle tolltestszín  
• írásszín: kék
P3011-0108

27 Ft/db
eredeti ár: 32,83 Ft

12 db rendelése esetén

Golyóstoll Power
• erős, fém nyomógombos
• fém klip, inox hegy
• cserélhető betétes
• bordázott markolat a 

kényelmesebb írásért  
• írásszín: kék
• vonalvastagság: 0,6 mm
P3011-0116

174 Ft/db
eredeti ár: 213,92 Ft

12 db rendelése esetén

33 Ft/db
eredeti ár: 44,69 Ft

Golyóstoll Joy eldobható
• kiváló ár/érték arány
• nyomógombos
• vonalvastagság: 0,8 mm 

12 db/szín rendelése esetén

P3011-0107    fekete
P3011-2075    kék
P3011-2076   piros

Golyóstoll Sapphire
• nyomógombos 
• cserélhető betétes 
• erős, fém klipsz, inox hegy
• gumírozott fogórész
• vonalvastagság: 0,7 mm 

P3011-0114    kék
P3011-0119    fekete

P3011-0123    kék
P3011-0124    fekete
P3011-0125   vegyes színek

269 Ft/db
eredeti ár: 337,74 Ft

12 db/írásszín  
rendelése esetén

67 Ft/db
eredeti ár: 81,64 Ft

12 db/cikkszám  
rendelése esetén

Golyóstoll U-nic  
eldobható
• nyomógombos 
• erős, fém klipsz
• gumírozott fogórész
• írásszín: kék
• vonalv.: 0,7 mm 
P3011-0109

129 Ft/db
eredeti ár: 163,51 Ft

12 db rendelése esetén

eredeti ár: 102,31 Ft

84 Ft/db
12 db rendelése esetén

Golyóstoll Voyager eldobható
• nyomógombos 
• gumírozott fogórész
• átlátszó műanyag tolltest
• írásszín: kék
• vonalvastagság: 0,7 mm 
P3011-0115

Golyóstoll Fast-O
• szupervékonyan ír
• kupakos
• átlátszó műanyag test
• gumírozott fogórész
• vonalvastagság: 0,7 mm 

Golyóstoll Radiant  
nyomógombos eldobható
• színes műanyag test  
   (a test színe nem választható)
• vonalvastagság: 0,7 mm 
• írásszín: kék
P3011-0126

eredeti ár: 96,53 Ft

79 Ft/db
12 db rendelése esetén

2017. július

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





a mi márkánk
Golyóstoll Sirius  
nyomógombos
• vegyes tolltestszín
• vonalvastagság: 0,7 mm 
• írásszín: kék
• Displayben rendelhető!
P3011-2604

Golyóstoll Omega  
nyomógombos
• vegyes tolltestszín
• vonalvastagság: 0,7 mm 
• írásszín: kék
• Displayben rendelhető!
P3011-2606

Golyóstoll Alfa  
nyomógombos
• vegyes tolltestszín
• vonalvastagság: 0,7 mm 
• írásszín: kék
• Displayben rendelhető!
P3011-2605

eredeti ár: 337,32 Ft

239 Ft/db
12 db rendelése esetén

Golyóstoll Vega  
nyomógombos
• vegyes tolltestszín
• vonalvastagság: 0,7 mm 
• írásszín: kék
• Displayben rendelhető!
P3011-2607

eredeti ár: 311,56 Ft

229 Ft/db
12 db rendelése esetén

Tűzőgép Black&White No.10
• műanyag test • fémszerkezet
• kapacitás: 12 lap
• kapocs méret: No.10
P5140-0204

eredeti ár: 313,36 Ft

236 Ft/db

Lyukasztó Black&White
• fémházas 
• asztali lyukasztó

Tűzőgép Black&White 24/6
• műanyag test • fémszerkezet
• tűző, fűző funkció
• kapacitás: 25 lap
• kapocs méret: 24/6
P5140-0205

eredeti ár: 695,02 Ft

525 Ft/db

eredeti ár: 306,17 Ft

219 Ft/db
12 db rendelése esetén

eredeti ár: 306,17 Ft

219 Ft/db
12 db rendelése esetén

Displayben  
rendelhető!

Displayben  
rendelhető!

Displayben  
rendelhető!

Displayben  
rendelhető!

Irattartó tasak zippes Irattartó tasak Arabesque patentos
• A/4
P2180-0056

cikkszám méret eredeti ár ár/db*
P2180-0051 22,5x12,5 cm 52,11 39,00
P2180-0052 A/5 61,71 47,00
P2180-0054 A/4 96,46 73,00

cikkszám kapacítás eredeti ár ár/db
P5090-0151 10 lap 563,20 425,00
P5090-0152 20 lap 772,90 585,00

* 20 db/cikkszám rendelése esetén.

eredeti ár: 416,41 Ft

299 Ft/db
20 db rendelése esetén

2017. július

Az akció 2017. július 5. és augusztus 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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2690 Ft/db
41x29x14 cm 

barna 
P0014-4220

3690 Ft/db
44,5x33x14 cm 

P0014-4221 zöld

P0014-4225 kék

4290 Ft/db
47x29x12,5 cm 

P0014-4222 piros

4790 Ft/db
49x25,5x19,5 cm

P0014-4223 fekete

4390 Ft/db
47x32,5x17 cm 

P0014-4224 

kék-narancs

1990 Ft/db

2 db rendelése ese
tén

2990 Ft/db

2 db rendelése ese
tén

3790 Ft/db

2 db rendelése ese
tén

3890 Ft/db

2 db rendelése ese
tén

4190 Ft/db

2 db rendelése ese
tén

Szenzációs áron! 
darabtól2

a mi márkánk 2017. július 

Az akció 2017. július 5. és augusztus 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
Pignastyl spirálos jegyzettömb

Pignastyl jegyzettömb

• 60 lapos  • 80 gr/m2 lapokkal

• 70 lapos  • 80 gr/m2 lapokkal

8x12 cm
rend. egység: 20 db/cs.
kockás • P1131-0224

A 66,00 Ft/db

B 62,70 Ft/db

C 59,40 Ft/db

A/5
rend. egység: 10 db/cs.
kockás • P1131-0222
vonlas • P1131-0221
sima • P1131-0220

A 217,40 Ft/db

B 206,53 Ft/db

C 195,66 Ft/db

A/5
rend. egység: 10 db/cs.
kockás • P1131-0227
vonlas • P1131-0226
sima • P1131-0225

A 140,00 Ft/db

B 133,00 Ft/db

C 126,00 Ft/db

A/6
rend. egység: 10 db/cs.
kockás • P1131-0223

A 101,00 Ft/db

B 95,95 Ft/db

C 90,90 Ft/db

A/6
rend. egység: 20 db/cs.
kockás • P1131-0231

A 72,00 Ft/db

B 68,40 Ft/db

C 64,80 Ft/db

A/4
rend. egység: 10 db/cs.
kockás • P1131-0219
vonlas • P1131-0218
sima • P1131-0217

A 379,40 Ft/db

B 360,43 Ft/db

C 341,46 Ft/db

A/4
rend. egység: 10 db/cs.
kockás • P1131-0230
vonlas • P1131-0229
sima • P1131-0228

A 261,00 Ft/db

B 247,95 Ft/db

C 234,90 Ft/db

2017. július

Az akció 2017. július 5. és augusztus 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
Master jegyzettömb A/4

Legal jegyzettömb A/4

• 90 lapos  • 80 gr/m2 sima lapokkal
• rendelési egység: 5 db/cs.
P1131-0215

• 50 lapos  • 80 gr/m2 vonalas lapokkal
• rendelési egység: 10 db/cs.
P1131-0216

A 352,00 Ft/db

B 334,40 Ft/db

C 316,80 Ft/db

A 405,10 Ft/db

B 384,85 Ft/db

C 364,59 Ft/db

Gyűrűskönyv-betét Ricambi 
• 40 lapos, lyukasztott gyűrűskönyv-betétek 
• nagy fehérségű 80 grammos lapokkal
• darabos kiszerelés

A/5
kockás • P1121-0324
vonlas • P1121-0323

A 89,00 Ft/db

B 84,55 Ft/db

C 80,10 Ft/db

A/4
kockás • P1121-0322
vonlas • P1121-0321

A 143,00 Ft/db

B 135,85 Ft/db

C 128,70 Ft/db

Gyűrűskönyv-betét Ricambi 
• 72 lapos, lyukasztott gyűrűskönyv-betétek 
• nagy fehérségű 80 grammos színes lapokkal
• darabos kiszerelés

A/4
kockás • P1121-0326
vonlas • P1121-0325

A 533,00 Ft/db

B 506,35 Ft/db

C 479,70 Ft/db

2017. július 

Az akció 2017. július 5. és augusztus 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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Kreatív színező 
• kifestő/színező könyv, kivehető nyomott mintás lapokkal 
• öntapadós felület a hátlap alsó és felső részén 
• könnyedén felragasztható falra, táblára, papírra, asztalra 
• a vízbázisú ragasztóanyag nem hagy nyomot, áthelyezhető 

Kreatív öntapadós nyomott papír  
• színezhető öntapadós papírtekercs 
• teljes hátoldalán öntapadó felület 
• nyom nélkül eltávolítható vízbázisú ragasztóanyag 
• felragasztható falra, táblára, asztalra, papírra 
• FSC minősített papírból 
• méret: 30 cm x 4 m

a mi márkánk

699 Ft/db
eredeti ár: 948,09 Ft

P1132-0297 • fiúknak

P1132-0292 • unisex

P1132-0296 • lányoknak

649 Ft/db
eredeti ár: 820 Ft

P9140-6957 • A/5

• 10-féle minta
• 1 lap/design

899 Ft/db
eredeti ár: 1087 Ft

P9140-6956 • A/4

• 5-féle minta
• 2 lap/design

2017. július

Az akció 2017. július 5. és augusztus 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/

10



Kreatív öntapadós dombornyomott papír kezdőknek
• színezhető öntapadós papírtekercs 
• teljes hátoldalán öntapadó felület 
• nyom nélkül eltávolítható vízbázisú ragasztóanyag 
• felragasztható falra, táblára, asztalra, papírra 
• FSC minősített papírból 
• méret: 30 cm x 4 m

Kreatív öntapadós skicclapok  
• A/4-es méretű öntapadós skiccpapír 
• öntapadós felület a hátlap felső részén 
• nyom nélkül eltávolítható vízbázisú 

ragasztóanyag 
• felragasztható falra, táblára,  

asztalra, papírra 
• FSC minősített papírból 
• 25 lap/tömb 

Kreatív öntapadós  
papírtekercs 
• öntapadós papírtekercs, teljes hát-

oldalán öntapadó felület 
• nyom nélkül eltávolítható vízbázisú 

ragasztóanyag 
• felragasztható falra, táblára, asztal-

ra, papírra 
• FSC minősített papírból 
• méret: 30 cm x 12,2 m 

Kreatív színező  
• kifestő/színező könyv, kivehető nyomott 

mintás lapokkal 
• 5 féle minta, mintánként 5 lap 
• öntapadós felület a hátlap alsó és felső 

részén 
• könnyedén felragasztható falra, táblára, 

papírra, asztalra 
• a vízbázisú ragasztóanyag nem hagy 

nyomot, áthelyezhető 
• méret: 30 x 20,5 cm 

Kreatív öntapadós nyomott papír  + 6 db zsírkréta
• színezhető öntapadós papírtekercs 
• teljes hátoldalán öntapadó felület 
• nyom nélkül eltávolítható vízbázisú ragasztóanyag 
• felragasztható falra, táblára, asztalra, papírra 
• FSC minősített papírból 
• méret: 30 cm x 4 m

a mi márkánk

999 Ft/db
eredeti ár: 1277 Ft

P1132-0300 • fiúknak
P1132-0301 • lányoknak
P1132-0302 • lányoknak és 
 fiúknak

829 Ft/db
eredeti ár: 1163,57 Ft

P1132-0293

599 Ft/db
eredeti ár: 794,18 Ft

P1132-0294

729 Ft/db
eredeti ár: 1015,81 Ft

P9140-6955
759 Ft/db

eredeti ár: 1028,13 Ft

P1132-0295

2017. július 

Az akció 2017. július 5. és augusztus 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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Mágnestábla fakeretes
• fehér tábla 
• szárazon törölhető
• 1 db táblamarkerrel és fali 
rögzítőelemekkel szállítjuk

Mágnestábla fakeretes
Black Shadow
• ezüst felület, fekete fakeretben 
• 45x45 cm • szárazon törölhető
• fali rögzítőelemekkel, 2 db 
táblamágnessel, táblafilccel és 
táblatörlővel szállítjuk
P8110-0165

Üzenőtábla fakeretes
Black Shadow
• tűzhető felületű tábla 
• 45x45 cm 
• fekete színű fakerettel
• fali rögzítőkészlettel szállítjuk
P8110-0171

Mágnestábla kezdőkészlet
• táblatörlő
• tisztító spray
• 4 db marker
• 6 db mágnes 
P8220-0060 cikkszám méret eredeti ár ár/db

P8110-0140 30x40 cm 1299,21 899,00
P8110-0141 40x60 cm 2050,39 1549,00
P8110-0142 60x90 cm 3756,50 2699,00eredeti ár: 2571,40 Ft

eredeti ár: 2615,45 Ft

eredeti ár: 2615,45 Ft

eredeti ár: 548,07 Ft

eredeti ár: 1009,95 Ft

1849 Ft/db

1890 Ft/db

1890 Ft/db

469 Ft/db

Mágnestábla fakeretes  
újrahasznosított
• 45x60 cm 
P8110-0143

eredeti ár: 4429,86 Ft

3490 Ft/db

Krétatábla fakeretes
• fekete felület
• krétával írható
• fali rögzítőelemekkel szállítjuk
cikkszám méret eredeti ár ár/db

P8170-0110 30x40 cm 820,42 699,00
P8170-0111 40x60 cm 1304,97 1099,00
P8170-0112 60x90 cm 2532,85 2099,00

Szenzációs ár 
a készlet erejéig!

Táblamarker Stanger  
BM240 kerek
• vonalvastagság: 1–3 mm
P3021-2300    fekete
P3021-2301    kék
P3021-2302    piros
P3021-2303    zöld

Táblatisztító spray 
• fehértábla-tisztító spray,  

mágneses felületű táblákra
• alkoholtartalmú felületaktív 

tisztító folyadék
• kiszerelés: 250 ml
P8220-0050

Táblatörlő szivacs 
• fehér táblák tisztításához 

használható táblatörlő
• mágneses, így a 

mágnestáblán megtapad
• filces felület
• méret: 65x145 cm
P8220-0045

759 Ft/db
eredeti ár: 159,39 Ft

109 Ft/db
10 db/szín rendelése esetén

eredeti ár: 654,95 Ft
459 Ft/db

P3021-2304    4 darabos klt.

Szenzációs ár 
a készlet erejéig!

Szenzációs ár 
a készlet erejéig!

2017. július

Az akció 2017. július 5. és augusztus 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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Golyóstoll Aihao AH-567C 
• csíkos vegyes tolltestszín
• vonalvastagság: 0,5 mm 
• írásszín: kék
• Displayben rendelhető!
P3011-1250

59 Ft/db
40 db rendelése esetén

Golyóstoll Vinson VN-6836 
Fine Pen
• vegyes tolltestszín
• vonalvastagság: 0,5 mm 
• írásszín: kék
• Displayben rendelhető!
P3011-1257

75 Ft/db
36 db rendelése esetén

Golyóstoll Aihao AH-1474 
négy színű  
• vegyes minták
• vonalvastagság: 0,5 mm 
• írásszín: 4-féle
• Displayben rendelhető!
P3011-0157

130 Ft/db
40 db rendelése esetén

Golyóstoll Aihao AH-1981 
kék virág  
• vegyes tolltestszín
• vonalvastagság: 0,5 mm 
• írásszín: kék
• Displayben rendelhető!
P3011-1254

79 Ft/db
40 db rendelése esetén

Golyóstoll Aihao AH-1571 
Natural story 
• vegyes minták
• vonalvastagság: 0,5 mm 
• írásszín: kék
• Displayben rendelhető!
P3011-1252

79 Ft/db
40 db rendelése esetén

Golyóstoll Vinson VN-8055 
Elegance 
• vegyes tolltestszín
• vonalvastagság: 0,5 mm 
• írásszín: kék
• Displayben rendelhető!
P3011-1256

75 Ft/db
36 db rendelése esetén

Golyóstoll Tenfon TF-5737 
Cat 
• vegyes minták
• vonalvastagság: 0,5 mm 
• írásszín: kék
• Displayben rendelhető!
P3011-1255

69 Ft/db
60 db rendelése esetén

Golyóstoll Aihao AH-1572 
Your happy story  
• vegyes tolltestszín
• vonalvastagság: 0,5 mm 
• írásszín: kék
• Displayben rendelhető!
P3011-1253

79 Ft/db
40 db rendelése esetén

Kizárólag displayben rendelhető! 2017. július 

Az akció 2017. július 5. és augusztus 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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6,37 Ft/db
100 db rendelése esetén

Reuma kezelőlap 
118x150 mm
A.3510-148

a mi márkánk

1595 Ft/db
Orvosi napló 
200 lapos könyv 
A/4 álló
A.3510-172/UJ

4,67 Ft/db
500 db rendelése esetén

Szakbeutaló szabadlap
A/6 álló
A.3510-64/A

1900 Ft/db
Fogorvosi ambuláns 
napló
250 lapos könyv 
A/4 álló
A.3510-154

6,22 Ft/db
100 db rendelése esetén

Gyógykezelési lap 
A/5 fekvő
A.3510-170

1080 Ft/db
Szakrendelési gyógyke-
zelési napló 
100 lapos könyv 
A/4 álló
A.3510-173/A

C-10%

6,27 Ft/db
100 db rendelése esetén

Szájsebészeti kezelőlap
85x148 mm
A.3510-165

5,71 Ft/db
100 db rendelése esetén

Fogászati kezelőlap
85x135 mm
A.3510-153

4,16 Ft/db
100 db rendelése esetén

Fogászati beutaló szabadlap 
84x148 mm
A.3510-167

34,42 Ft/db
100 db rendelése esetén

Fogászati gondozási 
törzslaptasak
200x154 mm
A.3510-152

18,49 Ft/db
100 db rendelése esetén

Fogászati röntgentasak
82x125 mm+12 mm klapni
A.3510-156

2017. július 

Az akció 2017. július 5. és augusztus 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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Kifutó termékek, utolsó árak a készlet erejéig!

139 Ft/db
eredeti ár: 346,91 Ft

Szövegkiemelő Centrum 
újrahasznosított klt.
• 2 darabos készlet 
• sárga/zöld
P3023-0001

1699 Ft/cs.
eredeti ár: 1899 Ft

Gumis mappa 
karton Exacompta 
prespán 3+1
• A/4 • gerinc: 40 mm
• vegyes színek
P2110-0631

Gumis mappa PP 
Exacompta Forever
• vegyes színek
P2110-0310

699 Ft/db
eredeti ár: 952,41 Ft

Nyomósirón College 
+ Irónbél 
• írásv.: 0,5 mm
P3032-1701

139 Ft/db
eredeti ár: 184,75 Ft

Nyomósirón Rotring 
Tikky III 4C Bonus 
bliszteres
• írásv.: 0,5 mm
P3032-0445

739 Ft/db
eredeti ár: 897 Ft

549 Ft/db
eredeti ár: 789 Ft

Gumis mappa PP 
Exacompta Fizz
• vegyes színek
P2110-0704

990 Ft/db
eredeti ár: 1542,75 Ft

Gumis mappa PP 
Exacompta Crystal
• A/4 • gerinc: 40 mm
• áttetsző vegyes színek
P2110-0230

2017. július

Az akció 2017. július 5. és augusztus 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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