
Az akció 2017. január 5. és február 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/

Opaque PP gumis mappa
• erős PP anyagból készült  

hárompólyás gumis mappa
• 2 gumiszalaggal
• A/4 méretű dokumentumok 

tárolására

Eredeti ár: 343,25 Ft

259 Ft/db
5 db/szín rendelése esetén

P2110-0408   barack
P2110-0400    fekete
P2110-0401   fukszia
P2110-0402 kék
P2110-0403   mályva
P2110-0404   piros
P2110-0407   zöld

Opaque PP gyűrűskönyv
• kiváló minőségű PP gyűrűskönyv
• puha borító
• 2 vagy 4 db O formájú gyűrűvel 

ellátva
• gerincméret: 20 mm
• méret: A/4 (320x250 mm)
• ragasztott gerinccímkével  

(kivéve vegyes színek)
2 gyűrűs 4 gyűrűs

  fehér P2130-0277 P2130-0279
   fekete P2130-0650 P2130-0690

kék P2130-0660 P2130-0700
  piros P2130-0264 P2130-0280
  zöld P2130-0276 P2130-0278
  vegyes P2130-0640 P2130-0670

Forever elválasztólap 
• 100%-ban újrahasznosított 

alapanyagból készült színes 
elválasztólapok

• erős 180 g/m2 grammsúlyú  
papírból

• méret: A/4

Eredeti ár: 146,93 Ft
119 Ft/db

P2220-0182 5 részes
P2220-0183 6 részes

Eredeti ár: 244,88 Ft
189 Ft/db

P2220-0180 10 részes
P2220-0181 12 részes

Eredeti ár: 389 Ft

289 Ft/db
5 db/szín rendelése esetén

2 gyűrűs

Eredeti ár: 399 Ft

329 Ft/db
5 db/szín rendelése esetén

4 gyűrűs

a mi márkánk
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a mi márkánk

• 4 részes arcfestő készlet
• a szett tartalma: 4x3,5 ml festék, ecset és 

elkészítési útmutató
• vízzel könnyen lemosható, bőrbarát festék 
• magasan pigmentált, intenzív színek
• illatanyag és parabénmentes
• PVC-mentes csomagolás
• kb. 40 maszk elkészítésére elegendő
• felhasználható a felbontástól számított  

24 hónapig

919 Ft/klt.
Eredeti ár: 1101,24 Ft

1499 Ft/klt.
Eredeti ár: 1927,17 Ft

P9118-0050 balerina
P9118-0012 barna farkasember
P9118-0051 Batman
P9118-0057 bohóc
P9118-0058 boszorkány
P9118-0059 cica
P9118-0081 csillagos ég
P9118-0094 csizmás kandúr
P9118-0095 denevér
P9118-0082 Drakula
P9118-0013 fantázia sziget
P9118-0092 indián
P9118-0014 jegesmedve
P9118-0086 katica

P9118-0010 királytigris
P9118-0099 kis oroszlán
P9118-0098 kutya
P9118-0091 méhecske
P9118-0096 nyúl
P9118-0011 oroszlán
P9118-0093 ördög
P9118-0053 paradicsommadár
P9118-0088 pillangó
P9118-0054 sárkány
P9118-0055 sellőlány
P9118-0097 sün
P9118-0056 szivárvány tigris
P9118-0090 Vénusz

Arcfesték-készlet

Csillámtetováló
készlet

P9118-0070 absztrakt
P9118-0071 delfin
P9118-0072 karibi
P9118-0073 pillangó
P9118-0076 trópusi pillangó
P9118-0075 trópusi virág
P9118-0074 vad szívek

• 2 x 2 g-os tégelyes kiszerelésű  
glitter (mintánként eltérő színekkel),

• 6 g-os tégelyes glitter (éjfekete), 
• 7 ml ragyogó hatást adó ragasztó,
• 7 ml ragasztó eltávolító, 
• tetováló sablon, 
• használati utasítás

a szett tartalma: 

2017. január
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a mi márkánk
Classic oldószeres hibajavító
• ecsetes hibajavító, oldószeres 

kiszerelésben
• kiváló fedőképesség, gyorsan 

szárad • 18 ml
P4010-0060

109 Ft/db
10 db rendelése esetén

eredeti ár: 136,21 Ft

229 Ft/db
5 db rendelése esetén

Eco hibajavító folyadék
• ecsetes hibajavító, vízbázisú 

kiszerelésben
• kiváló fedőképesség, gyorsan 

szárad • 18 ml
P4010-0062

129 Ft/db
5 db rendelése esetén

eredeti ár: 170,98 Ft

Classic oldószeres hibajavító szett
• ecsetes hibajavító, oldószeres  

kiszerelésben
• kiváló fedőképesség, gyorsan  

szárad • 2x18 ml
P4010-0061

Mini hibajavító roller
• oldószermentes 
• nincs száradási idő, a fe-

lület azonnal újraírható
• eldobható
• szalag méret: 5 mm x 5 m

219 Ft/szett
5 szett rendelése esetén

eredeti ár: 278,21 Ft

279 Ft/db
10 db rendelése esetén

eredeti ár: 363,53 Ft
P4010-0168

419 Ft/blt.
1 blt. rendelése esetén

eredeti ár: 548,07 Ft
P4010-0167

3 db/bliszter

339 Ft/db
5 db rendelése esetén

eredeti ár: 426,30 Ft

P4010-0161 • roller

149 Ft/db
5 db rendelése esetén
eredeti ár: 190,69 Ft

P4010-0111 • roller betét

Elforgatható hegyű hibajavító roller
• oldószermentes
• a hibajavító hegye 90°-ban elforatható
• gyors és tartós javítás
• eldobható
• szalag méret: 5 mm x 8 m
P4010-0166

All Cover hibajavító roller
• oldószermentes
• nincs száradási idő, a felület azonnal 

újraírható • eldobható
• szalag méret: 5 mm x 8 m
P4010-0163

Ideal hibajavító roller és  
roller betét
• praktikus utántölthető 
• oldószermentes
• gyors, tartós javítás, a javított 

felület azonnal felülírható
• szalag méret: 5 mm x 8 m

eredeti ár: 298,49 Ft

179 Ft/db
5 db rendelése esetén

eredeti ár: 223,15 Ft

189 Ft/db
5 db rendelése esetén

eredeti ár: 234,74 Ft

P4010-0231 • 4 ml

Hibajavító toll 
• oldószeres hibajavító toll
• fém hegy
• kiváló fedőképesség

209 Ft/db
5 db rendelése esetén

eredeti ár: 270,38 Ft

P4010-0230 • 7 ml

2017. január
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Oldaljelölők vonalzón
• 15 cm-es 11 lyukkal ellátott vonalzón található, 

mely lefűzhető gyűrűs könyvbe, iratrendező-
be, gyűrűs kalendáriumba stb.

• 100 mikron vastag színes szélű oldaljelölők,  
3 színben

• oldaljelölők mérete: 50x38 mm, 10 lap/típus
• vonalzó mérete: 175x55 mm
• a speciális vízbázisú és oldószermentes ragasz-

tóanyagnak köszönhetően könnyedén eltávo-
lítható és újra felhasználható

P1132-0065

Számozott oldaljelölő vonalzón
• a 15 cm-es vonalzón található 0-9-ig 

számokkal ellátott oldaljelölő hasz-
nálata a leghatékonyabb módja 
a fontos információk jelölésének, 
kiemelésének

• euro lyukasztással ellátott, így lefűz-
hető gyűrűs könyvbe iratrendezőbe 
vagy gyűrűs kalendáriumba

P1132-0063

Eredeti ár: 486,36 Ft

339 Ft/db

a mi márkánk

Eredeti ár: 313,98 Ft

219 Ft/db

Öntapadós sárga jegyzettömb
• nagy méretű öntapadó jegyzet-

tömb, hosszabb jegyzetek  
készítéséhez

• könnyen áthelyezhető, jó 
tapadóképesség

• oldószermentes ragasztóanyag, 
nyom nélkül eltávolítható

• méret: 100x150 mm
• 100 lap/tömb

P1132-0243 kockás
P1132-0242 vonalas

Eredeti ár: 257,02 Ft

189 Ft/db
5 db/típus rendelése esetén

2017. január
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Hengeres jegyzettömb adagoló
• praktikusan és sokoldalúan felhasz-

nálható jegyzettömb
• hengeres adagolójának köszönhető-

en a kívánt méretre téphető
• a tekercs teljes hátoldala öntapadó
• vízbázisú ragasztóanyag, így nem 

hagy nyomot a felületen
• könnyedén áthelyezhető
• a tekercs mérete: 60 mmx10 m
• sárga
P1132-0080

Papír oldaljelölők
• színes papír oldaljelölő
• 6 féle egyenként 25 lapos oldalje-

lölő különböző mintákkal 
• az oldaljelölők mérete: 18x55 mm
• akasztható bliszterkarton csoma-

golásban
P1132-0067

Eredeti ár: 384,45 Ft

269 Ft/db

Eredeti ár: 299 Ft

249 Ft/db

a mi márkánk

Jegyzettömbszett védőtokban
• különböző méretű jegyzettömbök és oldaljelölők,  

ízléses védőtokban
• táskában, konferencia mappában tárolható,  

mindig kéznél van
• laminált keményfedeles borító
• tartalma: 1 db 100x75mm jegyzettömb 100 lap/tömb, 

1 db 50x75 mm jegyzettömb 25 lap/tömb,  
5 db 12x44mm oldaljelölő film 20 lap/tömb

• speciális vízbázisú és oldószermentes ragasztó,  
melynek köszönhetően könnyedén áthelyezhető és 
nem hagy nyomot

P1132-0234

Eredeti ár: 941,94 Ft

779 Ft/db

A készlet erejéig.

2017. január
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a mi márkánk
217B zsebszámológép
• 8 számjegy • napelemmel 

és elemmel működik
• nagy kijelző
• műanyag gombok
P5130-1120

SC107A tudományos  
számológép
• 10 digites • kemény fedéllel, 

műanyag gombokkal
• 56 funkció 
• statisztikai számítás
• automata kikapcsolás
• 2 db gombelemmel működik
P5130-1128

899Q asztali számológép
• 12 számjegyes
• nagy döntött kijelző, műanyag gombok
• automata kikapcsolás
• visszatörlő és előjelváltó gombbal
• "00" gomb • GT funkció, gyökvonás
• napelemmel és elemmel működik
P5130-1133

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

318A zsebszámológép
• 8 digites
• gombelemmel működik
• független memória
• nagy kijelző, műanyag 

gombok
P5130-1123

1999 Ft/db
eredeti ár: 2332,76 Ft

349 Ft/db
eredeti ár: 417,44 Ft

1499 Ft/db
eredeti ár: 1817,10 Ft

569 Ft/db
eredeti ár: 687,55 Ft

629 Ft/db
eredeti ár: 736,66 Ft

tudományos

asztali

zseb

2017. január
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P3011-2076   piros
P3011-2075   kék

a mi márkánk

Voyager golyóstoll
• eldobható nyomógombos 

golyóstoll
• gumírozott fogórész
• átlátszó műanyag tolltest
• írásszín: kék
• vonalvastagság: 0,7 mm
P3011-0115

SpeedEx golyóstoll
• eldobható, kupakos műanyag  

golyóstoll
• írásszín: kék
• vonalvastagság: 0,6 mm
P3011-0108

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

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

Radiant golyóstoll
• eldobható nyomógombos 

golyóstoll
• színes műanyag test (a test 

színe nem választható)
• írásszín: kék
• vonalvastagság: 0,7 mm
P3011-0126

Slimo golyóstoll
• eldobható kupakos golyóstoll
• áttetsző test 
• gumírozott fogórész
• vonalvastagság: 0,7 mm
P3011-2062

Joy golyóstoll
• eldobható nyomógombos golyóstoll
• műanyag átlátszó test, gumírozott fogórész
• vonalvastagság: 0,8 mm

29 Ft/db
10 db rendelése esetén

eredeti ár: 45,36 Ft

79 Ft/db
12 db rendelése esetén

eredeti ár: 102,31 Ft

25 Ft/db
20 db rendelése esetén

eredeti ár: 32,83 Ft

169 Ft/db
10 db rendelése esetén

eredeti ár: 213,92 Ft

35 Ft/db
36 db/szín rendelése esetén

eredeti ár: 44,69 Ft

69 Ft/db
10 db rendelése esetén

eredeti ár: 96,53 Ft

2017. január

Az akció 2017. január 5. és február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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Téli

árhullás
Fellowes

www.fellowes.com
www.fellowes.hu

FELLOWES  
Powershred® P-25S iratmegsemmisítő 

Cikkszám: P5040-0097

Akciós ár: nettó

7 349 HUF

Akciós ár: nettó

28 990 HUF

Akciós ár: nettó

117 990 HUF

Akciós ár: nettó

12 649 HUF

Akciós ár: nettó

30 990 HUF

Akciós ár: nettó

193 000 HUF

Akciós ár: nettó

20 249 HUF

Akciós ár: nettó

89 490 HUF

FELLOWES 
Powershred® 53C iratmegsemmisítő 

Cikkszám: P5040-0099

FELLOWES  
Powershred® 99Ci iratmegsemmisítő 
Cikkszám: P5040-0071

FELLOWES 
Powershred® P-35C iratmegsemmisítő 

Cikkszám: P5040-0057

FELLOWES 
Powershred® 60Cs iratmegsemmisítő 

Cikkszám: P5040-0086

FELLOWES  
Powershred® 225Ci iratmegsemmisítő 
Cikkszám: P5040-0068

FELLOWES 
Powershred® H-8Cd iratmegsemmisítő 

Cikkszám: P5040-0047

FELLOWES 
Powershred® 79Ci iratmegsemmisítő 

Cikkszám: P5040-0070

-15%

-15%

-15%
-15%

-15%
-15%

-15
%

-15%

Az akció időtartama: 2016.11.15-2017.01.31.

teli viszonteladoi gep promo hirlevel patria a4.indd   1 21/11/16   17:12
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Linicolor Fresh spirálfüzet
• kiváló minőségű környezetbarát 

spirálfüzet • 90 lap
• 90 g/m2 grammsúlyú papírból,
• PP borító, vegyes színekben

a mi márkánk
 Maya karton
• extra simaságú felülete tökéletesen 

precíz rajzolási, vágási, ragasztási 
lehetőséget biztosít

• kiválóan használható prezentáci-
ókhoz, hirdetésekhez, csomagolás-
hoz, keretezéshez, scrapbook albu-
mokhoz, meghívókhoz, menükhöz

• A/4 méretben, 270 g

P1020-0070    antikzöld
P1020-0071     barack
P1020-0099    barna
P1020-0072  bordó
P1020-0073    citromsárga
P1020-0074    elefántcsont
P1020-0075    fehér
P1020-0076    fekete
P1020-0077     intenzív rózsaszín
P1020-0079    keki

P1020-0078  kék
P1020-0080    királykék
P1020-0081    krémszín
P1020-0082    lila
P1020-0083    mentazöld
P1020-0084     mohazöld
P1020-0100    napsárga
P1020-0086  narancssárga
P1020-0087    piros
P1020-0088    rózsaszín

P1020-0089    sötétkék
P1020-0090    sötétlila
P1020-0091     sötétzöld
P1020-0092    szalmasárga
P1020-0093  szürke
P1020-0094    türkiz
P1020-0095    világos narancssárga
P1020-0096    világosbarna
P1020-0097    világoskék
P1020-0098    világosszürke

39 Ft/db
5 db/szín rendelése esetén
eredeti ár: 50,94 Ft

 Carta karton
• extra simaságú felülete tökéletesen 

precíz rajzolási, vágási, ragasztási 
lehetőséget biztosít

• kiválóan használható prezentációk-
hoz, hirdetésekhez, csomagoláshoz, 
keretezéshez, scrapbook albumokhoz, 
meghívókhoz, menükhöz

• méret: 50x70 cm, 270 g

P1020-0300   alma zöld
P1020-0301    arany sárga
P1020-0303   citromsárga
P1020-0304 csokoládé
P1020-0306   elefántcsont
P1020-0305   égkék

P1020-0307   fehér
P1020-0308   fekete
P1020-0309    halványkék
P1020-0310   kék
P1020-0311 lila
P1020-0312   narancssárga

P1020-0313   pink
P1020-0314   piros
P1020-0315   rózsaszín
P1020-0316    sötétzöld
P1020-0319   zöld

80 Ft/db
5 db/szín rendelése esetén
eredeti ár: 80,44 Ft

P1112-0138 • A/4 kockás
P1112-0140 • A/4 vonalas

999 Ft/db
eredeti ár: 1323,55 Ft P1112-0141 • A/5 kockás

P1112-0143 • A/5 vonalas

899 Ft/db
eredeti ár: 1149,91 Ft

2017. január

9Az akció 2017. január 5. és február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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a mi márkánk

Gyűrűskönyv A4 
Sweet Office
• 4 gyűrűs gyűrűskönyv
• D gyűrűs szerkezettel, 
• gerincszélesség 40 mm, 
• belső oldalain is nyomott, 
• nyomtatott gerinccímkével
P2130-1208

Gumis mappaA4 Sweet Office
• 3 pólyás gumis mappa
• hosszabbik oldalán erős 

zárógumival 
• méret: 26x34,5 cm
• 2-féle mintával (cupcake, donut)
• a minta nem választható
P2110-1300

Füzetbox Sweet Office A4
• lamináltkarton-füzetbox  

30 mm gerinccel
• széles gumival záródik
• belső oldalai vidám mintával  

nyomottak
• 2-féle mintával (cupcake, donut)
P2090-0140

Füzetbox Zig&Zag A4
• lamináltkarton-füzetbox 30 mm 

gerinccel
• széles gumival záródik
• kétféle mintával (barna, színes)
P2090-0141

Gumis mappa Zig&Zag A4
• 3 pólyás gumis mappa
• hosszabbik oldalán erős 

zárógumival 
• méret: 26x34,5 cm
• 2-féle mintával (barna, színes)
• a minta nem választható
P2110-1301

Gyűrűskönyv Zig&Zag A4
• 4 gyűrűs gyűrűskönyv
• D gyűrűs szerkezettel, 
• gerincszélesség 40 mm, 
• belső oldalain is nyomott
• négyféle mintával (a minta nem 

választható)
P2130-1209 Füzetbox Nature Flowers 

• lamináltkarton-füzetbox   
70 mm gerinccel

• széles gumival záródik
• négyféle mintával: rózsaszín, kék, zöld, 

sárga-piros (a szín nem választható)
P2090-0248

A 553,40 Ft/db

B 525,73 Ft/db

C 498,06 Ft/db

A 446,60 Ft/db

B 424,27 Ft/db

C 401,94 Ft/db

A 348 Ft/db

B 330,60 Ft/db

C 313,20 Ft/db

A 372 Ft/db

B 353,40 Ft/db

C 334,80 Ft/db

A 553,40 Ft/db

B 525,73 Ft/db

C 498,06 Ft/db

A 446,60 Ft/db

B 424,27 Ft/db

C 401,94 Ft/db

A 640,30 Ft/db

B 608,29 Ft/db

C 576,27 Ft/db

2017. január

Az akció 2017. január 5. és február 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



a mi márkánk
Gyűrűskönyv Monocromo A4
• 4 gyűrűs gyűrűskönyv
• O gyűrűs szerkezettel, 
• gerincszélesség 40 mm, 
• 8 színben (a szín nem választható)
P2130-1210

Gyűrűskönyv Monocromo A5
• 2 gyűrűs gyűrűskönyv
• O gyűrűs szerkezettel, 
• gerincszélesség 30 mm, 
• 5 színben (a szín nem választható)
P2130-1211

Jegyzettömb Pignastyl 
• fejben tűzött 70 lapos jegyzettömb
• 80 grammos belívek  
• 4 féle borító: kék, zöld, szürke, piros  

(a szín nem választható)

A 446,60 Ft/db

B 424,27 Ft/db

C 401,94 Ft/db

A 371,50 Ft/db

B 352,93 Ft/db

C 334,35 Ft/db

Spirálfüzet Nature Flowers A4 
kockás
• dupla fémspirálos füzet
• 80 grammos újrahasznosított alap-

anyagból készült belívek
• mikroperforált, lyukasztott lapok
• 3 féle borító: kék, rózsaszín, piros (a szín 

nem választható)
• 120 db színezett szegélyű lapok 
P1112-0312

A 976,50 Ft/db

B 927,68 Ft/db

C 878,85 Ft/db

A 261 Ft/db

B 247,95 Ft/db

C 234,90 Ft/db

A4
P1131-0228 • sima
P1131-0229 • vonalas
P1131-0230 • kockás

A 140 Ft/db

B 133 Ft/db

C 126 Ft/db

A5
P1131-0225 • sima
P1131-0226 • vonalas
P1131-0227 • kockás

A 72 Ft/db

B 68,40 Ft/db

C 64,80 Ft/db

A6
P1131-0231 • kockás

Spirál jegyzetfüzet Pignastyl 
• fejben spirálozott jegyzetfüzet • erős, fém dupla spirállal
• 80 grammos belívek • 60 lap 
• 4 féle borító: kék, zöld, szürke, piros (a szín nem választható)

A 379,40 Ft/db

B 360,43 Ft/db

C 341,46 Ft/db

A4
P1131-0217 • sima
P1131-0218 • vonalas
P1131-0219 • kockás

A 217,40 Ft/db

B 206,53 Ft/db

C 195,66 Ft/db

A5
P1131-0220 • sima
P1131-0221 • vonalas
P1131-0222 • kockás A 101 Ft/db

B 95,95 Ft/db

C 90,90 Ft/db

A6
P1131-0223 • kockás

A 66 Ft/db

B 62,70 Ft/db

C 59,40 Ft/db

8x12 cm
P1131-0224 • kockás

2017. január

Az akció 2017. január 5. és február 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
Táblakréta
• 80 mm hosszú
• átmérő 7,5 mm

Hearts grafitiron
• radíros HB ceruza
• fa test, rózsaszínszíves-

mintával
• hegyezett
eredeti ár: 24,57 Ft
P3031-1438

20 Ft/db
72 db rendelése esetén

Hearts irattasak
• műanyag irattartó tasak
• patentos
• méret: A/5
eredeti ár: 144,99 Ft
P2180-0064

110 Ft/db
12 db rendelése esetén

50 Ft/dob.
5 doboz rendelése esetén

P0010-2044 • színes 
12 db/doboz

eredeti ár: 71,30 Ft

40 Ft/dob.
5 doboz rendelése esetén

P0010-2043 • fehér 12 db/doboz

eredeti ár: 55,12 Ft

Asztali hegyezőgép
• asztalra rögzíthető hegyező
• műanyag, átlátszó tartály
• műanyag ház,  

fém mechanizmus
eredeti ár: 1218,07 Ft
P0013-0343

979 Ft/dob.

Csomagzáró gép
• fém vázas csomagzárószalag- 

adagoló, műanyag kiegészítőkkel
• adagolható szalag szélessége: 

50 mm
• pengevédővel a biztonságos 

használhathoz
• kiváló ár-érték arány
eredeti ár: 1071,88 Ft
P4023-1019

879 Ft/dob.

199 Ft/dob.
P0010-2042 • fehér 
100 db/doboz

eredeti ár: 263,63 Ft

149 Ft/db
P0019-0540 • 60 mm 6x nagyítás
eredeti ár: 190,53 Ft

145 Ft/db
P0019-0541 • 40 mm 3x nagyítás
eredeti ár: 183,94 Ft

199 Ft/db
P0019-0542 • 75 mm 5x nagyítás
eredeti ár: 254,64 Ft

Nagyító
• műanyag nagyító
• bliszterkártyán

2017. január

Az akció 2017. január 5. és február 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

449 Ft/displ.
1 display rendelése esetén

Pom-pom golyóstoll
• pom-pom végű kupakos 

golyóstoll
• írásvastagság: 0,7 mm
• írásszín: kék
• 12 db esetén display-ben 

szállítjuk
eredeti ár: 529 Ft
P3011-2680

Permanent marker kerek
• kiváló ár/érték arány
• permanent markerek 

kerek és vágott heggyel
• vonalvastagság: 2-5 mm
eredeti ár: 88,08 Ft

65 Ft/db
12 db/szín rendelése esetén

P3021-0354   fekete
P3021-0355   kék
P3021-0356   piros
P3021-0357    zöld

65 Ft/db
12 db/szín rendelése esetén

Permanent marker vágott
eredeti ár: 91,07 Ft

P3021-0358   kék
P3021-0359   fekete

Újdonság!

Újdonság!

Lekaparható készlet
• spirálozott lekaparható minták 
• a készlet tartalma:  1 db sablon, 

1 kaparó, 10 lekaparható kép
• méret: 175x124 mm
eredeti ár: 499 Ft
P0160-8048

419 Ft/db

2017. január

Az akció 2017. január 5. és február 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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Valentin-  
napra

eredeti ár: 98 Ft
P0090-5060

lila kőszívek
• 23x18 cm 

Léggömb 
szívecske

Dísztasak

70 Ft/db
10 db r

endelés
e 

esetén

eredeti ár: 75 Ft
P0160-0935

• 40 cm  • piros, rózsaszín

103 Ft/db
6 db rendelése 

esetén

103 Ft/db
6 db rendelése 

esetén

eredeti ár: 109 Ft
P0090-5076

fekete, piros szív
• 23x18 cm 

eredeti ár: 109 Ft
P0090-5064

piros szívek
• 23x18 cm 

eredeti ár: 98 Ft
P0090-5057

szív+kavics
• 23x18 cm 

93 Ft/db
6 db rendelése 

esetén

eredeti ár: 98 Ft
P0090-5059

szív+szalag
• 23x18 cm 

eredeti ár: 62 Ft
P0090-5058

szív+szalag
• 14x11 cm 

59 Ft/db
6 db rendelése 

esetén

eredeti ár: 62 Ft
P0090-5063

piros szívek
• 14x11 cm 59 Ft/db

6 db rendelése 
esetén

eredeti ár: 85 Ft
P0090-5070

maci lufikkal
• 23x18 cm 

eredeti ár: 125 Ft
P0090-5071

maci lufikkal
• 33x26 cm 

eredeti ár: 62 Ft
P0090-5069

maci lufikkal
• 14x11 cm 

80 Ft/db
6 db rendelése 

esetén

59 Ft/db
6 db rendelése 

esetén

1 18 Ft/db
6 db rendelése 

esetén

eredeti ár: 78 Ft
P0090-5066

vicces cicák
• 23x18 cm 

eredeti ár: 62 Ft
P0090-5065

vicces cicák
• 14x11 cm 

eredeti ár: 62 Ft
P0090-5061

fehér, barna, 
szürke szívek
• 14x11 cm eredeti ár: 98 Ft

P0090-5062

fehér, barna, 
szürke szívek
• 23x18 cm 

74 Ft/db
6 db rendelése 

esetén

59 Ft/db
6 db rendelése 

esetén

93 Ft/db
6 db rendelése 

esetén

93 Ft/db
6 db rendelése 

esetén

59 Ft/db
6 db rendelése 

esetén

Léggömb 
I Love You

400 Ft/c
s.

5 csom
ag  

rendelé
se 

esetén
eredeti ár: 432 Ft
P0160-0913

• 30 cm  • 10 db/csomag
• piros virágos

2017. január

Az akció 2017. január 5. és február 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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BE19923   kék, fekete párnával
BE19988 kék, kék párnával
BE19924 ezüst, fekete párnával
BE20000 ezüst, kék párnával
BE19922   piros, fekete párnával
BE19986 piros, kék párnával
BE20002 antracit, fekete párnával
BE20003 antracit, kék párnával
BE20005 narancs, fekete párnával
BE20006 narancs, kék párnával
BE20008 sárga, fekete párnával
BE20009 sárga, kék párnával
BE20011 fukszia, fekete párnával
BE20012 fukszia, kék párnával
BE20014 zöld, fekete párnával
BE20015 zöld, kék párnával

Bélyegzőház 9430
eredeti ár: 1765,96 Ft

1149 Ft/db

BE43180   fekete, kék párnával
BE43072 fekete, fekete párnával
BE43182 szürke, fekete párnával
BE43183 szürke, kék párnával
BE43185   kék, fekete párnával
BE43186 kék, kék párnával
BE43188 piros, fekete párnával
BE43189 piros, kék párnával
BE43231 fehér, fekete párnával
BE43232 fehér, kék párnával
BE43237 zöld, fekete párnával
BE43238 zöld, kék párnával
BE70732 neon pink, kék párnával
BE70694 neon sárga, kék párnával

Bélyegzőház 4913 4.0
eredeti ár: 1338,88 Ft

849 Ft/db

Bélyegzőház 52040
fekete párnával 
eredeti ár: 6438,60 Ft
BE56920

4149 Ft/db

Bélyegzőház 46025
fekete párnával 
eredeti ár: 1679,68 Ft
BE45160

1049 Ft/db

Bélyegzőház 5206
fekete párnával 
eredeti ár: 5270,67 Ft
BE72473

3449 Ft/db

Bélyegzőház 4908
fekete párnával 
eredeti ár: 1156,30 Ft
BE99519

749 Ft/db

Bélyegzőház 44045
fekete párnával 
eredeti ár: 3182,87 Ft
BE45188

2049 Ft/db

Bélyegzőház 44055
fekete párnával 
eredeti ár: 3310,68 Ft
BE45257

2149 Ft/db

szív+szalag
• 23x18 cm 

2017. január

Az akció 2017. január 5. és február 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

Legyen holnap is 
vendégünk!

D.
 V

V.
 11

62
. r

. s
z. 

– 
Pá

tri
a N

yo
m

da
 Zr

t. 
– 

(D
 50

38
)

167 Ft/db
10 db rendelése esetén

Gépjármű használati 
nyilvántartás  
25 lapos tömb 
A/4 fekvő
A.T.M-13/UJ

532 Ft/db
10 db rendelése esetén

Fuvarlevél  
50x3 lapos tömb 
A/4 fekvő
D.GEPJ.17/V/UJ

250 Ft/db
10 db rendelése esetén

Tehergépjármű menetlevél 
100 lapos tömb 
A/4 fekvő
D.GEPJ.21/UJ

348 Ft/db
10 db rendelése esetén

Személygépkocsi menetlevél
100 lapos tömb 
A/4 fekvő
D.GEPJ.31

233 Ft/db
20 db rendelése esetén

Útnyilvántartó     
50 lapos tömb 
A/5 fekvő
B.TM.12

30 Ft/db
200 db rendelése esetén

Pincér számolócédula   
50 lapos tömb 
D.VV.1162

265 Ft/db
20 db rendelése esetén

Tehergépjármű menetlevél     
100 lapos tömb 
A/5 fekvő
D.GEPJ.21/5

305 Ft/db
10 db rendelése esetén

Személygépkocsi menetlevél
100 lapos tömb 
A/4 fekvő
D.GEPJ.36

200 Ft/db
20 db rendelése esetén

Személygépkocsi menetlevél
100 lapos tömb 
A/5 fekvő
D.GEPJ.36/5

362 Ft/db
10 db rendelése esetén

Autóbusz menetlevél
100 lapos tömb 
A/4 fekvő
D.GEPJ.41

681 Ft/db
10 db rendelése esetén

Autóbusz menetlevél
50x2 lapos tömb 
A/4 fekvő
D.GEPJ.42/V

2017. január

Az akció 2017. január 5. és február 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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