
ISKOLATÁSKA
anatómiai

MEGÉRKEZTEK  
A LEGÚJABB  

PLAY ISKOLATÁSKÁK

Ow
ls
 P

00
14
-0
65
3

So
cc
er
 P

00
14
-0
65
1

Lo
ve
 P

00
14
-0
65
2

A teljes iskolastáska választékot megtalálja weboldalunkon: irodaszer.patria.hu

9135 Ft
Eredeti ár: 10 119 Ft
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  PÁTRIA NYOMDA ZRT. MÁJUSI KIADVÁNYA VISZONTELADÓINAK

  2 018 .  május

Az akció 2018. május 5. és június 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/

Az akció 2018. május 5. és június 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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HÁTITÁSKA

A teljes táska választékot 
megtalálja weboldalunkon:  

irodaszer.patria.hu

5469 Ft
Eredeti ár: 6065 F

t

Exa Football Pattern  
kék 

P0014-0359

Exa Urban Pink  
sötétkék-kék-pink 
P0014-0360

Play Zone Football Star 
ergonómikus  
kék-neon zöld 
P0014-0350

Exa Flower Jeans  
denim hímzett 
P0014-0362

Ornamnet Grey  
szürke-pink  
P0014-0361

2018. május

Az akció 2018. május 5. és június 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/

Az akció 2018. május 5. és június 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

Farm 
P1132-0303

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

899 Ft/db
eredeti ár: 999 Ft

1809 Ft/db
eredeti ár: 1999 Ft

Mese 
P1132-0304

Vidámpark 
P1132-0306

Kreatív öntapadós nyomott papír Info Creative XL 
• színezhető öntapadós papír tekercs
• teljes hátoldalán öntapadó felület
• nyom nélkül eltávolítható vízbázisú ragasztóanyag
• felragasztható falra, táblára, asztalra, papírra
• FSC minősített papírból
• méret: 60 cm x 5 m

P1132-0307

Életmentők 
P1132-0305

Újdonság!
2018. május

Az akció 2018. május 5. és június 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/

Az akció 2018. május 5. és június 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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absztrakt 
P9118-0070

Tetováló csillámkészlet sablonnal és rögzítőlakkal
• a szett tartalma:
• 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

1549 Ft/klt.
eredeti ár: 1927 Ft

karibi 
P9118-0072

trópusi virág 
P9118-0075

vad szívek 
P9118-0074

pillangó 
P9118-0073

delfin 
P9118-0071

trópusi pillangó 
P9118-0076

Gyereknapra
2018. május

Az akció 2018. május 5. és június 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/

Az akció 2018. május 5. és június 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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Arcfesték készlet
• 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 paraben mentes
• PVC mentes csomagolás
• kb. 40 maszk elkészítésére elegendő
• felhasználható a felbontástól számított 24 hónapig

899 Ft/klt.
eredeti ár: 1102 Ft

P9118-0010 királytigris

P9118-0011 oroszlán

P9118-0012 barna farkasember

P9118-0013 fantázia sziget

P9118-0014 jegesmedve

P9118-0050 balerina

P9118-0051 Batman

P9118-0053 paradicsommadár

P9118-0054 sárkány

P9118-0055 sellőlány

P9118-0056 szivárvány tigris

P9118-0057 bohoc

P9118-0058 boszorkány

P9118-0059 cica

P9118-0081 csillagos ég

P9118-0082 Drakula

P9118-0086 katica

P9118-0088 pillangó

P9118-0090 Vénusz

P9118-0091 méhecske

P9118-0092 indián

P9118-0093 ördög

P9118-0094 csizmás kandúr

P9118-0095 denevér

P9118-0096 nyúl

P9118-0097 sün

P9118-0098 kutya

P9118-0099 kis oroszlán

Gyereknapra
2018. május

Az akció 2018. május 5. és június 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/

Az akció 2018. május 5. és június 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

tulipán 
P9140-0913

kislány 
P9140-0809

teknős 
P9140-0802

lóhere 
P9140-0912

kisfiú 
P9140-0808

cica 
P9140-0919

béka 
P9140-0911

virág 2 
P9140-0807

korona 
P9140-0918

maci 
P9140-0910

virág 1 
P9140-0806

juharfalevél 
P9140-0915

szív 
P9140-0899

pillangó 
P9140-0803

virág 
P9140-0914

Kreatív formalyukasztó 

16 mm

305 Ft/db
eredeti ár: 335 Ft

25 mm

455 Ft/db
eredeti ár: 499 Ft

sarok 5 
P9140-0941

sarok 4 
P9140-0908

sarok 3 
P9140-0904

sarok 2 
P9140-0811

sarok 1
P9140-0810

sarok

525 Ft/db
eredeti ár: 579 Ft

Újdonság!
2018. május

Az akció 2018. május 5. és június 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/

Az akció 2018. május 5. és június 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

sor 5 
P9140-0956

sor 4 
P9140-0955

sor 3 
P9140-0954

sor 2
P9140-0953

sor 1 
P9140-0952

Kreatív formalyukasztó 

sorminta

555 Ft/db
eredeti ár: 615 Ft

3D

1589 Ft/db
eredeti ár: 1765 Ft

Újdonság!

szett 10 mm

685 Ft/szett
eredeti ár: 759 Ft

szett 16 mm

945 Ft/szett
eredeti ár: 1049 Ft

P9140-0957

P9140-0996

pillangó 
P9140-0776

lepke 
P9140-0777

2018. május

Az akció 2018. május 5. és június 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/

Az akció 2018. május 5. és június 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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Színezhető puzzle
• 16 db-os puzzle
• 6 db zsírkréta

Tolltartó textil színezhető
• 4 féle minta  

P0016-2251

269 Ft/klt.

289 Ft/db

Akrilfesték klt.
• 12 szín 

P9111-0140

779 Ft/klt.

Akvarellfesték klt.
• 12 szín 

P9111-0141

749 Ft/klt.

Akrilfesték metálos
• 6 féle színben
• 75 ml 

P9111-0138

299 Ft/klt.
Akrilfesték csillámporos
• 6 féle színben
• 75 ml 

P9111-0139

219 Ft/klt.

P1131-5213 • Minions
P1131-5214 • Emoji
P1131-5215 • Minions

P1131-5215

P1131-5214

P1131-5213 Újdonság!

2018. május

Az akció 2018. május 5. és június 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/

Az akció 2018. május 5. és június 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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Művészeti festővászon feszített
• 3-féle méretben

cikkszám méret  ár/db
P9140-5830 24x30 cm 369
P9140-5831 30x40 cm 609
P9140-5832 40x50 cm 779

cikkszám típus  ár/klt.
P0010-2393 lapos 369
P0010-2390 kerek 379

Ecsetkészlet 6 db-os 
• méret 1/3/5/7/9/11

539 Ft/klt.

Ecsetkészlet 16 db-os 
• műanyag paletta 
• 6 db laposecset
• 9 db kerek ecset 

P0010-2389

cikkszám típus  ár/klt.
P0010-2391 kerek 439
P0010-2394 lapos 719
P0010-2392 kerek  

hosszú nyelű 719

Ecsetkészlet 12 db-os 
• méret 1-12

409 Ft/klt.

Szénceruza klt.
• 10 db 

P9216-0201

999 Ft/db

 Festőállvány fa
• 50x24 cm 

P9240-0021

189 Ft/db

Festővászon mini 
• fa állványon
• 7x7 cm 

P9140-5833

Újdonság!
2018. május

Az akció 2018. május 5. és június 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/

Az akció 2018. május 5. és június 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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cikkszám méret eredeti ár  akciós ár/db
P0090-3979 18x23 cm 98 89*
P0090-3980 26x32 cm 149 139*

 * 6 db/cikkszám rendelése esetén

Dísztasak jeggyűrűk szürke/fehér

cikkszám méret eredeti ár  akciós ár/db
P0090-5073 33x26 cm 198 189*

 * 6 db rendelése esetén

Dísztasak just married

cikkszám méret eredeti ár  akciós ár/db
P0090-3978 26x32 cm 149 139*

 * 6 db rendelése esetén

Dísztasak esküvő/kézfogó

cikkszám méret eredeti ár  akciós ár/db
P0090-5294 23x18 cm 98 89*
P0090-5295 33x26 cm 149 139*

 * 6 db/cikkszám rendelése esetén

Dísztasak kézfogó

P0130-1209 barack
P0130-1212 homok
P0130-1218 krém
P0130-1219 lila
P0130-1210 pink
P0130-1211 szürke
P0130-1213 v. zöld

999 Ft/klt.
eredeti ár: 1099 Ft

A készlet 
erejéig!

csomagolások különleges alkalmakra
Díszdoboz készlet
3 darabos készlet
• 8x20cm
• 6,8x17cm
• 5,7x15 cm

2018. május

Az akció 2018. május 5. és június 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/

Az akció 2018. május 5. és június 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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cikkszám méret eredeti ár  akciós ár/db
P0090-3955 11x14 cm 69 65*
P0090-3956 18x23 cm 98 93*
P0090-3957 26x32 cm 149 139*

 * 6 db/cikkszám rendelése esetén

Dísztasak fényes hóvirág csokor

cikkszám méret eredeti ár  akciós ár/db
P0090-3959 11x14 cm 69 65*
P0090-3960 18x23 cm 98 93*
P0090-3961 26x32 cm 149 139*

 * 6 db/cikkszám rendelése esetén

Dísztasak fényes lila réti csokor

cikkszám méret eredeti ár  akciós ár/db
P0090-5074 14x11 cm 78 69*
P0090-5075 23x18 cm 98 89*

 * 6 db/cikkszám rendelése esetén

Dísztasak congratulation

cikkszám méret eredeti ár  akciós ár/db
P0090-5067 14x11 cm 78 69*
P0090-5068 23x18 cm 109 99*

 * 6 db/cikkszám rendelése esetén

Dísztasak celebration

cikkszám méret eredeti ár  akciós ár/db
P0090-3952 18x23 cm 98 93*
P0090-3953 26x32 cm 149 139*
P0090-3954 31x42 cm 179 169*

 * 6 db/cikkszám rendelése esetén

Dísztasak fényes rózsaszín tulipánok

Dísztasak vintage

P0090-5237 rózsaszín
P0090-5239 barack
P0090-5240 szürke
P0090-5241 homok
P0090-5242 világoszöld
P0090-5243 barnásszürke

23x18 cm 

eredeti ár: 99 Ft

94 Ft/db
6 db/szín rendelése esetén

P0090-5238 rózsaszín
P0090-5248 barack
P0090-5246 szürke
P0090-5245 homok
P0090-5244 világoszöld
P0090-5247 barnásszürke

eredeti ár: 149 Ft

33x26 cm 
139 Ft/db

6 db/szín rendelése esetén

csomagolások különleges alkalmakra

Az akció 2018. május 5. és június 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/

Az akció 2018. május 5. és június 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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Asztalterítő papír damaszt 
dombornyomású 
• méret: 118x1000 cm 

658 Ft/db
P0030-1630 fehér
P0030-1640 sárga
P0030-1641 világoszöld
P0030-1631 pöttyös kék
P0030-1632 pöttyös narancssárga
P0030-1633 pöttyös piros
P0030-1634 pöttyös zöld
P0030-1642 kockás piros
P0030-1643 kockás kék
P0030-1644 kockás világos zöld

Szalvéta 38x38 cm Soft   
• 2 rétegű 
• 50 db/csomag

479 Ft/cs.
P0026-0229 lila
P0026-0230 türkiz
P0026-0232 fehér
P0026-0228 pink
P0026-0227 piros
P0026-0233 vanilia
P0026-0234 narancssárga
P0026-0231 világoszöld

Szalvéta 33x33 cm  
• 3 rétegű 
• 20 db/csomag

299 Ft/cs.
P0026-0219 pöttyös narancssárga
P0026-0202 Sunny smile zöld
P0026-0201 Sunny smile piros
P0026-0216 csíkos türkiz
P0026-0215 csíkos rózsaszín
P0026-0217 csíkos zöld
P0026-0214 csíkos narancssárga
P0026-0203 katica
P0026-0200 Be happy
P0026-0161 béka
P0026-0166 maci

eredeti ár: 345 Ft

eredeti ár: 531 Ft

A készlet 
erejéig!

A készlet 
erejéig!

2018. május

Az akció 2018. május 5. és június 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/

Az akció 2018. május 5. és június 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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Tányér papír 
• méret: 23 cm
• 10 db/csomag

cikkszám típus eredeti ár  akciós ár/cs.
P0030-3149 Be happy piros 381 349
P0030-3135 füles béka 531 469
P0030-3136 füles maci 531 469

Pohár papír  
• méret: 2 dl
• 10 db/csomag

269 Ft/cs.
eredeti ár: 281 Ft

Pohár papír  
• méret: 3 dl
• 10 db/csomag

369 Ft/cs.
eredeti ár: 408 Ft

P0030-2062

P0030-2061

P0030-2064

P0030-2084

P0030-2080

A készlet 
erejéig!

P0030-2069P0030-2072

P0030-2071 P0030-2070

Pohár papír snack  
• méret: 10x6,5 cm 
• 6 db/csomag

549 Ft/cs.
eredeti ár: 780 Ft

A készlet 
erejéig!

A készlet erejéig!

2018. május

Az akció 2018. május 5. és június 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/

Az akció 2018. május 5. és június 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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Evőeszköz műanyag fehér 
cikkszám típus eredeti ár  akciós ár/cs.

P0030-4010 kanál 20 db/cs. 89 85*

P0030-4011 villa 20 db/cs. 87 83*

P0030-4012 kés 20 db/cs. 87 83*

P0030-4020 kanál 100 db/cs. 340 319**

P0030-4021 kés 100 db/cs. 299 285**

P0030-4022 villa 100 db/cs. 299 285**

P0030-4030 villa 10 cm 12 db/cs. 229 209**

P0030-4029 kanál 10 cm 12 db/cs. 229 209**

* 6 cs./cikkszám rendelése esetén
** 3 cs./cikkszám rendelése esetén

Evőeszköz műanyag színes
• 24 db/csomag 
• 4 féle szín   

P0030-4023

eredeti ár: 259 Ft

245 Ft/cs.
3 cs. rendelése esetén

Koktél villa műanyag   
• 25 db/csomag 
• 11 cm-es   

P0160-0816

eredeti ár: 179 Ft

166 Ft/cs.
3 cs. rendelése esetén

Evőeszköz műanyag   
• 48 db/csomag 
• 11 cm-es   

P0030-4024

eredeti ár: 269 Ft

255 Ft/cs.
3 cs. rendelése esetén

2018. május

Az akció 2018. május 5. és június 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/

Az akció 2018. május 5. és június 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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Szívószál műanyag  
• 50 db/csomag 
• 24 cm-es   

P0160-0806

78 Ft/cs.
eredeti ár: 82 Ft

Gulyástányér műanyag füles

cikkszám típus eredeti ár  akciós ár/cs.
P0030-3710 0,5 dl 20 db/cs. 259 245*

P0030-3711 0,75 dl 20 db/cs. 344 329*

 * 3 cs./cikkszám rendelése esetén

Evőeszköz műanyag áttetsző
• 20 db/csomag 
• 5 dl   

P0030-2038

eredeti ár: 305 Ft

289 Ft/cs.
3 cs. rendelése esetén

Pohár műanyag fehér 
cikkszám típus eredeti ár  akciós ár/cs.

P0030-2030 1 dl 30 db/cs. 114 108*

P0030-2048 1 dl 100 db/cs. 255 242*

P0030-2032 2 dl 20 db/cs. 85 81*

P0030-2049 2 dl 100 db/cs. 275 259*

P0030-2034 3 dl 20 db/cs. 173 164*

P0030-2047 3 dl 50 db/cs. 329 313*

 * 3 cs./cikkszám rendelése esetén

2018. május

Az akció 2018. május 5. és június 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/

Az akció 2018. május 5. és június 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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Party szívószál műanyag 
• 70 cm 
• 40 db/csomag  

P0160-0621

eredeti ár: 339 Ft

322 Ft/cs.
5 cs. rendelése esetén

Party szívószál műanyag 
• 24 cm 
• 6 db/csomag 

eredeti ár: 122 Ft

116 Ft/cs.
5 cs./ciksz. rendelése esetén

Party trombita papír 
• 19 cm
• 6 db/csomag 

eredeti ár: 259 Ft

246 Ft/cs.
5 cs./ciksz. rendelése esetén

lufi minta
cikkszám típus eredeti ár  akciós ár/cs.

P0030-3153 Tányér papír 18 cm-es 6 db/cs. 169 159*

P0030-2040 Pohár papír 266 ml 6 db/cs. 129 123*

P0026-0644 Szalvéta 
33x33 cm 3 rétegű 20 db/cs. 279 265*

 * 5 cs./cikkszám rendelése esetén

pöttyös minta
6-féle szín

cikkszám típus eredeti ár  akciós ár/cs.
P0030-3154 Tányér papír 23 cm-es 6 db/cs. 219 209*

P0030-2041 Pohár papír 6 db/cs. 139 129*

P0026-0645 Szalvéta 
33x33 cm 3 rétegű 20 db/cs. 279 265*

 * 5 cs./cikkszám rendelése esetén

kalóz/hercegnő 
minta
P0160-0618

lufi minta
P0160-0623

lufi minta
P0160-0619

kalóz/hercegnő 
minta
P0160-0620

Happy Birthday
P0160-0622

2018. május

Az akció 2018. május 5. és június 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/

Az akció 2018. május 5. és június 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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Party anyósnyelv Happy Birthday 
• 6 db/csomag 

P0160-0597

eredeti ár: 289 Ft

275 Ft/cs.
5 cs./ciksz. rendelése esetén

Girland fólia papír 

eredeti ár: 199 Ft

189 Ft/db
5 db/ciksz. rendelése esetén

Happy Birthday felirat 1,75 m 
P9160-4392kalóz/hercegnő minta 1,75 m 

P9160-4393

Happy Birthday felirat lufi minta 1,75 m 
P9160-4394

Happy Birthday felirat 1,35 m 
P9160-4398

Girland zászlós PE 
• 3,6 m

eredeti ár: 219 Ft

208 Ft/db
5 db/ciksz. rendelése esetén

kalóz/hercegnő minta 
P9160-4395

lufi minta 
P9160-4396

pöttyös minta 6 féle szín 
P9160-4397

kalóz/hercegnő minta 
P0030-1649   

Happy Birthday 
P0030-1648 

Asztalterítő PE 
• 130x180 cm
• 6 db/csomag 

eredeti ár: 349 Ft

332 Ft/db
5 db/ciksz. rendelése esetén

2018. május

Az akció 2018. május 5. és június 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/

Az akció 2018. május 5. és június 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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Gyertya 9-féle színben
• 7 cm 
• 16 db/csomag 

P0160-0356

eredeti ár: 199 Ft

189 Ft/cs.
5 cs. rendelése esetén Gyertya Happy Birthday

• 7 cm 
• 13 db/csomag 

P0160-0351

eredeti ár: 309 Ft

294 Ft/cs.
5 cs. rendelése esetén

eredeti ár: 239 Ft

219 Ft/cs.
5 cs. rendelése esetén

Gyertya 9-féle színben
• 7 cm 
• 5 db/csomag

cikkszám típus
P0160-0352 sütemény
P0160-0353 focilabda
P0160-0357 lufik
P0160-0355 lufis Happy Birthday
P0160-0354 Kosárlabda

Szalvéta EURO
• 4-féle minta
• 3 rétegű 
• 20 db/csomag 

P0026-0646

eredeti ár: 239 Ft

219 Ft/cs.
5 cs. rendelése esetén

Tárolódoboz karton mini 
• 33x25x16 cm 
• iskolai gyerekek 

P0160-6019

eredeti ár: 689 Ft

655 Ft/db

P0160-6047

P0160-6049

P0160-6048

Tárolódoboz barokk virágok maxi
• 51x37x24 cm
• antik P0160-6048
• sikk P0160-6049
• Provance P0160-6047

eredeti ár: 819 Ft

778 Ft/db

Újdonság!

2018. május

Az akció 2018. május 5. és június 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/

Az akció 2018. május 5. és június 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/

18 19



Újdonság!

Golyóstoll eldobható
• vonalv.: 0,5 mm 
• vegyes színek 

P3011-2686

eredeti ár: 26 Ft

22 Ft/db
24 db rendelése esetén

Golyóstoll Coffee Story  
eldobható
• vonalv.: 0,5 mm 
• vegyes színek 

P3011-2681

eredeti ár: 40 Ft

36 Ft/db
60 db rendelése esetén

Golyóstoll PinkDuDu  
eldobható
• vonalv.: 0,5 mm 
• vegyes színek 

P3011-2684

eredeti ár: 37 Ft

33 Ft/db
60 db rendelése esetén

Golyóstoll Paris Holiday 
eldobható
• vonalv.: 0,5 mm 
• vegyes színek 

P3011-2683

eredeti ár: 37 Ft

33 Ft/db
60 db rendelése esetén

Golyóstoll Cat eldobható
• vonalv.: 0,5 mm 
• vegyes színek 

P3011-2685

eredeti ár: 32 Ft

28 Ft/db
60 db rendelése esetén

Golyóstoll Flower eldobható
• vonalv.: 0,5 mm 
• vegyes színek 

P3011-2687

eredeti ár: 40 Ft

36 Ft/db
60 db rendelése esetén

Golyóstoll eldobható
• vonalv.: 0,7 mm 
• vegyes színek 

P3011-2682

eredeti ár: 40 Ft

36 Ft/db
48 db rendelése esetén

2018. május

Az akció 2018. május 5. és június 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/

Az akció 2018. május 5. és június 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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MÉG TÖBB SZÍN.
MÉG TÖBB ELKÉPZELÉS. MÉG TÖBB SZÓRAKOZÁS.  

A NOVUS VIDÁM SZÍNEIVEL.

P5090-1141 lila
P5090-1142 pink
P5090-1143 világoskék
P5090-1144 narancssárga
P5090-1145 sárga

1198 Ft/db
Eredeti ár: 1327 Ft

Lyukasztó B216 
Kapacítás: 16 lap

1822 Ft/db
Eredeti ár: 2018 Ft

Tűzőgép B2 
Kapacítás: 25 lap

P5140-3057 lila
P5140-3058 pink
P5140-3059 világoskék
P5140-3060 narancssárga
P5140-3061 sárga

2018. május

Az akció 2018. május 5. és június 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/

Az akció 2018. május 5. és június 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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