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17x24 cm

1679 Ft/db

12x17 cm

1139 Ft/db

9x14 cm

679 Ft/db
96 LAPOS VONALAS NAPLÓK
3-FÉLE MÉRETBEN
FEHÉR, KÉK, SZÜRKE SZÍNBEN

VÁSÁROLJA MEG A DISPLAY
TARTALMÁT, ÉS MI AJÁNDÉKBA
ADJUK A DISPLAYT!
Display tartalma:
▪ 6 db 17×24 cm
▪ 18 db 12×17 cm
▪ 9 db 9×14 cm
Az akció 2018. 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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Lapraszerelt iratrendező A/4

229 Ft/db
20 db/cikkszám
rendelése esetén

eredeti ár: 265 Ft

gerinc: 50 mm
P2160-1240
P2160-1241
P2160-1242
P2160-1244
P2160-1261
P2160-1262
P2160-1263
P2160-1264
P2160-1265

• kiváló ár/érték arány
• kívül PP-, belül papírborítással
• a borító belső oldalán A–Z indexszel
• fém élvédő sínnel a hosszabb
élettartamért
• a lapra szerelt változat pénz- és
helytakarékos megoldás
• cserélhető gerinccímke

világoskék
bordó
lila
narancssárga
fekete
kék
piros
sárga
zöld

gerinc: 75 mm
P2160-1245
P2160-1246
P2160-1247
P2160-1249
P2160-1251
P2160-1252
P2160-1253
P2160-1254
P2160-1255

világoskék
bordó
lila
narancssárga
fekete
kék
piros
sárga
zöld

Iratpapucs merev falú

• fóliával erősített karton iratpapucs
• A/4 méretű dokumentumok számára
• gerincszélesség: 9 cm
P2150-0280
P2150-0282
P2150-0283
P2150-0284
P2150-0285
P2150-0286
P2150-0287
P2150-0288
P2150-0289

citromsárga
fehér
fekete
kék
12 db/cikkszám
rendelése esetén
lila
eredeti ár: 265 Ft
piros
zöld
fröcskölt fekete
textil szürke

251 Ft/db

Iratrendező Economy A/4

• kívül PP, belül papír borítós
• emelőkaros iratrendező
• élvédő sínnel és fém kihúzólyukkal

gerinc: 50 mm

449 Ft/db
10 db/cikkszám
rendelése esetén

eredeti ár: 494 Ft
P2160-0130
P2160-0131
P2160-0132
P2160-0133
P2160-0134
P2160-0135
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fehér
fekete
kék
piros
sárga
zöld

a mi márkánk

gerinc: 80 mm

449 Ft/db
20 db/cikkszám
rendelése esetén

eredeti ár: 494 Ft
P2160-0140
P2160-0141
P2160-0142
P2160-0143
P2160-0144
P2160-0145

fehér
fekete
kék
piros
sárga
zöld

Az akció 2018. 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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Pólyás iratgyűjtő színes A/4

• hárompólyás iratgyűjtő
• mázolt
• 230 g/m2 grammsúlyú kartonból
• költséghatékony és optimális
megoldás iratok lefűzés nélküli tárolására
P2210-0010
P2210-0011
P2210-0012
P2210-0013
P2210-0014

narancssárga
piros
kék
sárga
zöld

30 Ft/db
25 db/cikkszám
rendelése esetén

eredeti ár: 31,50 Ft

Gyorsfűző papír A/4

• színezett gyorsfűző
• 230 g/m2 grammsúlyú kartonból

27 Ft/db
25 db/cikkszám
rendelése esetén

eredeti ár: 29,50 Ft

Tokos iratrendező natúr A/4

Tokos iratrendező színesA/4

• gerinc: 85 mm
P2160-0751

• egyszerű kivitelű tokos iratrendező
• ragasztott címkével, kihúzólyukkal
• gerinc: 80 mm

259 Ft/db

399 Ft/db

5 db rendelése esetén

5 db/cikkszám
rendelése esetén

eredeti ár: 265 Ft

eredeti ár: 419 Ft
P2160-0450
P2160-0451
P2160-0452
P2160-0454
P2160-0455
P2160-0456
P2160-0457
P2160-0458
P2160-0459

kék
narancssárga
zöld
piros
sárga

P2120-0400
P2120-0401
P2120-0402
P2120-0403
P2120-0404

kék
narancssárga
piros
zöld
sárga
fekete
textil szürke
fröcskölt fekete
fehér

Szalagos irományfedél A/4

• színes kartonból készült
• nagy mennyiségű irat tárolására,
archiválására
• első borítón címkével
• 1050 g/m2 grammsúlyú alapanyagból
P2120-0400
P2120-0401
P2120-0402
P2120-0403
P2120-0404

kék
piros
zöld
fekete
narancssárga

85 Ft/db
20 db/cikkszám
rendelése esetén

eredeti ár: 90,82 Ft

Az akció 2017.
2018. október
január 5.5.és
ésfebruár
november
4. között,
4. között,
illetve
illetve
a készlet
a készlet
erejéig
erejéig
érvényes!
érvényes!
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

3

a mi márkánk

2018. január

Gyorsfűző PP A/4

• színes műanyag irattartó lyukasztott lapok
tárolására, rendezésére
• 200 db A/4-es lap lefűzésére alkalmas
• feliratozható oldalcsíkkal

20 Ft/db
25 db/cikkszám
rendelése esetén

eredeti ár: 25,20 Ft
P2120-0090
P2120-0091
P2120-0092
P2120-0093
P2120-0094
P2120-0095
P2120-0096

Lefűzhető gyorsfűző PP A/4

• színes, oldalt lyukasztott műanyag irattartó
• standard euro lyukasztásának köszönhetően
lefűzhető iratrendezőbe, gyűrűskönyvbe
• 200 db A/4-es lap lefűzésére alkalmas
• feliratozható oldalcsíkkal
P2120-0248
P2120-0250
P2120-0251
P2120-0253
P2120-0254

szürke
fekete
középkék
sötétzöld
fehér

P2120-0255
P2120-0259
P2120-0260
P2120-0261
P2120-0262

narancssárga
rózsaszín
középkék
világoskék
lila
piros
türkiz

P2120-0097
P2120-0098
P2120-0103
P2120-0104
P2120-0107
P2120-0108
P2120-0109

sötétkék
világoszöld
fehér
fekete
sárga
sötétzöld
szürke

30 Ft/db
20 db/cikkszám
rendelése esetén

eredeti ár: 36 Ft
sárga
sötétkék
világoskék
világoszöld
narancssárga

Lefűzhető tasak A/4

• 38 mikronos lefűzhető tasak
• A/4 méretű dokumentumok tárolására
• narancsos felület
P2100-0071

299 Ft/db

10 db rendelése esetén

eredeti ár: 435 Ft

Iratpapucs műanyag A/4

a mi márkánk

• A/4 méretű erős műanyag iratpapucs
• nagy stabilitás, innovatív design
• környezetbarát 100%-ban újrahasznosított
alapanyagból készült
P2150-0157

születésnapi

ár!

199 Ft/db

6 db rendelése esetén

eredeti ár: 269 Ft
4

Az akció 2018. 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/

a mi márkánk

2018. január

5ik9kszá1m Frentde/lédsebesetén

5 d b/c
fekete
éjkék
almazöld
piros
szürke

P2150-0297
P2150-0298
P2150-0299
P2150-0300
P2150-0301

P2170-0180
P2170-0181
P2170-0182
P2170-0212
P2170-0214

9 Ft

MŰANYAG IRATPAPUCS A/4
• erős műanyagból készült iratpapucsok
• A/4 méretű dokumentumok számára
• gerincszélesség: 7,7 cm

3/cik7ksz5ám reFntde/lédsebesetén

5 db

eredeti ár: 67

eredeti ár: 44
szürke
éjkék
áttetsző kék
fehér
piros

P2150-0302
P2150-0303
P2150-0304
P2150-0305
P2150-0306
P2150-0307

áttetsző kék
áttetsző lila
áttetsző
áttetsző piros
áttetsző mandarin
áttetsző málna

P2170-0184
P2170-0185
P2170-0186
P2170-0188
P2170-0210
P2170-0213

áttetsző piros
áttetsző
áttetsző mandarin
áttetsző málna
áttetsző lila
áttetsző zöld

6 Ft

MŰANYAG IRATTÁLCA A/4

• erős műanyagból készült irattálca
• A/4 méretű dokumentumok tárolására

MŰANYAG IRATTÁLCA SZETT COMBO MIDI
• 4 darabos irattálca szett
• A/4-es dokumentumok tárolására
• megnövelt tárolási kapacitás a távtartóknak köszönhetően
P2170-0179

et
z
s
/
t
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9
4
2
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99 Ft
eredeti ár: 26
Az akció 2018. 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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Iratcsipesz

• erős acél iratcsipeszek
• 12 db/doboz
• fekete színben
méret

eredeti ár

P4043-0302

15 mm

7,00

P4043-0303

19 mm

7,50

P4043-0304

25 mm

12,00

P4043-0305

32 mm

16,50

P4043-0306

41 mm

27,50

P4043-0307

51 mm

47,00

akciós ár*

5,90
6,00
10,00
14,00
23,00
39,50

* 60 doboz/cikkszám rendelése esetén

Gemkapocs

• nikkelezett • 100 db/doboz
méret

eredeti ár

P4041-0025

28 mm

51,00

P4041-0029

33 mm

58,00

P4041-0026

55 mm

143,00

P4041-0024

78 mm

254,00

akciós ár*

43,00
48,00
119,00
214,00

* 10 doboz/cikkszám rendelése esetén

Gemkapocs háromszög

• nikkelezett • 100 db/doboz • méret: 31 mm
P4041-0023
eredeti ár
73,70

akciós ár*

59,00

* 10 doboz rendelése esetén

Gemkapocs színes

• színes műanyag borítású • 100 db/doboz
• méret: 28 mm
P4041-0027
eredeti ár
73,00

akciós ár*

62,00

* 10 doboz rendelése esetén
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Golyóstoll Maxriter XS

Golyóstoll Pronto

– cserélhető betét
– fém klipsz, fém hegy
– gumírozott fogórész
– átlátszó műanyag tolltest
– írásszín: kék
– írásvastagság: 0,4 mm
P3011-2061

– cserélhető betét
– gumírozott fogórész
– átlátszó műanyag tolltest
– írásszín: kék
– írásvastagság: 0,5 mm
P3011-2061

66 Ft/db

95 Ft/db

12 db rendelése esetén

12 db rendelése esetén

eredeti ár: 78 Ft

eredeti ár: 109 Ft

Techno Tip
– cserélhető betét
– gumírozott fogórész
– átlátszó műanyag tolltest
– írásszín: kék
– írásvastagság: 0,4 mm
P3011-2067

84 Ft/db

12 db rendelése esetén

Techno Wings
– cserélhető betét
– gumírozott fogórész
– átlátszó műanyag tolltest
– írásszín: kék
– írásvastagság: 0,5 mm
P3011-2068

64 Ft/db

12 db rendelése esetén
eredeti ár: 75 Ft

eredeti ár: 98,82 Ft

Golyóstoll Spice-X
– kupakos eldobható
golyóstoll
– gumírozott fogórész
– írásszín: kék
– írásvastagság: 0,4 mm
P3011-0110

27, 90 Ft/db
20 db rendelése esetén
eredeti ár: 32,90 Ft

Golyóstoll Butterflow Clic
– cserélhető betét
– gumírozott fogórész
– fém klipsz, fém hegy
– írásszín: kék
– írásvastagság: 0,5 mm
P3011-2072

133 Ft/db

12 db rendelése esetén
eredeti ár: 155 Ft

Golyóstoll Butterflow
– kupakos eldobható
golyóstoll
– gumírozott fogórész
– írásszín: kék
– írásvastagság: 0,5 mm
P3011-2069

133 Ft/db

12 db rendelése esetén
eredeti ár: 155 Ft

Az akció 2018. 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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MOST KIVÉTELES ÁRON!

LYUKASZTÓ E216 FRESH
·· Megbízható irodai lyukasztó minden helyzetre
·· Biztonságosan rögzített,
könnyen leolvasható távtartó
·· Csúszásmentes talp, ami félig nyitható
az egyszerű kiürítéshez
·· Fém szerkezet, a tetején műanyag borítással
·· Kapacitás: 16 lap
·· Lyukak közti távolság: 80 mm
·· Lyukátmérő: 5,5 mm
·· 5 év garancia

/db
t
F
9
9
10 eredeti ár:
1279 Ft

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

TŰZŐGÉP E25 FRESH
·· Hasznos tűzőgép minden helyzetre
·· Fém szerkezet kétkomponensű műanyag borítással
·· Beépített műanyag kapocskiszedő
·· Csúszásmentes talp
·· Mozgatható üllő a tartós és ideiglenes tűzéshez
és a szegezéshez egyaránt
·· 200 db 24/6 DIN SUP típusú tűzőkapoccsal
·· Kapacitás: 25 lap
·· Tűzési mélység: 53 mm
·· 10 év garancia
P5140-3016
P5140-3017
P5140-3018
P5140-3019

8

Ft/db
9
9
6
1 eredeti ár:
t
2049 F
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méret: 40x50 mm
3×100 lap/tömb
P1132-0507

Öntapadós jegyzettömb sárga

• könnyen áthelyezhető lapok
• oldószermentes ragasztóanyag
• nem hagy nyomot semmilyen felületen
• 100 lap/tömb

79 Ft/db

12 db rendelése esetén

eredeti ár: 96 Ft

méret: 75x75 mm
P1132-0323

49 Ft/db

méret: 125x75 mm
P1132-0213

89 Ft/db

12 db rendelése esetén

eredeti ár: 65,50 Ft

12 db rendelése esetén

eredeti ár: 111 Ft
méret: 100x150 mm
P1132-0242 vonalas
P1132-0243 kockás

199 Ft/db

6 db/cikkszám rendelése esetén

eredeti ár: 257,02 Ft

Műanyag oldaljelölő
aláírás ikon

• aláírás jelölő
• praktikus adagolóban
• méret: 25x43mm
• 50 lap
P1132-0096
születésnapi

ár!

399 Ft/db

12 db rendelése esetén

eredeti ár: 581 Ft

mandala
színezhető mintával
méret: 125x75 mm
P1132-0212

születésnapi

ár!

99 Ft/db

12 db rendelése esetén

eredeti ár: 129 Ft

Műanyag oldaljelölő

• rendszerezésre , kiemelésre
• 50 lap/szín
• praktikus műanyag adagolóban
• méret: 25x43mm

230 Ft/db

eredeti ár: 264,73 Ft

P1132-0086
P1132-0186
P1132-0087
P1132-0088
P1132-0089

kék
narancssárga
rózsaszín
sárga
zöld

áttetsző, színes szélű
P1132-0181
P1132-0182
P1132-0183
P1132-0184
P1132-0185

kék
narancssárga
piros
sárga
zöld

Az akció 2018. 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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Parafatábla fakeretes

• préselt parafából készült tűzhető tábla
• fakerettel
• fali rögzítőelemekkel, térképtűkkel szállítjuk
méret

Parafatábla alumínium keretes

• préselt parafából készült tűzhető tábla
• alumínium
• fali rögzítőelemekkel szállítjuk

P8120-0150

30x40 cm

475 Ft

P8120-0151

40x60 cm

718 Ft

P8120-0152

60x90 cm

1233 Ft

P8120-0153

90x120 cm

3981 Ft

akciós ár

409
617
1059
3424

születésnapi

ár!

eredeti ár

akciós ár

P8120-0145

60x90 cm

4283 Ft

P8120-0146

90x120 cm

6917 Ft

P8120-0147

100x150 cm

9364 Ft

P8120-0148

90x180 cm

10 641 Ft

P8120-0149

120x180 cm

12 505 Ft

3129
5059
6849
7559
9149

méret

eredeti ár

Mágnestábla aluminium keretes

• mágneses felületű fehér tábla
• szárazon törölhető
• tartozék: 1 db táblafilc, fali szerelék
méret

eredeti ár

akciós ár

3 489
5 331
10 324

P8110-0156

45x60 cm

4057 Ft

P8110-0157

60x90 cm

6198 Ft

P8110-0158

90x120 cm

12 005 Ft

Plakáttartó

• alumínium keretes plakáttartó
• pattintható, könnyen nyitható-zárható kerettel
• ideális megoldás plakát, promóciós anyag,
speciális információk kihelyezéséhez
• fali rögzítőelemekkel szállítjuk
eredeti ár

akciós ár

P4052-0370

A/4 20x30 cm

4003 Ft

P4052-0371

A/3 30x45 cm

7352 Ft

P4052-0372

A/2 45x60 cm

10 706 Ft

P4052-0373

A/1 60x90 cm

16 904 Ft

3269
5999
8749
13 809

méret
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94 Ft/db
72 db/cikkszám
rendelése esetén

eredeti ár: 117,90 Ft
születésnapi

Csomagzáró szalag

• ipari, irodai és háztartási
ragasztásra
• vastagság: 40 mikron
• szalagméret: 48 mm x 50 m
• P4022-0051 barna
• P4022-0052 áttetsző

ár!

6,90 Ft/db

144 db rendelése esetén

eredeti ár: 8,50 Ft

Ragasztószalag

• irodába, iskolába és otthoni
használatra egyaránt ajánlott
• fénymásolaton, faxon nem látszik
• szalagméret: 12 mm x 10 m
• P4022-0053

Archiváló konténer

• iratok, papírok tárolására, archiválására
• 6 db 8 cm vagy 5 db 10 cm gerincméretű
archiválódoboz tárolható
• P2010-0120

349 Ft/db

2 db rendelése esetén

eredeti ár: 399 Ft

Esselte Speedbox - időt takarít meg!
Archiváljon Speedbox dobozokkal
és PENTEL markert kap ajándékba!

Speedbox archiváló dobozok:

• Néhány mozdulattal összeállítható konstrukció
• Nagy teherbírás
• FSC minősítés

80 mm gerinc

P2010-0101 201 Ft

100 mm gerinc

P2010-0102 210 Ft

150 mm gerinc

P2010-0103 306 Ft

80 mm gerinc felfele nyíló tetővel

P2010-0104 239 Ft

Megnevezés

Cikkszám

Nettó ár

Speedbox archiváló konténerek:
Megnevezés

+

K*

AJÁNDÉ

Iratrendezők számára
(kapacitás: 5db 75mm gerincszélességű
iratrendező )
Kisméretű, felfele nyíló tetővel, A4 méretű
dokumentumokhoz
Közepes méretű, felfele nyíló tetővel
(kapacitás: 3db 100mm vagy 2db 150mm
gerincszélességű doboz)
Nagyméretű, felfele nyíló tetővel (kapacitás: 5db 80mm vagy 4db 100mm
gerincszélességű doboz)

Cikkszám

Nettó ár

P2010-0105 1 239 Ft
P2010-0106 799 Ft
P2010-0107 985 Ft
P2010-0108 1 175 Ft

* Minden Speedbox doboz és konténer mellé, 2018. január 31-ig.

Megnevezés

Cikkszám

Nettó ár

ECO archiváló dobozok:
80 mm gerinc

P2010-0084 122 Ft

100 mm gerinc

P2010-0083 135 Ft

ECO archiváló konténerek:
Iratrendezők számára ( 5db 75mm
gerincszélességű iratrendező számára )
Előre nyíló tetővel (5db 80 mm vagy 4db
100 mm Eco doboz számára)
Felfelé nyíló tetővel (5db 80 mm vagy 4db
100 mm Eco doboz számára)

P2010-0082 699 Ft
P2010-0085 699 Ft
P2010-0086 699 Ft
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Bemutatómappa Duralook A/4

• tartós PP alapanyagból készült
• fekete irattartó mappa
• A/4 dokumentumok tárolására
• cserélhető gerinccímke
• 10, 20, 30, és 40 db átlátszó irattartó tasakkal
méret

eredeti ár

akciós ár

829 Ft

679 Ft
939 Ft
1179 Ft
1359 Ft

P2020-0080 10 részes
P2020-0100

20 részes

1159 Ft

P2020-0110

30 részes

1449 Ft

P2020-0130

40 részes

1699 Ft

Bemutatómappa Duralook A/4
átlátszó zsebes előlap

• borítóján átlátszó zsebbel, mellyel megszemélyesíthetjük a bemutatómappát
P2020-0070

599 Ft/db
eredeti ár: 649 Ft

Elválasztólap PP A/4

• műanyag elválasztólapok
• iratok rendszerezéséhez
• betű vagy számregiszterrel ellátva
• szürke
eredeti ár

akciós ár

P2220-0053 1–12-ig

199 Ft

P2220-0062 A–Z-ig

339 Ft

P2220-0064 Jan-Dec-ig

309 Ft

159 Ft
299 Ft
269 Ft

típus

Textilszalag névkitűzőkhöz

• kiváló minőség
• 10 mm széles • 44 cm hosszú
• biztonsági zárral ellátott,
be- vagy elakadáskor egyszerűen kiold
P4100-0500
P4100-0501
P4100-0503
P4100-0504

fekete
piros
sötétkék
szürke

289 Ft/db
eredeti ár: 329 Ft
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Clip-mappa Swingclip Color

• erős PP anyagból készült klippes gyorsfűző
• azonos színű elő- és hátlappal
• 30 ív A/4-es lap lyukasztás nélküli
összefűzésére alkalmas
• 5-féle színben
P2030-0165

269 Ft/db

5 db/cikkszám
rendelése esetén
eredeti ár: 399 Ft
sárga
kék
szürke
világoslila
türkiz

P2030-0166
P2030-0167
P2030-0168
P2030-0169

Genotherm

• felül és oldalt nyitott irattartó
• vastagsága 120 mikron
P2100-0020
• méret: A/4
P2100-0030
• különböző színekben
P2100-0031
P2100-0032
P2100-0034

19 Ft/db

100 db/cikkszám
rendelése esetén
eredeti ár: 26 Ft

színtelen narancsos felület
kék
piros
sárga
zöld

Lefűző lapocska
Lefűzhető tasak
• felül nyitott,
lyukasztott
irattartó tasak
• méret: A/4

• műanyag hátlappal
• réz lefűzőlappal ellátott szerkezet
• lyukasztott dokumentumok
összefűzésére használható
• méret: 105x38 mm.

8 Ft/db

18 Ft/db

100 db/cikkszám
rendelése esetén
eredeti ár: 25 Ft

P2200-0080 • 45 mikron
P2200-0081 • 50 mikron

45 Ft/db

50 db/cikkszám
rendelése esetén
eredeti ár: 63 Ft

250 db/cikkszám
rendelése esetén
eredeti ár: 12 Ft
P2120-0211
P2120-0212
P2120-0213
P2120-0215
P2120-0216
P2120-0216

fehér
fekete
kék
piros
sárga
sötétkék

Gyorsfűző PVC A/4

• fém gyorslefűző szerkezettel
ellátott PVC gyorsfűző
• többféle színben
• speciálisan kialakított vágott
hátlap megkönnyíti a lapok kivételét
• lyukasztott dokumentumok
tárolására használható.
P2120-0010
P2120-0011
P2120-0012
P2120-0013
P2120-0014
P2120-0015
P2120-0016
P2120-0017
P2120-0018
P2120-0019
P2120-0020

fehér
fekete
kék
piros
sárga
szürke
lila
narancssárga
sötétkék
karmazsinvörös
zöld

születésnapi

ár!

32 Ft/db

10 db rendelése esetén

eredeti ár: 44 Ft

Lefűzhető tasak narancsos
• felül nyitott, lyukasztott
irattartó tasak
• méret: A/4
• 50 mikron
P2200-0084

Az akció 2018. január 5. és február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
13
Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/

2018. január

a mi márkánk

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

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

178 Ft/db

250 Ft/db

10 db rendelése esetén

20 db rendelése esetén

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

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

569, 24 Ft/db

10 db rendelése esetén

238,39 Ft/db

20 db rendelése esetén

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

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

266,97 Ft/db

10 db rendelése esetén

371,98 Ft/db

20 db rendelése esetén

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

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

326,31 Ft/db

10 db rendelése esetén

213, 21 Ft/db

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

20 db rendelése esetén

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

387,39 Ft/db

10 db rendelése esetén

729,11 Ft/db

20 db rendelése esetén

Pincér számoló cédula
50 lapos tömb
D.VV.1162

D. VV. 1162

Legyen
ho
vendé lnap is
günk!

. r. sz. –

200 db rendelése esetén

Pátria Nyom

da Zrt. –

(D 5038)

33,02 Ft/db

Leporelló mátrix
• méret: 240 × 12 col

eredeti ár

P1031-2100

1 példányos

1800 garn./dob.

3342,35 Ft

P1031-2200

2 példányos

900 garn./dob.

4253,89 Ft

P1031-2300

3 példányos

600 garn./dob.

4594,20 Ft

P1031-2210

2 példányos

900 garn./dob.

4314,67 Ft

P1031-2310

3 példányos

600 garn./dob.

4594,20 Ft

eredeti ár
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akciós ár

2728,44 Ft/doboz
3472,56 Ft/doboz
3750,36 Ft/doboz
akciós ár

3522,17 Ft/doboz
3750,36 Ft/doboz

Az akció 2018. 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/

Kifutó termékek, utolsó árak a készlet erejéig!
Zselés toll Megapolis
• műanyag testű kupakos
• vonalvastagság: 0,5 mm
• írásszín: fekete
P3015-0185

109 Ft/db

24 db rendelése esetén

2018. január

Zselés toll R-301
• eldobható, kupakos
• vonalvastagság: 1 mm
• írásszín: kék
P3011-2779

99 Ft/klt.

24 db rendelése esetén
eredeti ár: 148,47 Ft

eredeti ár: 205,85 Ft

Zselés toll Reporter klt.
• műanyag testű kupakos
• vonalvastagság: 0,5 mm
• írásszín: kék, fekete, piros
P3015-0186

299 Ft/klt.

Zselés toll R-301 klt.
• eldobható, kupakos
• vonalvastagság: 1 mm
• írásszín: kék, fekete,
piros
P3011-2795

99 Ft/klt.

24 db rendelése esetén

24 db rendelése esetén

eredeti ár: 497,77 Ft

eredeti ár: 148,47 Ft

Iratpapucs műanyag Basic
• erős, rugalmas alapanyagból
• kitűnő ár/érték arány
• fektetve és állítva is használható
P2150-1010 fekete
P2150-1011 szürke

Elválasztólap PP
• műanyag elválasztólapok
iratok rendszerezéséhez
• szürke

399 Ft/db
eredeti ár: 676 Ft

• 180x230 mm • A–Z-ig
P2220-0059

119 Ft/db
eredeti ár: 129 Ft
Az akció 2018. január 5. és február 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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Kifutó termékek, utolsó árak a készlet erejéig!

2018. január

Szövegkiemelő készlet
• újrahasznosított alapanyagból
(PET palackból) készült szett
• bliszter csomagolásban
• vonalvastagság: 1–4 mm
• írásszín: sárga, zöld
P3023-0001

Táblamarker készlet
• újrahasznosított alapanyagból
(PET palackból) készült szett
• bliszter csomagolásban
• írásszín: kék, fekete
P3021-2070

149 Ft/klt.

159 Ft/klt.

eredeti ár: 346,91 Ft

eredeti ár: 427,19 Ft

Golyóstoll készlet
• újrahasznosított alapanyagból
(PET palackból) készült szett
• bliszter csomagolásban
• vonalvastagság: 1 mm
• írásszín: kék, fekete
P3011-2674

99 Ft/klt.

Bélyegzőház Trodat 4910
BE53146 • piros, fekete párnával
BE53085 • szürke, fekete párnával
BE53136 • szürke, kék párnával
BE53160 • zöld, fekete párnával
BE53152 • fehér, fekete párnával

599 Ft/db

eredeti ár: 257,04 Ft

eredeti ár: 909 Ft

Bélyegzőház 46030
BE1802 • kék, kék párnával
BE45248 • fekete, fekete párnával

Bélyegzőház 4914
BE47586 • fekete, fekete párnával
BE52835 • kék, fekete párnával

999 Ft/db

1399 Ft/db

eredeti ár: 1466,64 Ft

eredeti ár: 1879 Ft

Bélyegzőház 8911 Imprint 1
BE88586 • fekete, kék párnával

Bélyegzőház 8911 Imprint 2
BE88587 • fekete, kék párnával

449 Ft/db

549 Ft/db

eredeti ár: 676,45 Ft

eredeti ár: 790,19 Ft

Bélyegzőház 8911 Imprint 3
BE88588 • fekete, kék párnával

649 Ft/db
eredeti ár: 886,43 Ft
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