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Újdonságokkal, kedvezményes ajánlatokkal várjuk
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Gyor
"
Kaposvár
Szekszárd
Bugacpuszta
Debrecen
Miskolc
Budapest

Tartson velünk 2017-ben is, és jelezze részvételi szándékát
értékesíto" kollégáinknak!
Az idopontváltozás
"
jogát fenntartjuk.

Az akció 2017. február 5. és április 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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Lefűzhető gyorsfűző

200 lap lefűzésére alkalmas gyorsfűző
fém lefűző, műanyag leszorító fül
feliratozható oldalcsík
standard euro lyukasztásának
köszönhetően lefűzhető iratrendezőbe,
gyűrűskönyvbe
• 120 mikron vastag áttetsző előlap,
180 mikron vastag színes hátlap
• eredeti ár: 36,04 Ft/db
•
•
•
•

P2120-0254
P2120-0250
P2120-0251
P2120-0262
P2120-0252
P2120-0255
P2120-0259
P2120-0253
P2120-0248
P2120-0260
P2120-0261

29,90 Ft/db

40 db/szín rendelése esetén

fehér
fekete
középkék
narancs
piros
sárga
sötétkék
sötétzöld
szürke
világoskék
világoszöld

Gyorsfűző

200 lap lefűzésére alkalmas gyorsfűző
fém lefűző, műanyag leszorító fül
feliratozható oldalcsík
120 mikron vastag áttetsző előlap,
100 db/szín rendelése esetén
180 mikron vastag színes hátlap
• eredeti ár: 25,21 Ft/db
•
•
•
•

19,90 Ft/db

P2120-0094
P2120-0090
P2120-0095
P2120-0091
P2120-0107
P2120-0097
P2120-0108

lila
narancs
piros
rózsaszín
sárga
sötétkék
sötétzöld

P2120-0109
P2120-0096
P2120-0093
P2120-0098
P2120-0103
P2120-0104
P2120-0092

szürke
türkiz
világoskék
világoszöld
fehér
fekete
középkék

Jumbo lefűzhető tasak

• erős PP-ből készült lefűzhető tasak
katalógusok lefűzésére
• 150 micron vastag
• gerincszélesség: 2 cm
• 10 db/csomag
• eredeti ár: 1197 Ft/cs.
• P2100-0081

bo
m
Ju

990 Ft/cs.

10 cs. rendelése esetén

Lefűzhető tasak A4
narancsos
Lefűzhető tasak A5
víztiszta
•
•
•
•
•

50 mikronos lefűzhető tasak
víztiszta
100 db/csomag
eredeti ár: 812 Ft/cs.
P2100-0072

529 Ft/cs.

A5

A4

• 40 mikronos lefűzhető tasak
• A/4 méretű dokumentumok
tárolására
• narancsos felület
• eredeti ár: 435 Ft/db
• P2100-0071

299 Ft/cs.

100 cs. rendelése esetén

100 cs. rendelése esetén
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Iratrendező

• standard lapraszerelt emelőkaros
iratrendező
• kívül PP, belül papír borítással
• a borító belső oldalán A-Z indexel
• fém élvédő sínnel a hosszabb
élettartamért
• cserélhető gerinccímke
• eredeti ár: 265 Ft/db

229 Ft/db

50 db rendelése esetén

világoskék
bordó
lila
szürke
narancssárga
fehér
fekete
kék
piros
sárga
zöld

50 mm

P2160-1240
P2160-1241
P2160-1242
P2160-1243
P2160-1244
P2160-1260
P2160-1261
P2160-1262
P2160-1263
P2160-1264
P2160-1265

75 mm

P2160-1245*
P2160-1246
P2160-1247
P2160-1248
P2160-1249
P2160-1250
P2160-1251
P2160-1252*
P2160-1253
P2160-1254
P2160-1255

* márciustól kapható

Csomagzáró szalag

• kartonok, csomagolódobozok
lezárására, irodai és háztartási
használatra;
• szalag szélesség: 48 mm
• hossz: 50 mm
• anyag vastagság: 40 mikron
eredeti ár: 117,87 Ft
P4022-0051 • barna
P4022-0052 • áttetsző
144 db/szín rendelése esetén

85 Ft/db

Összehajtható karton iratpapucs

• iratpapucs A/4 méretű katalógusok,
újságok, szórólapok archiválására
• a nyitott felső résznek köszönhetően a
dokumentumok könnyen hozzáférhetők
• összehajtható, helytakarékos tárolási
megoldás

7 cm gerinccel

eredeti ár: 76,05 Ft

69 Ft/db

25 db/szín rendelése esetén

P2150-0270
P2150-0271
P2150-0272
P2150-0273
P2150-0274

citromsárga
fekete
kék
piros
zöld

10 cm gerinccel

eredeti ár: 109 Ft

99 Ft/db

25/szín rendelése esetén

P2150-0292
P2150-0293
P2150-0296
P2150-0290
P2150-0295
P2150-0291
P2150-0294

fekete
kék
narancssárga
natúr
piros
sárga
zöld

Sztreccsfólia kézi átlátszó
• 23 micron
• 500 mm széles
• 2 kg
eredeti ár: 1159,65 Ft
P0160-0201

1099 Ft/db
30 db rendelése esetén

Az akció 2017. február 5. és április 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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Glitter zseléstoll

Omega golyóstoll

• eldobható kupakos
zseléstoll
• írásvastagság: 1,0 mm
P3015-0143

• fémtestű cserélhető
betétes golyóstoll
• 3-féle testszín: fém,
világoskék, rózsaszín
(a szín nem választható)
• írásvastagság: 0,7 mm
P3011-2606

40 Ft/db

eredeti ár: 55,12 Ft

205 Ft/db

12 db rendelése esetén

eredeti ár: 306,17 Ft

Vega golyóstoll

• fémtestű cserélhető betétes golyóstoll
• műanyag fogófelület
• 3-féle testszín: fehér, világoskék, rózsaszín
(a szín nem választható)
• írásvastagság: 0,7 mm
• betét rendelhető a P3041-0136-os cikkszámon
P3011-2607

215 Ft/db

12 db rendelése esetén

eredeti ár: 311,56 Ft

75 Ft/db

12 db rendelése esetén

eredeti ár: 101,26 Ft

Teknős radír

• teknősmintás radír, bliszter
tasakban
• 3-féle színben: sárga, lila, zöld
(a szín nem választható)
P0017-1516

49 Ft/blt.

5 blt. rendelése esetén

eredeti ár: 64,11 Ft

Smiley radír

• sárga színű kerek
radírok, smiley mintával
• bliszter tasakban
P0017-1517

59 Ft/blt.

5 blt. rendelése esetén

eredeti ár: 79,69 Ft

Victory golyóstoll

• műanyag nyomógombos golyóstoll
• színes test, azonos színű műanyag fogófelület
• olajbázisú tinta
• írásvastagság: 0,7 mm
P3011-2627

Nyomósiron Bat

• műanyag testű nyomósirón
• gumírozott fogórész
• kupakkal lezárt radíros
nyomógomb
• 4-féle testszín: bordó,
fekete, zöld, sötétkék
(a szín nem választható)
• írásvastagság: 0,5 mm
P3032-1243

75 Ft/db
eredeti ár: 96,46 Ft

Nyomósirón betét

• HB nyomósirón betét
• írásvastagság: 0,5 mm
• hossz: 60 mm
• 12 szál/csomag
P3045-0032

18,70 Ft/cs.
24 cs. rendelése esetén

eredeti ár: 23,37 Ft
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Kétvégű CD/DVD marker
• vonalvastagság:
vékony - 0,5 mm;
vastag - 2 mm
• kerek hegy
P3021-0353

Bottle Pen szövegkiemelő

• újrahasznosított alapanyagból
(PET palackból) készült szövegkiemelő
• 2 db/készlet (zöld és sárga)
• vágott hegy
P3023-0001

75 Ft/db

285 Ft/klt.

eredeti ár: 95,86 Ft

mm
0, 5

1 klt. rendelése esetén

eredeti ár: 346,91 Ft

m
2m

ig
készlet erejé
rendelhető
Rendszerező genotherm

• felül és oldalt nyitott rendszerező genotherm
• két tasakos
• kétféle kivitel: felkiáltójellel kék színben,
kérdőjellel rózsaszínben
• A/4 méretű dokumentumok tárolására
P2100-0166

95 Ft/db

eredeti ár: 125,82 Ft

Iratcsipesz

• lapok roncsolásmentes
összefogására szolgáló
fekete irat/bindercsipesz
• erős acéllemezből készült
• 12 db/csomag
(kivéve 41 és 51 mm)

méret

eredeti ár

P4043-0302

15 mm

6,77 Ft

P4043-0303

19 mm

7,19 Ft

P4043-0304

25 mm

11,77 Ft

P4043-0305

32 mm

16,38 Ft

P4043-0306

41 mm

27,13 Ft

P4043-0307

51 mm

46,57 Ft

5,40 Ft/db*
5,80 Ft/db*
9,60 Ft/db*
13,20 Ft/db*
22 Ft/db
39 Ft/db

* 12 db rendelése
esetén
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Fakeretes parafatábla

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

eredeti ár

P8120-0150

30x40 cm 475,39 Ft

P8120-0151

40x60 cm 717,52 Ft

P8120-0152

60x90 cm 1232,48 Ft

P8120-0153

90x120 cm 3980,98 Ft

akciós ár/db

369 Ft
589 Ft
1019 Ft
2999 Ft

akciós ár/db

599 Ft
899 Ft
1899 Ft

d
599 F t/

b

Flipchart tábla
•
•
•
•
•
•

6

minőségi mágneses felületű flipchart tábla
hordozható, könnyen összeállítható
univerzális papírtartóval és markertartóval
tábla írásfelülete: 70x100 cm
eredeti ár: 16115,60 Ft
P8160-0017

db
/
t
F
9
1
123

Flipchart papír sima

• 55g-os újrahasznosított alapanyagból készült flipchart
papír
• minden forgalomban lévő
fliphart táblához használható
• méret: 65x98 cm
• 20 ív/csomag
• eredeti ár: 769 Ft
• P8210-0041

Az akció 2017. február 5. és április 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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Triplus tűfilc készlet

Triplus rostirón készlet

• szupervékony, fémfoglalatú
hegy
• ergonomikus háromszögletű
tolltest a kényelmes írásért
• "Dry Safe": napokig nem szárad ki kupak nélkül
• vízbázisú tinta, mely a legtöbb
textilből kimosható
• írásvastagság: 0,3 mm
• Johanna Basford nevével fémjelzett limitált kiadá
• P3022-0500

• ergonomikus háromszög kialakítású rostirón a könnyű és kényelmes írásért és színezésért
• stabil, nyomásálló hegy
• "Dry Safe": napokig nem
szárad ki kupak nélkül
• vízbázisú tinta, mely a legtöbb
textilből könnyen kimosható
• írásvastagság: 1,0 mm
• Johanna Basford nevével
fémjelzett limitált kiadás
• P3022-0993

2299 Ft/db

2299 Ft/db

eredeti ár: 3105,70 Ft

eredeti ár: 3105,70 Ft
P4021-4109 • 10g

Ragasztóstift

80 Ft/db

• könyű, gyors használat, nem maszatol
• oldószermentes
ragasztóanyag, a
legtöbb textilből
könnyen kimosható
• használható papír,
karton, fotó, címke,
textil, és styropor
ragasztására

30 db rendelése esetén

eredeti ár: 116,87 Ft
P4021-4112 • 20g

155 Ft/db

12 db rendelése esetén

eredeti ár: 224,58 Ft
P4021-4111 • 40g

255 Ft/db

Triplus 776 nyomósirón + irónbél

• háromszög testű csúszásgátló anyaggal
bevont nyomósirón
• kupakkal záródó extra nagy PVC radírral a nyomógomb végén
• zsebbarát, visszahúzható irónbél adagoló
• ajándék 40 db-os HB nyomósirónnal
• írásvastagság: 0,5 mm
• P3031-3708

ig
készlet erejé
rendelhető

359 Ft/klt.

12 db rendelése esetén

eredeti ár: 369,32 Ft

eredeti ár: 527,20 Ft

Triplus golyóstoll

ig
készlet erejé
rendelhető

• ergonomikus háromszög alakú,
gumírozott tolltest a könnyű
írásért
• fémből készített tartós hegy
• biztonsági tinta, nem folyik
• vonalvastagság: 0,45 mm

Triplus golyóstoll készlet

P3011-1439 • 4 szín/készlet

1499 Ft/klt.

eredeti ár: 2085,59 Ft

• 4+1 db kék szín
• P3011-1452

1399 Ft/klt.
eredeti ár: 1720,31 Ft

Triplus roller készlet

369 Ft/db
eredeti ár: 479 Ft

P3011-1440
P3011-1441
P3011-1442
P3011-1443

fekete
kék
piros
zöld

• ergonomikus, háromszög testű roller
• beszáradásbiztos vízbázisú tinta,
napokig kupak nélkül hagyható
• hosszú élettartamú fém hegy
• nyomásbiztos, repülőgépen is
használható
• vonalvastagság: 0,4 mm
• P3012-0759

699 Ft/klt.
eredeti ár: 1028,60 Ft

Az akció 2017. február 5. és április 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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Orange spirálos jegyzettömb

Művészeti papír

• kiváló minőségű fejben spirálozott jegyzettömb
• környezetbarát alapanyagból készült 80g/m2
grammsúlyú lapokkal
• narancsszínű kemény borítóval
• mikroperforált lapok
• 80 lap

• 224 g-os művészeti papír
• kitűnően használható
akvarell festéshez

P9221-0204 • A/3

95 Ft/ív

10 ív rendelése esetén

A4

eredeti ár: 104,33 Ft

P1131-1600 • kockás
P1131-1601 • vonalas

899 Ft/db

P9221-0205 • A/4

45 Ft/ív

eredeti ár: 1099,74 Ft

10 ív rendelése esetén

eredeti ár: 51,76 Ft

A5

P1131-1610 • kockás
P1131-1611 • vonalas

499 Ft/db
eredeti ár: 598,11 Ft

Studium spirálfüzet

A6

P1131-1620 • kockás

399 Ft/db

eredeti ár: 505,50 Ft

•
•
•
•

laminált borítójú színregiszteres spirálfüzet
80 lap, 90 g/m2 grammsúlyú környezetbarát papírból
lyukasztott, mikroperforált színes szegélyű lapok
méret: A/4+ (225x297 mm); A/5+ (160x210mm)

P1112-0151 • A/4+, kockás

999 Ft/db
eredeti ár: 1281,11 Ft

Színregiszteres spirálfüzet
•
•
•
•

P1112-0195 • A/5+, kockás
P1112-0196 • A/5+, vonalas

magas minőségű PEFC papírból készült spirálfüzet
papír színregiszter, színes lapok
90 g/m2 grammsúlyú papírból
laminált borító

499 Ft/db
eredeti ár: 582,67 Ft

P1112-0721 • 110x170 mm, 48 lap, kockás

599 Ft/db
eredeti ár: 733,16 Ft
P1112-0722 • 170x220 mm, 60 lap, kockás

899 Ft/db
eredeti ár: 1134,47 Ft
P1112-0723 • A/4, 112 lap, kockás

1999 Ft/db
eredeti ár: 2639,39 Ft
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INTENZÍV
VEGYES SZÍN

s.
2399 Ft/c
P1013-0117 5x100 ív/csomag
eredeti ár: 2864,55 Ft/cs.

NEON SZÍN

s.
3199 Ft/c
P1013-0123 4x125 ív/csomag
eredeti ár: 3877,08 Ft/cs.

2017. február-március

INTENZÍV SZÍNEK
P1013-0110
P1013-0142
P1013-0112
P1013-0115
P1013-0144
P1013-0111
P1013-0113
P1013-0114
P1013-0143
P1013-0118
P1013-0119
P1013-0048
P1013-0116

s.
1799 Ft/c

PASZTELL SZÍN

s.
2199 Ft/c
P1013-0140 5x100 ív/csomag
eredeti ár: 2604,03 Ft/cs.

eredeti ár: 2034,56 Ft/cs.

NEON SZÍNEK
P1013-0120
P1013-0121
P1013-0122
P1013-0124

narancssárga
rózsaszín
sárga
zöld

s.
2499 Ft/c

SZÍNEZETT PAPÍROK
lézer és tintasugaras nyomtatókhoz,
fénymásolókhoz használható
a termék átlátszó, könnyen visszazárható csomagolása megkönnyíti a
színválasztást és tárolást
FSC minősítésű
méret: A/4; grammsúly 80 g/m2
kiszerelés: 500 lap/csomag

kék
királykék
lila
sárga
napsárga
lángnarancs
narancssárga
rózsaszín
korallpiros
vörös
zöld
középzöld
sötétzöld

eredeti ár: 3085,36 Ft/cs.

PASZTELL SZÍNEK
P1013-0125
P1013-0145
P1013-0135
P1013-0136
P1013-0141
P1013-0147
P1013-0134
P1013-0146
P1013-0127
P1013-0131
P1013-0128
P1013-0129
P1013-0138
P1013-0126
P1013-0132
P1013-0130
P1013-0148
P1013-0133
P1013-0137
P1013-0139

arany
barack
narancssárga
nárciszsárga
zöld
halványzöld
mentazöld
fakó zöld
gyöngyszürke
krém
kanárisárga
karamell
kék
égkék
lazac
halványkék
levendula
lila
rózsaszín
sötétkrém

s.
1459 Ft/c
eredeti ár: 1770,10 Ft/cs.

Az akció 2017. február 5. és április 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

2017. február-március

Öntapadós jegyzettömb sárga

Öntapadós jegyzettömb élénk

• sárga öntapadó jegyzettömb,
FSC minősített papírból
• a lapok oldószermentes ragasztóanyaggal vannak ellátva, így nem
hagynak nyomot a felületen
• könnyedén eltávolítható és
áthelyezhető
P1132-0323
• 75x75 mm
• 100 lap

• kiváló minőségű öntapadó jegyzettömb,
intenzív színekben
• oldószermentes ragasztóval készült
• méret: 75x75 mm

69 Ft/db
eredeti ár: 86,19 Ft

P1132-0310
P1132-0390
P1132-0391
P1132-0392

49 Ft/db

pink
narancssárga
sárga
zöld

Öntapadós jegyzettömb élénk

eredeti ár: 65,15 Ft

• kiváló minőségű öntapadó jegyzettömb,
intenzív színekben
• 4 szín egy tömbben
• oldószermentes ragasztóval készült
• méret: 75x75 mm, 320 lap
• P1132-0371

P1132-0350
• 75x75 mm
• 400 lap

299 Ft/db
289 Ft/db
eredeti ár: 363,23 Ft

Öntapadós betűk, számok
• öntapadós színes papír
betűk/számok
• 30 db betű/szám és jel
egyenként 15 lap
• nyom nélkül eltávolítható
vízbázisú ragasztóanyag
P1132-0298 • betűk
P1132-0299 • számok

eredeti ár: 424,79 Ft

Öntapadós jegyzettömb pasztell

• kiváló minőségű öntapadó jegyzettömb,
pasztell színben
• 4 szín egy tömbben,100 lap/szín tömbönként
• oldószermentes ragasztó
• méret: 75x75 mm, 400 lap
• P1132-0340

329 Ft/db

eredeti ár: 424,79 Ft

Z-tömb adagoló

• áttetsző Z-tömb adagoló,
75x75mm-es tömbökhöz
• az egykezes használat érdekében
extra súlyozás a hátoldalon
• 1 db 75x75mm-es, 50 lapos
Z-tömbbel szállítjuk
• méret: 114x114x44 mm
• P1132-0419

Z-tömb

• öntapadó Z-tömbök, egyszerű és
hatékony adagolás
• oldószermentes ragasztóval készült,
nem hagy nyomot
• 100 lap/tömb

99 Ft/db

eredeti ár: 123,13 Ft

969 Ft/cs.
eredeti ár: 1218,97 Ft

799 Ft/db
eredeti ár: 997,34 Ft
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P1132-0239 • élénk sárga
P1132-0420 • sárga

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

a mi márkánk

2017. február-március

Aláírókönyv burgundi

Aláírókönyv 20 részes natúr

• műanyag borított kartonból készült aláírókönyv
• 300 g/m2 grammsúlyú erős karton alapanyagból
• méret: 240x320 mm
• cserélhető címkével

• 100%-ban újrahasznosított és
újrahasznosítható alapanyagból
készült aláírókönyv
• natúr színű borítók, bővülő gerinc,
pasztell rózsaszín belső lapok
• méret: 240x320 mm
• A/4 méretű dokumentumok számára
• P2050-0029

P2050-0021 • 12 részes

2499 Ft/db

2699 Ft/db

eredeti ár: 3018,16 Ft

P2050-0023 • 18 részes

eredeti ár: 3269,16 Ft

3199 Ft/db
eredeti ár: 4083,39 Ft

Prespán gyorsfűző

• kitűnő minőségű gyorsfűző
• erős 265 g/m2 grammsúlyú
prespánból készült
• A/4 méretű dokumentumokhoz

P2120-1100
P2120-1101
P2120-1102
P2120-1103
P2120-1100
P2120-1101
P2120-1102
P2120-1103

bézs
fekete
kék
lila
narancssárga
piros
sárga
zöld

135 Ft/db
eredeti ár: 165,29 Ft

Iratpapucs

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

559 Ft/db
eredeti ár: 679 Ft

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

almazöld
éjkék
fekete
piros

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

a mi márkánk
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Fruits tűzött füzet
• klasszikus Pigna gyümölcsös füzet

A/4

P1111-0313 • kockás
P1111-0312 • vonalas

A 182,25 Ft/db
B 173,14 Ft/db
C 164,03 Ft/db

• lakkozott, 200 g-os borítóval
• FSC minősített 80 g-os magas fehérségű
lapokkal
• 8 féle minta: ananász-kókusz, narancs-kiwi,
paradicsom-őszibarack, lichi-szeder,
avokádó-dinnye, lime-sárgabarack,
gránátalma-narancs, őszibarack-gránátalma

Animal tűzött füzet
• 42 lapos tűzött füzet
• 80 grammos belívek
• lakkozott 200 grammos borító
• 8 féle borítóval
(a borító nem választható)

A/4

P1111-0319 • kockás
P1111-0318 • vonalas

A 157,99 Ft/db
B 150,09 Ft/db
C 142,19 Ft/db

A/5

P1111-0321 • kockás
P1111-0320 • vonalas

A
B
C

87,08 Ft/db
82,73 Ft/db
78,37 Ft/db

A/4

P1111-2706 • kockás
P1111-2705 • vonalas

A 182,25 Ft/db
B 173,14 Ft/db
C 164,03 Ft/db

A/5

P1111-2708 • kockás
P1111-2707 • vonalas

A 105,17 Ft/db
B 99,91 Ft/db
C 94,65 Ft/db

Monocromo Original
spirálfüzet
• 80 g-os magas fehérségű belívek

A/5

• 6-féle borító
(a borító nem választható)

12

• 8 féle borító mintával
(a borító mintája nem választható)
• lakkozott, 225 g-os borítóval
• PEFC minősített 80 g-os magas fehérségű
lapokkal

P1112-0309 • kockás
P1112-0308 • vonalas

• lakkozott borítóval
• 70 db mikroperforált lyukasztott lap

• 42 lapos tűzött füzet

A/4

A 501,56 Ft/db
B 476,48 Ft/db
C 451,40 Ft/db

• egyszínű elegáns spirálfüzet

Nature Flowers
tűzött füzet

P1112-0307 • kockás

A 303,60 Ft/db
B 288,42 Ft/db
C 273,24 Ft/db

Az akció 2017. február 5. és április 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
Fruits határidőnapló
• évtől független határidőnapló
• újrahasznosított belső lapok

A/5
• 16 hónapos, méret: 13x18 cm
• 448 oldal

ZSEB
• 12 hónapos, méret: 9,5x12,9 cm
• 320 oldal

P4114-0533 • A/5

A 1799 Ft/db
B 1709,05 Ft/db
C 1619,10 Ft/db

P4114-0534 • zseb

A 1299 Ft/db
B 1234,05 Ft/db
C 1169,10 Ft/db

P4114-0531 • A/5

A 1799 Ft/db
B 1709,05 Ft/db
C 1619,10 Ft/db

P4114-0532 • zseb

A 1299 Ft/db
B 1234,05 Ft/db
C 1169,10 Ft/db

Oxygen határidőnapló
• 12 hónapos évtől független
határidőnapló
• újrahasznosított belső lapok
• méret: 9,5x12,9 cm
• 320 oldal

• évtől független határidőnapló
• újrahasznosított belső lapok

A/5
• 16 hónapos, méret: 13x18 cm, 448 oldal

ZSEB
• 12 hónapos, méret: 9,5x12,9 cm
• 320 oldal

A 1299 Ft/db
B 1234,05 Ft/db
C 1169,10 Ft/db

A
352 Ft/db
B 334,40 Ft/db
C 316,80 Ft/db

• fejben tűzött, ragasztott 50 lapos
jegyzettömb,
• 80 grammos sárga belívek,
• lyukasztott, mikroperforált lapok,
margóval

Nature Flowers
határidőnapló

P4114-0535 • zseb

P1131-0215 • A/4

Legal jegyzettömb

2017. február-március

Master jegyzettömb
• fejben ragasztott 90 lapos
jegyzettömb
• 80 grammos belívek
• 200 grammos laminált karton borító

P1131-0216 • A/4

A 405,10 Ft/db
B 384,85 Ft/db
C 364,59 Ft/db

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

a mi márkánk
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265A-10 zsebszámológép

281-12 zsebszámológép

• 10 számjegy, kemény fedéllel
• napelemmel és gombelemmel
működik
• automata kikapcsolás
• nagy kijelző, műanyag gombok
P5130-1121

• 12 digites, kemény fedéllel
• napelemmel és elemmel
működik
• független memória
• automata kikapcsolás
• GT funkció
P5130-1122

565 Ft/db

525 Ft/db

eredeti ár: 663 Ft

eredeti ár: 638,44 Ft

SC188B tudományos számológép

• 417 funkció • 15 és 10(+2) számjegy
• természetes algebrai bevitel biztosító kijelző
• 9 memória • törtszámítás
• mátrixok, vektorok, logikai műveletek elvégzéséhez
• mérnöki szimbólumok • egyenletszámítás
• műveletenkénti ellenőrzés és javítás
• integrél-, differenciálszámítás • megoldó funkció
• számrendszerek közötti átváltás • kemény tok
• gombelemmel működik
P5130-1134

2015 Ft/db
eredeti ár: 2455,54 Ft

EU895-12 asztali számológép

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

836A-12 asztali számológép

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

1795 Ft/db

1095 Ft/db

eredeti ár: 2119,49 Ft

ig
készlet erejé
rendelhető

eredeti ár: 1276,88 Ft

837A-12 asztali számológép

• 12 digites asztali számológép
• fémházas, műanyag gombokkal
• GT funkció, visszatörlő gomb
• napelemmel és elemmel működik
eredeti ár: 982,21 Ft
• "00" gomb • független memória
• nagy, döntött kijelző
• automata kikapcsolás
P5130-1126

835 Ft/db
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Az akció 2017. február 5. és április 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
Egyéb adatok

a:
sorszám

ó szám:
Adóazonosít
adószám:
Közösségi
kelte:
A számla

A fizetés

tja:
és időpon
A teljesít

módja:

:
ÁFA
kulcsa

,
(szolgáltatás),
A termék besorolási száma
,
megnevezése jellemzői
egyéb

Menny.
egys.

A vevő belső

Mennyisége

A fizetés
a:

sorszám

221 Ft/db

20 db rendelése esetén

Készpénzfizetési számla 2 Áfás
50x3 lapos tömb
A/6 fekvő
B.13-372/6/3/PM

la

Adóazonosító

A vevő (név,
irányítószám,
és megneve
cím, bankszám
zése):
la száma

szám:

Közösségi adószám
:

Adóazonosító

A megrend

elés száma:

A fizetés módja:

A teljesítés

Egyéb adatok:

szám:
Közösségi adószám
:
időpontja:

A számla kelte:

A fizetés határidej

e:

A vevő belső

A termék
megnevezése, (szolgáltatás)
besorolá
egyéb jellemzőisi száma,

ÁFA
kulcsa

Menny.
egys.

Mennyisége

sorszáma:

Könyvelési

Egységára
(ÁFA nélkül)

számlaszám:

Értéke
(ÁFA nélkül)

e

Az ÁFA összeg
A számla

1

PÉLDÁNY

bankszámlára
esetén
lmes fizetés
zni. Késede
ára hivatko
juk fel.
sorszám
a
ot számít
: 2013.)
összegét kimenő számla tározott kamat
(Gyártva
5428) –
számla
a
megha
Zrt. – (D
Kérjük a az átutalásnál
Nyomda
bályban
és
– Pátria
– 007757
átutalni
vagy a jogsza
garnitúra
désben,
a szerző

/3/V/S/PM

B. 10–01

r. sz. – Számla

egy számlaér

tékkel –

3 lapos

Számlaérték
ÁFA nélkül
P. H. aláírás
ajánlott
Az ÁFA összege
PM által

%

ÁFA-kulcsok
%

%

AM
Összesen

A számla végössze

ge

EREDETI

1
PÉLDÁN

Kérjük a számla
összegét
átutalni és az átutalásnál a
a kimenő
Y
meghatározott
kamatot számítjuk számla sorszámára hivatkozni.
B. 10–01/4
Késedelmes fizetés
fel.
/V/S/PM r.
sz.

Pátria Nyomda

Zrt. – (D 5428)

Számla egy számlaértékkel
4 lapos garn., A/4 álló
B.10-01/4/V/S/PM

24 Ft/db

%

A számlába
n
részletezése szereplő ÁFA

végösszege

EREDETI

40 Ft/db

50 db rendelése esetén

50 db rendelése esetén

Összesen
AM
ÁFA-kulcsok %
%

lő ÁFA
ban szerep
A számlá
részletezése
ÁFA nélkül
Számlaérték

– Számla egy
számlaérték
kel – 4 lapos
– (Gyártva:
2014.)
garnitúra

– 008025

bankszámlá
n, vagy a jogszabályb ra
an

esetén a szerződésbe

P. H. aláírás
PM által ajánlott

www.patria.hu

Számla egy számlaértékkel
5 lapos garn., A/4 álló
B.10-01/V/S/PM

SZÁMLA

A szállító (név,
irányítószám,
száma és megneve
cím, telefax,
postafiók, bankszám
zése):

számlaszám:

Értéke
(ÁFA nélkül)

Egységára
(ÁFA nélkül)

34 Ft/db

50 db rendelése esetén

határideje:

Könyvelési

sorszáma:

ő számla

irányít
A vevő (név, ):
megnevezése

bankszámla

A kimen

postafiók,

A kimenő számla

ó szám:
Adóazonosít
adószám:
Közösségi
:
ndelés száma
A megre

telefax,

CO8LA

Számla egy számlaértékkel
3 lapos garn., A/4 álló
B.10-01/3/V/S/PM

SZÁMLA ószám, cím, bankszámla száma és
ószám, cím,
(név, irányít ):
A szállító
megnevezése
száma és

CO8LA

34 Ft/db
50 db rendelése esetén

2017. február-március

pátrianyomtatvány

Egyszerűsített
készpénzfizetési
számla
B. 13–372/6/C/PM
50 × 2 lapos tömb

248 Ft/db

Számla egy számlaértékkel
szállítólevél
5 lapos garn., A/5 álló
B.10-06/V/S/PM

160 Ft/db

20 db rendelése esetén

Készpénzfizetési számla
50x2 lapos tömb
A/6 fekvő
B.13-372/6/C/PM

409 Ft/db

20 db rendelése esetén

20 db rendelése esetén

Készpénzfizetési számla
25x3 lapos tömb
A/5 álló
B.13-373/A/V/PM

Készpénzfizetési számla
50x3 lapos tömb
A/5 fekvő
B.13-372/V/PM

356 Ft/db

228 Ft/db

20 db rendelése esetén

20 db rendelése esetén

Készpénzfizetési számla 2 Áfás
50x3 lapos tömb
A/5 álló
B.13-373/D/V/PM

Készpénzfizetési számla
50x2 lapos tömb
A/5 álló
B.13-373/C/V/PM

499 Ft/db

296 Ft/db

20 db rendelése esetén

20 db rendelése esetén

Számla
50x3 lapos tömb
A/5 fekvő
B.13-374/V/PM/FEKVO

Számla
25x4 lapos tömb
A/5 álló
B.13-374/B/V/PM

Leporelló számla 240x12 coll
3 példányos, 700 garn./doboz
V.R.104/3/S/UJ/PM

3 példányos, 700 garn./doboz
V.R.104/3/UJ

4 példányos, 500 garn./doboz
V.R.104/4/S/UJ/PM

4 példányos, 500 garn./doboz
V.R.104/4/UJ

13 783 Ft/dob.

13 838 Ft/dob.

9454 Ft/dob.
8668 Ft/dob.

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

készleten márciustól

Dísztasak
nyúl+pöttyös tojás
• 2-féle méretben

P0090-0016 • 23x18 cm

78 Ft/db

Dísztasak
tulipán+tojás
• 33x26 cm
P0090-0018

118 Ft/db

P0090-0017 • 33x26 cm

118 Ft/db
Tyúkfigurás tojás
• 6 darab/ doboz
• sárga-zöld
P0200-0202

699
Ft/dob.
6 doboz rendelése

Nyuszifigurás
tojás

• 6 darab/ doboz
P0200-0200 • rózsaszín
P0200-0201 • sárga-zöld

509
Ft/dob.
6 doboz rendelése
esetén

esetén

eredeti ár: 746 Ft/doboz

Csibe kosárban
displayben
• 5 cm-es
• 24 db/ display
• 52,40 Ft/db
P0200-0209

eredeti ár: 543 Ft/doboz

Csibe displayben
• 6 cm-es • 24 db/ display
• 49,90 Ft/db
P0200-0208

1198 Ft/
display

1258 Ft/
display

Nyúl displayben

• 5 cm-es • 24 db/ display
• 54 Ft/db
P0200-0210

1298 Ft/
display

16

Az akció 2017. február 5. és április 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/

HÚSVÉT

2017. február-március

készleten márciustól
Filc lógó
P0200-0211 • nyúl
P0200-0212 • bárány

Ajtókopogtató

1

1 P0200-0205

• tojás+nyúl sárga
2 P0200-0206

• tojás+tyúk narancssárga
3 P0200-0207
• tojás sárga

266 Ft/db

2

ol
u s 1- t
i
c
r
á
m
”

ké s z l

eten

3

195 Ft/db

Kreatív készlet - készítsd magad
filc táska nyuszival

548 Ft/klt.

P0200-0213

Kreatív készlet
- készítsd magad filc szütyo”
P0200-0219

Hungarocell tojás

228 Ft/cs.

398 Ft/klt.

P0200-0203 • 6 cm, 6 darabos

268 Ft/cs.

P0200-0204 • 4 cm, 18 darabos
Az akció 2017. február 5. és április 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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A teljes választékot megtalálja weboldalunkon, http://irodaszer.patria.hu/
Dísztasak házi áldás

P0090-5114 • 33x26 cm

• 3-féle méretben

125 Ft/db

P0090-5113 • 23x18 cm

85 Ft/db
P0090-5112 • 14x11 cm

62 Ft/db
Dísztasak
bicikli+virág
Dísztasak
rózsaszín lepke+virágok
• 32x25 cm
P0090-5140

165 Ft/db

• 23x18 cm
P0090-5143

78 Ft/db

P0090-5148 • 33x26 cm

Dísztasak
zöld ajándék csomagok
• 3-féle méretben

P0090-5147 • 23x18 cm

78 Ft/db

116 Ft/db
P0090-5146 • 14x11 cm

62 Ft/db
Tárolódoboz karton maxi
virágok

Tárolódoboz karton mini
virágok
• 33x25x16 cm
P4130-1566 • fehér
P4130-1567 • fekete
P4130-1568 • szürke

• 52x40x25 cm
P4130-1560 • fehér
P4130-1561 • fekete
P4130-1562 • szürke

817,95 Ft/db

684,95 Ft/db
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Az akció 2017. február 5. és április 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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Dekormatrica ablak
• 42x30 cm katica
• vegyes design
P9140-2949

299 Ft/db
Dekormatrica fali 3D csillámos
• 38x30,5 cm
• pillangó
P9140-2942 • lila
P9140-2944 • színes
P9140-2943 • türkiz

1090 Ft/db

790 Ft/db

Dekormatrica fali

• 69x32 cm
P9140-2925 • faág lila virággal, madarak
P9140-2920 • faág rózsaszín virággal
P9140-2919 • faág rózsaszín virággal, madarak

Irattartó box karton
• 4 fiókos zárt
P2070-0161 • fekete
P2070-0162 • szürke

1835,40 Ft/db
Az akció 2017. február 5. és április 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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a mi márkánk

Archiváló
konténer
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/
t
F
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e
d
n
e
r
P2010-0092

felfelé nyíló tetővel
méret: 540x254x360 mm
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Az akció 2017. február 5. és április 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/

