
Az akció 2017. november 5. és 2018. január 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/

Még kreatívabbak vagyunk!

Több mint 100 kreatív termékkel bővült kínálatunk,  

a teljes választékot kérjük keresse webáruházunkban

a www.irodaszer.patria.hu címen!

  2017. november-december

  PÁTRIA NYOMDA ZRT. NOVEMBERI ÉS DECEMBERI KIADVÁNYA VISZONTELADÓINAK



Színes ragasztható mozgó 
szemek
P9130-2550 • 10 mm • 100 db/cs.
P9130-2551 • 12 mm • 80 db/cs.
P9130-2553 • 7 mm • 150 db/cs.

Pom pom kicsi
• fehér-kék-lila-narancs 
• 100 db/cs. 
P0160-0480 

Fekete ragasztható mozgó 
szemek
P9130-2558 • 10 mm • 100 db/cs.
P9130-2554 • 12 mm • 80 db/cs.

115 Ft/cs.
eredeti ár: 129 Ft

139 Ft/cs.
eredeti ár: 159 Ft

Pom pom nagy 
• vegyes színű 
• 60 db/cs.
P0160-0482

139 Ft/cs.
eredeti ár: 159 Ft

Bohóckészítő klt.
P0160-0850

329 Ft/klt.
eredeti ár: 369 Ft

Zseníliás halkészítő klt.
P0160-0851

389 Ft/klt
eredeti ár: 429 Ft

Csillámpor metál tégelyes 
• többféle szín
• 25 gr
P9140-0948

229 Ft/db
eredeti ár: 249 Ft

Csillámpor metál  
• 5 szín/bliszter
• 3 gr/szín
P9118-0067

199 Ft/db
eredeti ár: 219 Ft

Kreatív újdonságok2017. november-december
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Karácsonyi filc csomag
• 6 db/csomag 
A  csillag gombbal díszítve • P0200-0120 
B  hópihe piros-fehér • P0200-0122
C  karácsonyfa hópihével zöld-fehér • P0200-0121 
D  karácsonyfa hópihével zöld-piros • P0200-0124

189 Ft/cs.
eredeti ár: 209 Ft

Karácsonyi filccsomag
• Mikulás fej
• 2 db/csomag 
P0200-0123

129 Ft/cs.
eredeti ár: 149 Ft

Karácsonyi glitterszett
• többféle szín
P0160-8050

219 Ft/szett
eredeti ár: 239 Ft

Karácsonyi filccsomag
• gömb hópihével
• 6 db/csomag 
P0200-0125

199 Ft/klt
eredeti ár: 219 Ft

B

C
A

D

Karácsonyi zsenília
• 50 db/csomag 

279 Ft/cs.
eredeti ár: 309 Ft

P0160-0554
P0160-0555 • metálos

Kreatív karácsonyi újdonságok

Újdonság!

Újdonság!
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Nyalóka

P9140-1979 5 cm 14 Ft/db
P9140-1980 13 cm 39 Ft/db
P9140-1981 24 cm 75 Ft/db

Kreatív karácsony

Hóspray
• 150 ml • fehér
P9112-0801

399 Ft/db

Hungarocell
Gömb

P9140-1982 3 cm 329 Ft/db
P9140-1983 4 cm 659 Ft/db
P9140-1984 5 cm 369 Ft/db
P9140-1985 8 cm 469 Ft/db

Csillag 3D

P9140-1986 10 cm 649 Ft/db

Fenyő

P9140-1987 27 cm 1099 Ft/db

Harang 3D

P9140-1990 6 cm 459 Ft/db
P9140-1991 7 cm 439 Ft/db

Hóember 3D

P9140-1992 11 cm 449 Ft/db
P9140-1993 15 cm 649 Ft/db

Félkoszorú

P9140-1994 20 cm 739 Ft/db
P9140-1995 30 cm 1329 Ft/db

Hópihe

P9140-1988 7 cm 28 Ft/db
P9140-1989 20 cm 659 Ft/db

Előrendelést felveszünk.  
A termékeket november második felétől szállítjuk!

Az árak forintban értendők. Az áfát nem, de a környezetvédelmi termékdíjat tartalmazzák! Aktuális havi akcióink: http://irodaszer.patria.hu/
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Dekorgumilap glitteres
• 20x30 cm • 2 mm 

P9140-2350 arany
P9140-2351 bronz
P9140-2352 ciklámen
P9140-2353 ezüst
P9140-2354 fehér
P9140-2355 fehérarany
P9140-2356 fekete
P9140-2357 kék
P9140-2358 lila
P9140-2359 piros
P9140-2396 réz
P9140-2397 rózsaszín
P9140-2398 türkizkék
P9140-2399 zöld

angyal 
P9140-0812

csillag 
P9140-0813

karácsonyfa 
P9140-0815

fenyőfa 
P9140-0817

hópehely 
P9140-0814

hópehely 
P9140-0818

angyal 
P9140-0816

szaloncukor 
P9140-0819

Kreatív karácsony
94 Ft/db

eredeti ár: 99 Ft

Formalyukasztó
• 16 mm

399 Ft/db

Formalyukasztó
• 25 mm

619 Ft/db

P9140-2360 barna
P9140-2361 bordó
P9140-2362 citromsárga
P9140-2363 drapp
P9140-2364 fehér
P9140-2365 fekete
P9140-2366 fűzöld
P9140-2367 ibolyalila
P9140-2368 kék
P9140-2369 középszürke
P9140-2370 középzöld
P9140-2371 lila
P9140-2372 magenta
P9140-2373 meggypiros
P9140-2374 napsárga
P9140-2376 natúr
P9140-2377 pasztell kék
P9140-2378 pasztell rózsaszín
P9140-2379 rózsaszín
P9140-2380 sárga
P9140-2383 sötét n.sárga
P9140-2381 sötétbarna
P9140-2382 sötétkék
P9140-2384 sötétpiros
P9140-2385 sötétzöld
P9140-2386 szürke
P9140-2387 terrakotta
P9140-2388 testszín
P9140-2389 türkiz
P9140-2390 türkizkék
P9140-2393 világos n.sárga
P9140-2391 világoskék
P9140-2392 világoslila
P9140-2394 világoszöld
P9140-2395 világosszürke

Dekorgumilap
• A/4 • 2 mm 

46 Ft/db
eredeti ár: 49 Ft
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▪ Metál színű marker íráshoz és dekoráláshoz, 
kerek heggyel.

▪ Használható világos és sötét színű kartonon, 
üveg és tükör felületen.

▪ Sima felületről pl: üvegről, tükörről nedves 
ruhával eltávolítható.

▪ Színek: arany, ezüst, metál piros, metál kék, 
metál zöld, metál lila. 

▪ Írásvastagság: 1–2 mm
P3021-1369

Metál marker
displayben

189  Ft/db
a 100 darabos display 

rendelése esetén 

csak 

displayben 

rendelheto!”

Display tartalma: 
▪ 30 db arany
▪ 30 db ezüst
▪ 10 db metál piros
▪ 10 db metál kék
▪ 10 db metál zöld
▪ 10 db metál lila

újdonság!
limitált kiadás!

2017. november-december
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a mi márkánk

Határidőnaplók

zseb
12 hónapos, 320 oldalas  
évtől független határidőnapló  
újrahasznosított belső lapok 
méret: 9,5x12,9 cm 

eredeti ár: 1299 Ft/db
1129 Ft/db

 A/5
16 hónapos, 448 oldalas  
évtől független határidőnapló  
újrahasznosított belső lapok 
méret: 13x18 cm 

eredeti ár: 1799 Ft/db
1499 Ft/db

P4114-0531 Nature Flowers
P4114-0533 Fruits

P4114-0532 Nature Flowers
P4114-0534 Fruits
P4114-0535 Nature Oxygen

2017. november-december
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A 162 Ft/db
B 154 Ft/db
C 146 Ft/db

10x15 cm
P1111-0308 • kockás

A 79 Ft/db
B 75 Ft/db
C 70 Ft/db

12x17 cm
P1111-0309 • vonalas
P1111-0310 • kockás

Monocromo Original 
spirálfüzet egyszínű, lakkozott borítóval
80 g-os magas fehérségű belívek
70 lap 
6-féle borító (a szín nem választható)

Monocromo Original 
tűzött füzet
egyszínű, lakkozott borítóval
80 g-os magas fehérségű belívek
40 lap 
12-féle borító (a szín nem választható)

a mi márkánk

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

A 352 Ft/db
B 334 Ft/db
C 317 Ft/db

A/4
P1131-0215 • sima

A 405 Ft/db
B 385 Ft/db
C 365 Ft/db

A/4
P1131-0216 • vonalas

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

Jegyzettömb

Füzet

A 304 Ft/db
B 288 Ft/db
C 273 Ft/db

A/5
P1112-2709 • kockás

A 171 Ft/db
B 163 Ft/db
C 154 Ft/db

A/6
P1112-2710 • kockás

Nature Flowers 
spirálos 50 lapos jegyzettömb
80 grammos belívek  

Új méret!
Új méret!

2017. november-december
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Monocromo Original 
4 gyűrűs O gyűrűsszerkezettel
6 színben (a szín nem választható) 

Nature Flowers  
4 gyűrűs O gyűrűsszerkezettel
belső oldalain is nyomott
nyomtatott gerinccímke
négyféle mintával  
(a minta nem választható) 

4 gyűrűs O gyűrűsszerkezettel
belső oldalain is nyomott
nyomtatott gerinccímke
négyféle mintával  
(a minta nem választható) 
gerincszélesség 40 mm

a mi márkánk

GyűrűskönyvA 372 Ft/db
B 353 Ft/db
C 334 Ft/db

A/5
P2130-1211 • 30 mm gerinc

A 447 Ft/db
B 424 Ft/db
C 402 Ft/db

A/4
P2130-1210 • 40 mm gerinc

A 445 Ft/db
B 423 Ft/db
C 400 Ft/db

A/4
A  P2130-1427 • Animal
B  P2130-1425 • Nature Oxygen 
C  P2130-1424 • Fruits
D  P2130-1426 • City Circle 
E  P2130-2036 • City Black&White
F  P2130-2032 • Dolci Cuccioli
G  P2130-2034 • Energy
H  P2130-2035 • Extreme

A 375 Ft/db
B 356 Ft/db
C 338 Ft/db

A/5
P2130-1422 • 40 mm gerinc

B

A

D

E

F

G

H

C
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Gyűrűskönyv

Gumis mappa

4 gyűrűs O gyűrűsszerkezettel
belső oldalain is nyomott
nyomtatott gerinccímke
négyféle mintával  
(a minta nem választható) 
gerincszélesség 40 mm

Nature Flowers

4 gyűrűs O gyűrűsszerkezettel
belső oldalain is nyomott
nyomtatott gerinccímke
négyféle mintával  
(a minta nem választható) 
gerincszélesség 40 mm

Zig&Zag

A 450 Ft/db
B 428 Ft/db
C 405 Ft/db

A/4
P2130-1421

A 447 Ft/db
B 424 Ft/db
C 402 Ft/db

A/4
P2130-1209

3 pólyás gumis mappa
hosszabbik oldalán erős zárógumival
karton
méret: 26x34,5 cm

A 346 Ft/db
B 329 Ft/db
C 312 Ft/db

A/4
A  P2110-1306 • Animal
B  P2110-1311 • City Black&White 
C  P2110-1305 • City Circle
D  P2110-1309 • Energy 
E  P2110-1310 • Extreme
F  P2110-1303 • Fruits
G  P2110-1304 • Nature Oxygen

A

B

C

D

E

F

G
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Gumis mappa

3 pólyás gumis mappa
hosszabbik oldalán erős 
zárógumival
karton
méret: 26x34,5 cm

Monocromo Original 
3 pólyás gumis mappa
hosszabbik oldalán erős 
zárógumival
karton
méret: 26x34,5 cm

Nature Flowers

3 pólyás gumis mappa
hosszabbik oldalán erős 
zárógumival
karton
méret: 26x34,5 cm

Sweet Office

A 421 Ft/db
B 400 Ft/db
C 379 Ft/db

A/4
P2110-1302

A 351 Ft/db
B 333 Ft/db
C 316 Ft/db

A/4
P2110-1266

A 372 Ft/db
B 353 Ft/db
C 335 Ft/db

A/4
P2110-1300

3 pólyás gumis mappa
hosszabbik oldalán erős 
zárógumival
karton
méret: 26x34,5 cm

Zig&Zag
A 348 Ft/db
B 331 Ft/db
C 313 Ft/db

A/4
P2110-1301

2017. november-december
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Akvarell készlet
A csomag tartalma: 
12 db akvarell színes ceruza (ragyogó színek)
1 db rajztömb
1 db speciális ecset, melynek a szárába kell a vizet 
tölteni, így az ecset vége folyamatosan nedves marad
P9140-1097

1399 Ft/klt. 
eredeti ár: 1549 Ft

Golyóstoll BK417
nyomógombos eldobható golyóstoll
gumírozott fogórész               
vonalvastagság: 0,7 mm
a tolltest színével megegyező írásszín 
száradás után a tinta víz és fény álló

60 Ft/db 
12 db/szín rendelése esetén

P3011-3051 fekete
P3011-3052 piros
P3011-3053 kék
P3011-3054 zöld
P3011-3055 narancssárga
P3011-3064 rózsaszín
P3011-3065 világoskék
P3011-3066 lila

eredeti ár: 65,50 Ft

299 Ft/db 
eredeti ár: 362 Ft

Roller Hybrid K118
kupakos zseléstoll
sötét vagy világos papírra 
dekorálásra alkalmas
a gumírozott fogórész színével  
megegyező írásszín                        
vonalvastagság: 0,8 mm

P3012-0035 ezüst
P3012-0034 arany

149 Ft/db 
eredeti ár: 196 Ft

Roller betét KF8

P3042-0036 ezüst
P3042-0035 arany

Újdonság!
2017. november-december
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Öntapadós betűk, számok 
• öntapadós színes papír  

betűk/számok
• 30 db betű vagy szám egy íven
• nyom nélkül eltávolítható  

vízbázisú ragasztóanyag 
P1132-0298 • betűk 
P1132-0299 • számok

999 Ft/db
eredeti ár: 1219 Ft

a mi márkánk

Színezhető papírtekercs
• öntapadós papírtekercs FSC minősített 

papírból
• nyom nélkül eltávolítható vízbázisú 

ragasztóval a hátoldalán
• különböző mintákkal
• felragasztható falra, táblára,  

asztalra, papírra

Színező öntapadós  
lapokkal
• kifestő-színező könyv
• kivehető nyomott mintás 

lapokkal
• öntapadós hátlap
• 5 féle minta
• mintánként 5 lap
• méret: 30x20,5 cm

P1132-0292 unisex
P1132-0297 fiúknak
P1132-0296 lányoknak

Eredeti ár: 948 Ft

699 Ft/db

Színezhető  
papírtekercs  
zsírkétakészlettel  
csomagolva!

P1132-0300 fiúknak
P1132-0301 lányoknak
P1132-0302 unisex

Eredeti ár: 1277 Ft

999 Ft/db

Színezhető papírtekercs 
dombornyomott mintákkal

Eredeti ár: 1028 Ft

649 Ft/db

Öntapadós papírtekercs  
minta nélkül
P1132-0295

Eredeti ár: 1016 Ft

699 Ft/db
P9140-6955

Eredeti ár: 820 Ft

649 Ft/db
P9140-6957

Eredeti ár: 1164 Ft

899 Ft/db
P1132-0293

2017. november-december
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Irattartó box Varicolor 
• műanyag asztali irattároló rendszer 7 fiókkal
• attraktív színű fiókok, szürke dobozban
• alkalmas A/4, C/4 méretű dokumentumok 
 tárolására
• a fiókok hangtalanul záródnak
• átlátszó kihúzófülekkel nyithatók
• méret: (Sz)28 cm (M)29,2 cm (Mé)35,6 cm
P2170-0269

Tisztítókendő Superclean 
• környezetbarát, alkoholmentes, antisztatikus, 
 antibakteriális törlőkendő 
• műanyag felületek, monitorok és telefon tisztítására 
• kiszerelés: 100 db
P7210-0450
Utántöltő • P7210-0451

Névjegykártyatartó Visifix 
• 4 gyűrűs exkluzív megjelenésű névjegykártyatartó
• 12 részes A–Z regiszterrel
• 25 db lefűzhető tasak, 200 db névjegykártya tárolására
• további tasak rendelhető a P4092-0010-es cikkszámon
• méret: 14,5 × 25,5 cm 
P4092-0440 • antracit
P4092-0442 • fekete
P4092-0443 • sötétkék

Névjegykártyatartó Visiclip 
• praktikus műanyag névjegytartó
• méret: 9,6x6 cm 
• zsebben hordható 
P4092-0430

Irattálca Varicolor 
• magas minőségű műanyagból készült 
• elegáns, robosztus irattálca, színes széllel
• méret: A/4.
• szín: szürke-lila
P2170-0027

14 990 Ft/db
eredeti ár: 
box: 22 943,68 Ft
tálca: 4286,36 Ft

931 Ft/db
eredeti ár: 1099 Ft
utántöltő: 1262,59 Ft

3489 Ft/db
eredeti ár: 
Visifix: 3879 Ft
Visiclip: 699 Ft

Varicolor irattartó box ajándék irattálcával

Superclean tisztítókendő ajándék utántöltővel

Visifix névjegykártyatartó ajándék Visiclippel

Vásároljon DURABLE iratboxot, és 
megajándékozzuk egy irattálcával!

Vásároljon DURABLE tisztítókendőt 
és megajándékozzuk  
egy tisztítókendő utántöltővel!

Vásároljon 200 darabos DURABLE  
Visifix névjegytartót és  
megajándékozzuk egy  
Visiclip névjegykártyatartóval a  
saját névjegyei számára!

2017. november-december

Az akció 2017. november 5. és 2018. január 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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Névjegykártyatartó Visifix Flip 
• rendkívül dekoratív és exkluzív 
• forgatható, asztali névjegytartó 
• 400 db névjegyhez, regiszterrel
P4092-0490 • ezüst/kék
P4092-0491 • fekete/ezüst

Névkitűzőtartó Style 
• stílusos ovális névjegykártya tartó fémből, fém rögzítéssel
• lehetővé teszi a biztonsági kártyák gyors és könnyű kezelhetőségét
• zsinór hossza 80 cm
• kiszerelés 10 db/doboz

Telefontartó Varicolor
• praktikus mobiltelefon-és töltőtartó
• minden típusú töltőhöz használható
• méret: 8,4x13,4 x0,45 cm (sz x ma x mé)

Névjegykártyatartó 
• elegáns ezüstszínű névjegytartó saját névjegyekhez
• 20 db 9x5,5 cm-es névjegykártya tárolására
• ezüst
P4092-0410

9499 Ft/db
eredeti ár: 
Visifix: 10529 Ft
Névjegykártyatartó: 999 Ft

779 Ft/db
eredeti ár: 859 Ft

1239 Ft/db
eredeti ár: 1369 Ft

Asztali névjegykártyatartó Visifix Flip ajándék névjegykártyatartóval

Vásároljon DURABLE VISIFIX  
forgatható névkegykártyatartót 
és megajándékozzuk  
1 db névjegykártyatartóval!

P4100-0368    fekete
P4100-0369    piros
P4100-0370    sárga
P4100-0371    kék
P4100-0372    zöld

P7220-1449    lila
P7220-1448    narancssárga
P7220-1445    piros
P7220-1447    rózsaszín
P7220-1446    sárga

Újdonság!

2017. november-december

Az akció 2017. november 5. és 2018. január 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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249 Ft/db
eredeti ár: 316 Ft

Golyóstoll Silver
fémtestű, cserélhető betétes 
gravírozható 
írásvastagság: 0,7 mm 
írásszín: kék 
P3011-2679

a mi márkánk

59 Ft/db
eredeti ár: 69 Ft

Dekormatrica 3D
2 színben 
vegyes dekorral  
P9140-1278

219 Ft/klt.
eredeti ár: 229 Ft

Bábkészítő készlet
vegyes dekor
P9140-1280

299 Ft/db
eredeti ár: 499 Ft

Lekaparható kép
spirálozott lekaparható 
minták 
a készlet tartalma:  
• 1 db sablon
• 1 kaparó
• 10 lekaparható kép
méret: 17,5x12,4 cm 
P0160-8048

189 Ft/klt.
eredeti ár: 199 Ft

Dekorgumi formák
vegyes dekor
P9140-1264

209 Ft/szett
eredeti ár: 229 Ft

Homokképkészítő szett 
vegyes dekor
P9140-1292

P9140-1284 23x10,5 cm eredeti ár: 199,00 189 Ft/db
P9140-1283 24x19,5 cm eredeti ár: 299,00 279 Ft/db
P9140-1285 9x21 cm eredeti ár: 199,00 189 Ft/db

Textilre vasalható gyémántok
vegyes dekor

A készlet er
ejéig!

A készlet er
ejéig!

A készlet er
ejéig!

A készlet er
ejéig!

A készlet er
ejéig!

2017. november-december

Az akció 2017. november 5. és 2018. január 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

46 Ft/db
eredeti ár: 55 Ft

Dekorszalag tépővel
öntapadós mintás ragasztószalag 
12 mm x 2,8 m 
vegyes dekorral
P0090-2260

419 Ft/klt.
eredeti ár: 524 Ft

Zselés toll pastel készlet
pasztell színű tintával 
6 színben: zöld, citromsárga, 
narancssárga, rózsaszín, lila, kék 
írás vastagság: 0,8 mm 
P3015-0139

349 Ft/db
eredeti ár: 475 Ft

Intelligens gyurma
nem szárad ki
nyújtható
formázható
visszapattan 
P0012-0102

24 Ft/db
eredeti ár: 29 Ft

Dekorszalag
öntapadós mintás ragasztószalag
12 mm x 2,8 m 
vegyes dekorral
P0090-2261

299 Ft/klt.
eredeti ár: 370 Ft

Zselés toll glitter készlet
csillogó tintával 
6 színben:  
kék, zöld, narancs,  
piros, rózsaszín, lila
írás vastagság: 1,0 mm
P3015-0138

275 Ft/klt.
eredeti ár: 340 Ft

Zselés toll glitteres készlet
vidám mintás testtel és  
csillogó tintával 
6 színben: zöld, citromsárga, 
piros, kék, lila, rózsaszín 
írás vastagság: 1,0 mm
P3015-0142

eredeti ár: 55 Ft

Zselés toll Metallic
színes mintás testtel és kupakkal 
többféle színben
display-ben szállítjuk
P3015-0143

46 Ft/db
12 db rendelése esetén

2017. november-december

Az akció 2017. november 5. és 2018. január 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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Ragasztóspray fix ragasztáshoz 
• a ragasztóanyag a spray segítségével könnyen  

és gyorsan nagy felületre vihető fel
• papír, fa, bőr és textil ragasztásához
• erős kötés      

Ragasztóspray 
visszaszedhető 
• speciálisan kifejlesztett,  

visszaszedhető  
ragasztóanyag

• ideális grafikai munkákhoz
• kiszerelés: 400 ml   

P4021-3002    

a mi márkánk

Lakkmarker
• lakk- és dekorációs marker
• kerekített hegy, fémtest
• permanent, lakkszerűen fedő  

festékkel töltve
• gyorsan száradó tinta
• írásvastagság: 1–3 mm

Lakkmarker készlet
• arany és ezüst  

P3021-0013
499 Ft/klt.

eredeti ár: 624 Ft

P3021-0011   arany
P3021-0012   ezüst

259 Ft/db
eredeti ár: 327 Ft

5 db/szín rendelése esetén

Textil ragasztó
• minden textíliához,  

lenvászonhoz, bőrhöz
• gyors, tartós kötés
• oldószermentes
• kiszerelés: 13 g 

P4021-3520

259 Ft/db
eredeti ár: 329 Ft

Univerzális erős ragasztó
• fa, papír, karton, fém és 

textil ragasztásához
• erős ragasztás
• kiszerelés: 30 ml 

P4021-3530

192 Ft/db
eredeti ár: 220 Ft

1499 Ft/db
eredeti ár: 1949 Ft

P4021-3001 • 400 ml

799 Ft/db
eredeti ár: 974 Ft

P4021-3000 • 150 ml

1499 Ft/db
eredeti ár: 1949 Ft

Ünnep

Üzenet

Ragasztás

2017. november-december

Az akció 2017. november 5. és 2018. január 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

Pollen borítékok

P1051-0270 barna
P1051-0271 bordó
P1051-0272 intenzív lila
P1051-0274 intenzív piros
P1051-0275 intenzív rózsaszín
P1051-0276 kanárisárga
P1051-0277 karamell
P1051-0278 krém
P1051-0280 lila
P1051-0281 mentazöld
P1051-0282 napsárga
P1051-0283 narancssárga
P1051-0285 rózsaszín
P1051-0286 sötétkék
P1051-0287 türkizkék
P1051-0289 világoskék
P1051-0290 zöld

LA/4 szilikonos
kiváló minőség 
a népszerű Trophée színes  
papírokkal megegyező színekben, 
PEFC minősítésű, környezetbarát 
alapanyagból
120 g/m2 súlyú papírból
nyomtatható lézer- és tintasugaras 
nyomtatóval

eredeti ár: 46,20 Ft

40,20 Ft/db
20 db/szín rendelése estén

P1051-0362 elefántcsont
P1051-0350 intenzív lila
P1051-0351 intenzív piros
P1051-0353 kanárisárga
P1051-0354 karamell
P1051-0355 krém
P1051-0356 mentazöld
P1051-0357 napsárga
P1051-0358 narancssárga
P1051-0359 türkizkék
P1051-0361 zöld

LC/5 enyvezett 
kiváló minőség
120 g/m2 súlyú papírból
nyomtatható lézer- és tintasugaras 
nyomtatóval

eredeti ár: 64,30 Ft

56 Ft/db
20 db/szín rendelése estén

P1051-0503 elefántcsont
P1051-0504 fehér
P1051-0505 krém

LC/5 enyvezett 
finoman bordázott 

eredeti ár: 29 Ft

26 Ft/db
20 db/szín rendelése estén

P1051-0400 barna
P1051-0401 bordó
P1051-0402 gyöngyház
P1051-0403 intenzív lila
P1051-0405 intenzív piros
P1051-0406 intenzív rózsaszín
P1051-0407 kanárisárga
P1051-0408 karamell
P1051-0409 krém
P1051-0411 lila
P1051-0412 mentazöld
P1051-0413 napsárga
P1051-0414 narancssárga
P1051-0416 rózsaszín
P1051-0417 sötétkék
P1051-0418 sötétszürke
P1051-0419 türkizkék
P1051-0421 világoskék
P1051-0422 zöld

LC/6 szilikonos
kiváló minőség
120 g/m2 súlyú papírból
nyomtatható lézer- és tintasugaras 
nyomtatóval

eredeti ár: 42,80 Ft

36,90 Ft/db
20 db/szín rendelése estén

eredeti ár: 72 Ft

62 Ft/db
20 db rendelése estén

LC/6 szilikonos arany
P1051-0423

2017. november-december

Az akció 2017. november 5. és 2018. január 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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45,90 Ft/ív

Rendelési egység: 1 ív

80,50 Ft/ív
Rendelési egység: 1 ív

Maya karton A/4 (21x27 cm)
270 g kétoldalas, 25 ív/csomag
cikkszám szín
P1020-0074 elefántcsont

P1020-0081 krém

P1020-0071 barack

P1020-0073 citromsárga

P1020-0092 szalmasárga

P1020-0100 napsárga

P1020-0095 világos narancssárga

P1020-0086 narancssárga

P1020-0083 mentazöld 

P1020-0084 mohazöld

P1020-0091 sötétzöld

P1020-0070 antikzöld

P1020-0079 keki

P1020-0094 türkiz

P1020-0097 világoskék

P1020-0078 kék

P1020-0080 királykék

P1020-0089 sötétkék

P1020-0088 rózsaszín

P1020-0077 intenzív rózsaszín

P1020-0087 piros

P1020-0072 bordó

P1020-0082 lila

P1020-0090 sötétlila

P1020-0096 világosbarna

P1020-0099 barna

P1020-0075 fehér

P1020-0098 világosszürke

P1020-0093 szürke

P1020-0076 fekete

Carta karton 50x70 cm
270 g kétoldalas, 25 ív/csomag
cikkszám szín
P1020-0306 elefántcsont

P1020-0303 citromsárga

P1020-0301 aranysárga

P1020-0312 narancs

P1020-0300 almazöld

P1020-0319 zöld

P1020-0316 sötétzöld

P1020-0309 halványkék

P1020-0310 kék

P1020-0305 égkék

P1020-0315 rózsaszín

P1020-0313 pink

P1020-0314 piros

P1020-0311 lila

P1020-0304 csokoládé

P1020-0307 fehér

P1020-0308 fekete

a mi márkánk
2017. november-december

Az akció 2017. november 5. és 2018. január 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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Tárolódoboz
818 Ft/db

méret
: 51x

37x24 cm 

minta: MACI

méret
: 52

x40x25 cm
 

minta: lá
da

méret: 5
2x40x25 cm 

minta: virág

P0160−6030

P0160−6038

P4130−1560

P4130−1561
P4130−1562

P0160−6039 P0160−6040

P0160−6031 P0160−6032

2017. november-december

Az akció 2017. november 5. és 2018. január 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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Üveg
P8170-0127

2799 Ft/db
Buborék 
P8170-
0128

WIFI 
P8170-0136

Szív
P8170-0130

Mackó
P8170-0126

Felhő
P8170-0129

• krétamarkerrel írható
• vizes ruhával könnyedén letörölhető
• méret: 30x50 cm
• A CSOMAG TARTALMA: 

1 db fehér krétamarker 
a rögzítéshez kétoldalas ragasztószalag

Krétatábla Sziluett

2649 Ft/db 2649 Ft/db

1499 Ft/klt.

999 Ft/szett

Mokka
P8170-0137

Újdonság! Újdonság!

• krétamarkerrel írható
• könnyedén letörölhető
• 8,5x5 cm
• 8 db matrica/szett
P8170-0134

Matrica szett 

• beszúrható, virág vagy 
buborék formájú mini 
krétatáblakészlet 

• krétamarkerrel írható
• könnyedén letörölhető
• 8,5x5 cm
• 5 db tábla/csomag

Krétatábla címke

Buborék
P8170-0131

Virág
P8170-0132

2017. november-december

Az akció 2017. november 5. és 2018. január 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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1649 Ft/db

• asztali krétatábla egyszerre két funkcióval
• az egyik oldal egy krétamarkerrel írható és nedves ruhával 

törölhető krétatábla, a másik pedig egy posztertartó keret, 
melybe könnyedén szórólap vagy fénykép helyezhető

• méret: A5
P8170-0133

Krétatábla Mini asztali

• krétamarkerrel írható krétatábla
• tűzhető parafatábla
• méret: 15,5x18 cm
• A CSOMAG TARTALMA: 

7 db tábla 
1 db fehér krétamarker

 6 db táblatű 
kétoldalas ragasztószalag

2699 Ft/klt.

Újdonság!

Hatszög  
parafa&kreatív
készlet

fehér
P0010-2513

kék, piros, zöld, fehér
P0010-2511

sárga, rózsa, narancs, lila
P0010-2512

1490 Ft/klt.

Krétamarker
• 4 db krétamarker/készlet
• hegy vastagság: 1—2 mm
• 3-féle készlet

2017. november-december

Az akció 2017. november 5. és 2018. január 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

Golyóstoll Avantage VN-210 
• fémtestű, csavaros golyóstoll
• krómozott hegy és felső rész
• elegáns díszdobozban 
• vonalvastagság: 1 mm 
• írásszín: kék 
P3011-2752

A készlet erejéig!

Golyóstoll Incanto NT-110
• elegáns, vékony fémtestű golyóstoll
• csavaros mechanizmus
• elegáns díszdobozban 
• vonalvastagság: 1 mm 
• írásszín: kék 
P3011-2762 • fekete test
P3011-2763 • kék test

Most megéri! 

Golyóstoll Avantage VN-250
• fémtestű, csavaros golyóstoll
• krómozott hegy és felső rész
• elegáns díszdobozban 
• vonalvastagság: 1 mm 
• írásszín: kék 
P3011-2753 • bordó
P3011-2754 • fekete
P3011-2755 • kék

Golyóstoll Signature SR-300
• csavarmechanikás, elegáns  

golyóstoll
• ergonomikus kialakításának 

köszönhetően hosszú írásra is 
alkalmas

• gumírozott fogórész
• elegáns díszdobozban 
• vonalvastagság: 1 mm 
• írásszín: kék 
P3011-2772 • fekete
P3011-2773 • kék

Szenzációs 
áron!

499 Ft/db
eredeti ár: 968 Ft

499 Ft/db
eredeti ár: 948 Ft

499 Ft/db
eredeti ár: 1020 Ft

799 Ft/db
eredeti ár: 1571 Ft

Szenzációs ár
on!

2017. november-december

Az akció 2017. november 5. és 2018. január 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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Most megéri! 
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Marker NN60 permanent
• 85%-ban újrahasznosított alapanyagból
• kopásálló, nagy fedőképességű alkoholos tintával
• PVC, xylen és toloul mentes
• műanyag test, kupakos, klipszes
• írásvastagság: 3,9–5,8 mm
• íráshossz: 420 m Most megéri! 

P3021-1663   fekete
P3021-1664    piros
P3021-1665    kék

Marker NMS50 permanent
• kopásálló
• nagy fedőképességű alkoholos tintával
• PVC, xylen és toloul mentes
• műanyag test
• kupakos, klipszes
• írásvastagság: 2 mm 

A készlet ere
jéig!

P3021-1662    kék
P3021-1661    piros

Roller HyperG KL257
• fény- és vízálló tintával töltött exkluzív rollertoll
• PVC mentes
• 71%-ban újrahasznosított alapanyagból készült
• fém nyomógomb és klipsz, gumírozott fogórész
• tintaablakkal
• írásvastagság: 0,7 mm
• íráshossz: 600 m 

P3012-0041   fekete
P3012-0043    piros
P3012-0044    kék

Szenzációs ár
on!

299 Ft/db
eredeti ár: 403 Ft

299 Ft/db
eredeti ár: 379 Ft

349 Ft/db
eredeti ár: 440 Ft

2017. november-december

Az akció 2017. november 5. és 2018. január 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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Luminaria lámpásszett 
Papírlámpások, melyek teamécses használatával 
egyedi dekorációs elemekké válnak
● speciális papírból készült, mely nem gyúlékony
● használható lakásban és kültéren egyaránt

Origamipapír Mandarine
● 12x12 cm 
● 20 lap/csomag

napsugár 
P9140-6880

love 
P9140-6881

szerencse 
P9140-6882

pillangók 
P9140-6883

karácsonyi szett kicsi 
P9140-6884

karácsonyi ház 
P9140-6886

karácsonyi szett nagy 
P9140-6885

849 Ft/szett

899 Ft/szett699 Ft/szett

399 Ft/cs.
eredeti ár: 535 Ft
P9140-0200   sárga
P9140-0201   narancssárga
P9140-0202  piros
P9140-0203  rózsaszín
P9140-0204  lila
P9140-0205    kék
P9140-0207   fekete-fehér

a mi márkánk

Öntapadós skicclapok
• öntapadós felület a hátlap felső részén
• nyom nélkül eltávolítható vízbázisú ragasztóanyag
• felragasztható falra, táblára, asztalra, papírra
• FSC minősített papírból
• méret:A/4 • 25 ív/csomag

499 Ft/tömb

P1132-0294

eredeti ár: 794,18 Ft

Szenzációs áron! a mi márkánk

A készlet er
ejéig!

Most megéri! 2017. november-december

Az akció 2017. november 5. és 2018. január 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

237 Ft/db
20 db rendelése esetén

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

265 Ft/db
20 db rendelése esetén

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

245 Ft/db
20 db rendelése esetén

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

337 Ft/db
20 db rendelése esetén

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

317 Ft/db
20 db rendelése esetén

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

534 Ft/db
20 db rendelése esetén

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

438 Ft/db
20 db rendelése esetén

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

381 Ft/db
20 db rendelése esetén

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

333 Ft/db
20 db rendelése esetén

Készpénzfizetési számla  
ragasztó kötött 
50x3 lapos tömb, A/5 álló 
B.13-373/V/RK

420 Ft/db
20 db rendelése esetén

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

415 Ft/db
20 db rendelése esetén

Számla ragasztó kötött 
Számla 50x3 lapos tömb 
A/5 álló 
B.13-374/V/RK

172 Ft/db
20 db rendelése esetén

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

w
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u pátrianyomtatvány

Egyszerűsített
készpénzfizetési 

számla

B. 13–372/6/C/PM
50 × 2 lapos tömb

2017. november-december

Az akció 2017. november 5. és 2018. január 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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Mátrix leporelló 240x12 col

3523 Ft/dob.

2 példányos, lapszámozott 
900 garn. /doboz 
P1031-2210

3751 Ft/dob.

3 példányos, lapszámozott 
600 garn. /doboz 
P1031-2210

2729 Ft/dob.

1 példányos, 1800 ív/doboz 
P1031-2100

3473 Ft/dob.

2 példányos, 900 garn./doboz 
P1031-2200

3751 Ft/dob.

3 példányos, 600 garn./doboz 
P1031-2300

719 Ft/cs.

Másolópapír Berga Focus A/4
• 80 g • 500 ív/csomag 
P1011-0281

5 csomag rendelése esetén

669 Ft/cs.
P1011-0287 ● A/4

10 csomag rendelése esetén

eredeti ár: 689 Ft

1339 Ft/cs.
P1011-0286 ● A/3

5 csomag rendelése esetén

eredeti ár: 1349 Ft

Az év vége közeledtével szeretnénk  
megköszönni Önnek az együttműködést,  
a bizalmat, amellyel megtisztelt minket 2017-ben. 

SZAKÜZLETEK

®

Másolópapír OptiText
• 80 g • 500 ív/csomag

Boldog, békés karácsonyt és eredményes új évet 
kíván Önnek és munkatársainak  
a Pátria Irodaszer csapata!

Tisztelt Partnerünk! 

2017. november-december

Az akció 2017. november 5. és 2018. január 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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