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Részletek hamarosan!

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

a mi márkánk

2018. február

Csomagzáró szalag

• ipari, irodai és háztartási
ragasztásra
• vastagság: 40 mikron
• szalagméret: 48 mm x 50 m

109 Ft/db

72 db rendelése esetén

barna P4022-0051
áttetsző P4022-0052

99 Ft/db

144 db rendelése esetén

eredeti ár: 119 Ft

Ragasztószalag

6, Ft/db
90

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

144 db rendelése esetén

eredeti ár: 8,50 Ft

Lefűzhető tasak

• A/4-es iratok tárolására
mikron

típus

db/csomag

eredeti ár

P2100-0071

38

narancsos

100

435,00

P2100-0091

80

narancsos

50

445,00

P2100-0092

80

narancsos

50

435,00

P2100-0093

60

víztiszta

50

445,00

P2100-0094

90

víztiszta

50

739,00

akciós ár/cs.

299,00*
399,00
389,00
399,00
659,00

* 10 csomag rendelése esetén
Genotherm narancsos

• A/4-es iratok tárolására
• felül-és oldalt nyitott, narancsos felületű irattartó
• vastagsága: 80 micron
• kiszerelés: 50 db/csomag
P2100-0204

389 Ft/cs.

1 cs. rendelése esetén

eredeti ár: 429 Ft
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Az akció 2018. február 5. és március 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. február

Gyorsfűző vegyes csomagban
műanyag gyorsfűző vegyes kiszerelésben, ajánlott A/4 méretű
dokumentumok lyukasztás nélküli lefűzéséhez
átlátszó előlap, színes hátlap, feliratozható oldalcsík
5 db szín/csomag
irodai:
!
g
á
s
n
o
d
Új
lakossági:

irodai 2120 - 0110

Ft

s.
143 Ft/c
eredeti

ár: 155

P

gi
lakossá 2120 - 0111
P

Tűfilc

• műanyag test
• vízbázisú tintával töltve
• vonalvastagság: 0,5 mm

72 Ft/db

50 db/szín rendelése esetén

eredeti ár: 76 Ft
P3022-0895
P3022-0896
P3022-0897
P3022-0898

fekete
kék
piros
zöld

4 darabos készlet
P3022-0899

289 Ft/klt.

12 klt. rendelése esetén

eredeti ár: 299 Ft

Az akció 2018. február 5. és március 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

2018. február

Genotherm A/4 zsebbel

• vastagság: 180 mikron
• 4 zsebbel
• színes elválasztó címkék a külső
oldalon
• vegyes színek
• P2180-0073

132 Ft/db

10 db rendelése esetén

eredeti ár: 157 Ft

Genotherm A/4
•
•
•
•

a
ham rosan

vastagság: 160 mikron
víztiszta
vegyes színek
P2100-0027

39, 50 Ft/db

12 db rendelése esetén

eredeti ár: 47 Ft

Tűzőgép Black&White No.10

Tűzőgép Ergonomic 24/6
•
•
•
•
•
•

kapacitás: 20 lap
tűző-fűző funkció
fűzési mélység: 90 mm
kapocs méret: 24/6
szürke/narancssárga
P5140-0207

589 Ft/db
eredeti ár: 649 Ft

•
•
•
•
•

Tűzőgép Black&White 24/6
•
•
•
•
•
•

műanyag test, fémszerkezet
tűző-fűző funkció
kapacitás: 16 lap
kapocs méret: 24/6
fekete-fehér
P5140-0205

műanyag test, fémszerkezet
kapacitás: 12 lap
kapocs méret: No.10
fekete-fehér
P5140-0204

279 Ft/db
eredeti ár: 319 Ft

589 Ft/db
eredeti ár: 699 Ft
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Az akció 2018. február 5. és március 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. február

Lyukasztó Black&White

Lyukasztó Ergonomic
•
•
•
•
•

fém lyukasztó
gumírozott nyomórésszel
hulladékgyűjtővel, távtartóval
lyukasztható lapok száma: 25 lap
P5090-0153

•
•
•
•

fémházas lyukasztó
műanyag távtartó
kapacitás: 15 lap
P5090-0152

649 Ft/db
eredeti ár: 773 Ft

839 Ft/db
eredeti ár: 999 Ft

Hibajavitó roller eldobható
• kiváló ár/érték arány
• a javított felület azonnal
újraírható
• 5 mm x 8 m
• P4010-1205

155 Ft/db

12 db rendelése esetén

eredeti ár: 179 Ft

Hibajavitó roller eldobható
• kiváló ár/érték arány
• a javított felület azonnal
újraírható
• 5 mm x 3 m
• P4010-1208

109 Ft/db

12 db rendelése esetén

eredeti ár: 129 Ft

Tűzőkapocs 24/6

• kiváló ár/érték arány
• 1000 db/doboz
• P4047-0175

44 Ft/db

10 db rendelése esetén

eredeti ár: 50 Ft

Tűzőkapocs No.10

• kiváló ár/érték arány
• 1000 db/doboz
• P4047-0176

27 Ft/db

10 db rendelése esetén

eredeti ár: 30 Ft

Az akció 2018. február 5. és március 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
Gyűrűskönyv betét Ricambi fehér
•
•
•
•

lyukasztott gyűrűskönyv betétek
nagyfehérségű 80 grammos lapokkal
40 lap
darabos kiszerelés

A/4

P1121-0321 • vonalas
P1121-0322 • kockás

A
B
C

153 Ft/db
145 Ft/db
138 Ft/db

A/5

P1121-0323 • vonalas
P1121-0324 • kockás

A
B
C

93 Ft/db
88 Ft/db
84 Ft/db

Gyűrűskönyv betét Ricambi színes
•
•
•
•

lyukasztott gyűrűskönyv betétek
nagyfehérségű 80 grammos színes lapokkal
72 lap
darabos kiszerelés

A/4

P1121-0325 • vonalas

A
B
C

563 Ft/db
535 Ft/db
509 Ft/db

Jegyzettömb Master

• 90 lapos fejben ragasztott
• 80 g-os belívek
• rendelési egység: 5 db

A/4

P1131-0215 • sima

A
B
C

6

365 Ft/db
349 Ft/db
329 Ft/db

Jegyzettömb Legal
•
•
•
•

50 lapos fejben tűzött
mikroperforált lapok margóval
80 g-os belívek
rendelési egység: 10 db

A/4

P1131-0216 • vonalas

A
B
C

432 Ft/db
412 Ft/db
389 Ft/db

Az akció 2018. február 5. és március 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

ha ma
n

A/4

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

A
B
C

399 Ft/db
379 Ft/db
359 Ft/db

sa

• 60 lapos fejben spirálozott, erős duplaspirállal
• 4 féle borítóval (a borító színe nem választható)
• 80 g-os belívek

ro

Jegyzettömb spirálos Pignastyl

Rendelési egység:

• A/4, A/5, A/6 esetén 10 db/cikkszám
• 8x12 cm: 20 db/cikkszám

A/5

P1131-0220 • sima
P1131-0221 • vonalas
P1131-0222 • kockás

A/6

A
B
C

A
B
C

229 Ft/db
216 Ft/db
205 Ft/db

P1131-0223 • kockás

108 Ft/db
103 Ft/db
99 Ft/db

8x12 cm

P1131-0224 • kockás

A
B
C

70 Ft/db
67 Ft/db
63 Ft/db

Jegyzettömb spirálos Nature Flowers
• 50 lapos spirálos
• 3 féle borító mintával
(a borító mintája nem választható)
• 80 g-os belívek
• 225 g-os borítóval
• rendelési egység: 6 db

A/5

P1112-2709 • kockás

A
B
C

319 Ft/db
302 Ft/db
287 Ft/db

A/6

P1112-2710 • kockás

A
B
C

185 Ft/db
175 Ft/db
169 Ft/db

Az akció 2018. február 5. és március 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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217B-8 zsebszámológép

• 8 számjegy
• nagy kijelző, és gombok
• napelemmel és elemmel
működik
P5130-1120

669 Ft/db
eredeti ár: 759 Ft

216A-10 zsebszámológép

• 10 számjegy
• napelemmel és elemmel
működik
• automata kikapcsolás
• nagy kijelző, műanyag gombok
• gyökvonás, előjelváltás
• % számítás • 3 memória
P5130-1117

579 Ft/db
eredeti ár: 649 Ft

a mi márkánk
265A-10 zsebszámológép

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

599 Ft/db
eredeti ár: 679 Ft

281-12 zsebszámológép

• 12 számjegy • napelemmel
és elemmel működik
• gumírozott gombok
• független memória
• haszonkulcs számítás
• automata kikapcsolás
• GT funkció
P5130-1122

579 Ft/db
eredeti ár: 649 Ft

808A-8 asztali számológép

• 8 számjegy
• napelemmel és elemmel működik
• automata kikapcsolás
• előjelváltó gomb,
• nagy, döntött kijelző
• műanyag gombok
P5130-1124

689 Ft/db
eredeti ár: 749 Ft

8

1169 Ft/db
eredeti ár: 1299 Ft

836A-12 asztali számológép

• 12 számjegy
• napelemmel és elemmel működik
• GT funkció, gyökvonás, visszatörlő
és előjelváltó gomb
• haszonkulcsszámítás
• ''00'' gomb
• független memória.
• nagy, döntött kijelző
P5130-1125

Az akció 2018. február 5. és március 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/

2018. február

n

a mi márkánk

arosa

837A-12 asztali számológép

899 Ft/db
eredeti ár: 999 Ft

ham

• 12 számjegy
• fémházas műanyag gombokkal
• napelemmel-és elemmel működik
• GT funkció, gyökvonás,
visszatörlő és előjelváltó gomb
• haszonkulcsszámítás, ''00'' gomb
• független memória
P5130-1126

899 Ft/db
eredeti ár: 999 Ft

EU895-12 asztali számológép

• 12 számjegy
• fémházas műanyag gombokkal
• napelemmel-és elemmel működik
• GT funkció
• visszatörlő és előjelváltó gomb
• haszonkulcsszámítás, ''00'' gomb
• független memória
P5130-1131

833-10 asztali számológép

• 10 számjegy
• napelemmel-és elemmel
működik
• GT funkció, gyökvonás,
visszatörlő és előjelváltó gomb
• haszonkulcsszámítás
• független memória
P5130-1127

1929 Ft/db
eredeti ár: 2229 Ft

2089 Ft/db
eredeti ár: 2389 Ft

815-16 (000) asztali számológép

• 16 számjegy
• műanyag gombokkal
• napelemmel-és elemmel működik
• ''00'' és ''000' gomb
• GT funkció, gyökvonás.
P5130-1135

1629 Ft/db

899Q-12 asztali számológép

• 12 számjegy
• műanyag gombok
• napelemmel-és elemmel működik
• GT funkció, gyökvonás,
visszatörlő és előjelváltó gomb
• ''00'' gomb
P5130-1133

eredeti ár: 1839 Ft

814A-12 asztali számológép

• 12 számjegy
• műanyag gombok
• napelemmel-és elemmel működik
• GT funkció, ''00'' gomb
P5130-1118

789 Ft/db
eredeti ár: 869 Ft

Az akció 2018. február 5. és március 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

2018. február

Mágnestáblák

Mágnestábla kétoldalas forgatható
• mágneses felület
• kétoldalas, hordozható tábla
• szárazon törölhető
• átfordítható
• konferenciákra, képzésekre ajánlott

hamar

os

P8110-0166

méret
eredeti ár
100x150 cm
79 429

P8110-0167

100x200 cm

89 729

P8110-0160

120x150 cm

86 729

P8110-0161

120x180 cm

92 509

P8110-0195

90x120 cm

60 319

akciós ár/db

68 309
77 169
74 589
79 559
51 869

a
n
hamarosan

Mágnestábla aluminium keretes
• mágneses felületű fehértábla
• szárazon törölhető
• fali rögzítőelemekkel és
1 db táblamarkerrel szállítjuk

10

P8110-0150

méret
eredeti ár
100x150 cm
18 849

P8110-0151

100x200 cm

25 249

P8110-0152

120x120 cm

19 309

P8110-0153

120x150 cm

22 899

P8110-0154

120x180 cm

25 469

P8110-0155

120x240 cm

34 099

akciós ár/db

16 209
21 709
16 609
19 689
21 909
29 319

Az akció 2018. február 5. és március 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/

2018. február

Golyóstoll BK417

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

65 Ft/db

12 db/írásszín rendelése esetén

a mi márkánk

Golyóstoll Megapolis Concept

• fémhegyű nyomógombos golyóstoll
• vonalvastagság: 0,7 mm
• opálos műanyag tolltest
• gumírozott fogórész
P3011-2783 • kék
P3011-2765 • fekete

109 Ft/db

12 db/írásszín rendelése esetén

eredeti ár: 129 Ft

Golyóstoll készlet R-301

• eldobható kupakos golyóstoll
• vonalvastagság: 1,0 mm
• írásszín: kék, fekete, piros
P3011-2795

születésnapi

ár!

Zselés toll Megapolis kék
bliszteres
• műanyag test
• kupakos
• vonalvastagság: 0,5 mm
• írásszín: kék
P3015-0183

99 Ft/klt.

24 klt. rendelése esetén

Zselés toll Megapolis fekete
bliszteres
• műanyag test
• kupakos
• vonalvastagság: 0,5 mm
• írásszín: fekete
P3015-0185

ár!
24 db rendelése esetén
eredeti ár: 219 Ft

erejéig!
A készlet

eredeti ár: 149 Ft

születésnapi

189 Ft/db

ma

fekete
piros
kék
zöld
narancssárga
rózsaszín
világoskék
lila

ha

P3011-3051
P3011-3052
P3011-3053
P3011-3054
P3011-3055
P3011-3064
P3011-3065
P3011-3066

rosan

eredeti ár: 69 Ft

erejéig!
A készlet

129 Ft/db

24 db rendelése esetén

eredeti ár: 219 Ft

Zselés toll készlet Reporter
• eredeti tervezésű tolltest
• gumírozott fogórész
• vonalvastagság: 0,5 mm
• írásszín: kék, fekete, piros
P3015-0186
születésnapi

ár!

erejéig!
A készlet

349 Ft/klt.

12 klt. rendelése esetén

eredeti ár: 499 Ft

Az akció 2018. február 5. és március 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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a:
sorszám

A fizetés

módja:

:
Egyéb adatok

ÁFA
kulcsa

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

Menny.
egys.

A fizetés
a:

A vevő

Mennyisége

belső sorszám

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

249 Ft/db

20 db rendelése esetén

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

la

számlaszám:

Adóazonosító

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

szám:

Közösségi adószám
:

Értéke
(ÁFA nélkül)

Egységára
(ÁFA nélkül)

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,

39 Ft/db

50 db rendelése esetén

határideje:

Könyvelési

SZÁMLA

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

A kimen
ó szám:
Adóazonosít
adószám:
Közösségi
kelte:
A számla

tja:
és időpon
A teljesít

sorszáma:

ő számla

irányít
A vevő (név, ):
megnevezése

bankszámla

ÁFA
kulcsa

Menny.
egys.

Mennyisége

sorszáma:

Könyvelési

Egységára
(ÁFA nélkül)

számlaszám:

Értéke
(ÁFA nélkül)

e

Az ÁFA összeg
A számla

1 NY

A számlába
n
részletezése szereplő ÁFA

PÉLDÁ

/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

EREDETI

ge

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. – Számla egy
esetén a szerződésbe
Pátria Nyomda
Zrt. – (D 5428)

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

27 Ft/db

%

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

végösszege

EREDETI

44 Ft/db

50 db rendelése esetén

50 db rendelése esetén

Összesen
AM
ÁFA-kulcsok %
%

lő ÁFA
ban szerep
A számlá
részletezése
ÁFA nélkül
Számlaérték

A kimenő számla

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

postafiók,

CO8LA

50 db rendelése esetén

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

telefax,

CO8LA

39 Ft/db

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

– (Gyártva:

2014.)

számlaérték

kel – 4 lapos

garnitúra –

008025

bankszámlá
n, vagy a jogszabályb ra
an
P. H. aláírás
PM által ajánlott

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

180 Ft/db

20 db rendelése esetén

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

460 Ft/db

20 db rendelése esetén

278 Ft/db

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

400 Ft/db

20 db rendelése esetén

350 Ft/db

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

20 db rendelése esetén

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

333 Ft/db

20 db rendelése esetén

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

12

436 Ft/db

20 db rendelése esetén

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

561 Ft/db

20 db rendelése esetén

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

Az akció 2018. február 5. és március 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

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

16 258 Ft/dob.
16 323 Ft/dob.

11 152 Ft/dob.

10 225 Ft/dob.
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Kifutó termékek, utolsó árak a készlet erejéig!

Marker NMS50 permanent

• kopásálló, nagy fedőképességű alkoholos tintával
• PVC, xylen és toloul mentes
• műanyag test, kupakos, klipszes
• írásvastagság: 2 mm
P3021-1661 piros
P3021-1662 kék

319 Ft

6 db/írásszín
rendelése esetén
eredeti ár: 403 Ft

Marker NN60 permanent vágott

• 85%-ban újrahasznosított alapanyagból készült
• kopásálló, nagy fedőképességű alkoholos tintával
• PVC, xylen és toloul mentes
• műanyag test, kupakos, klipszes
• írásvastagság: 3,9–5,8 mm
P3021-1663 fekete
P3021-1664 piros
P3021-1665 kék
6 db/írásszín
rendelése esetén
eredeti ár: 379 Ft

299 Ft

Táblamarker Maxiflo MWL5M
kerek

• innovatív rendszer, pumpás kivitelű tintaadagolással
• intenzív színek az utolsó cseppig
• háromszoros élettartam a
hagyományos táblamarkerekhez képest
• lehetővé teszi a „fejjel lefelé“
írást
• tartós, strapabíró hegy
• írásvastagság: 6 mm
P3021-0261 fekete
P3021-0262 kék
P3021-0264 zöld

359 Ft

6 db/írásszín
rendelése esetén
eredeti ár: 459,99 Ft
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Az akció 2018. február 5. és március 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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Írószertartó Cubo
• fekete
P4060-0060

Iratsín gumis
• 3 mm széles • ezüst
• 1–30 lap lefűzéséhez
P5051-0056

499 Ft

39 Ft

eredeti ár: 549 Ft

eredeti ár: 45 Ft

Írószertartó Trend
• 8,2x10,6x18 cm
P4060-0061 • narancssárga
P4060-0062 • lila

Írószertartó Varicolor
• 10x7,9x7,9 cm
• szürke-lila
P4060-0052

349 Ft

1099 Ft

eredeti ár: 399 Ft

eredeti ár: 1169 Ft

Jegyzettömb-tartó Vegas
• 800 lapos jegyzettömbbel
P4130-0301 • ezüst
P4130-0300 • fekete

999 Ft

eredeti ár: 1399 Ft

Jegyzettömb-tartó Trend
• 9x9 cm
• 800 lapos jegyzettömbbel
P4130-0312 • narancssárga
P4130-0311 • lila

799 Ft

a
ham rosan

eredeti ár: 899 Ft

Névjegykártyatartó Visiclip
• 9,6x6 cm
• antracit
P4092-0430

599 Ft

eredeti ár: 699 Ft

Az akció 2018. február 5. és március 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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Iratmegsemmisítő 580 XCD cross-cut
• kapacitás: 8 lap DIN A4 (80 g)
• 1 CD/DVD/bankkártya
• vágási szélesség: 220 mm
• vágási méret: 18 mm
• tárolóedény mérete: 21 liter
• biztonsági fokozat: P-4
• méret: 35x21,5x45 cm
P5040-0301

12 299 Ft/db
eredeti ár: 12 759 Ft

Levélmérleg 3623 EDS

3299 Ft/db
eredeti ár: 3429 Ft

• LCD kijelző
• edzett üveg tálca
• terhelhetőség 5000 grammig
• állítható mértékegység
• 1 grammos pontosságú mérés
• 2 gombos működtetés
• automatikus kikapcsolás
• elemigény (1x lithium elem CR2032)
• méret: 19,5x15,8x4 cm
P5011-0920

Számológép D69Plus szalagos

9999 Ft/db
eredeti ár: 10 319 Ft

• 12 digites nagy LC kijelző
• ÁFA számítás
• Euró/nemzeti valuta átváltás
• százalékszámítás
• négyzetgyökvonás
• „00” gomb • 4 gombos memória
• GT funkció
• korrekciós gomb
• költség / eladás / árrés számítás
• tételszámolás
• tizedesvessző utáni helyiérték állítás
• két színű nyomtatás (fekete/piros)
• papír méret: 57 mm x 40 m, O 12 mm
P5130-0211

2249 Ft/db
eredeti ár: 2369 Ft
Hegyező P100 elektromos

• minden standard méretű
ceruzához használható
(lyuk átmérő: 8 mm)
• 14 másodperc alatt kihegyez
beépített biztonsági kapcsoló
• automata érzékelő
• tartály kapacitás: kb. 2 teljes
ceruza
• 4 db AA elemmel működik
• méret: 12,2x5,7x8 cm
P0013-2410

Vágógép GA42 karos A4

5389 Ft/db
eredeti ár: 5669 Ft
16

• karos vágógép DIN A4 méretig
• ideális irodai munkához és otthoni használatra is
• gyors precíz vágásra papírhoz, fotókhoz,
kartonhoz, kraft papírhoz és fóliához
• vágáshossz: DIN A4 (330 mm)
• kapacitás: 10 ív papír (70 g/qm)
• vágási magasság: 1 mm
• átlátszó leszorítósín
• stabil fém váz: 26x33 cm
P5150-0102

Az akció 2018. február 5. és március 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/

