PÁTRIA NYOMDA ZRT. JÚNIUSI KIADVÁNYA VISZONTEL ADÓINAK

1259 Ft/db
eredeti ár: 1399 Ft
méret: 15 cm

P4130-1309

2 0 18 . j ú n i u s

MINDHÁROM MÉRETBEN
VEGYES SZÍNEKBEN:
PIROS, KÉK, FEKETE

ÚJDONSÁG!

PÉNZK AZETTA
SZENZ ÁCIÓS ÁRON!

1869 Ft/db
P4130-1310

eredeti ár: 2075 Ft
méret: 25 cm

2619 Ft/db
eredeti ár: 2899 Ft
méret: 30 cm

P4130-1311

Az akció 2018. június 5. és július 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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2018. június

a mi márkánk

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 (P2120-0110)
lakossági (P2120-0111)

143 Ft/cs.

5 cs./cikkszám rendelése esetén

eredeti ár: 155 Ft

irodai

Lefűzhető tasak A/4 narancsos
• 38 mikron
• 100 db/csomag
P2100-0071

születésnapi

ár!

299 Ft/cs.

100 cs. rendelése esetén

eredeti ár: 435 Ft

2

lakossági

Lefűzhető tasak A/4 narancsos
• 80 mikron
• 50 db/csomag
P2100-0091

születésnapi

ár!

339 Ft/cs.

100 cs. rendelése esetén

eredeti ár: 445 Ft

Az akció 2018. június 5. és július 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. június

a mi márkánk
Gyorsfűző PP A/4

• 200 lap lefűzésére alkalmas gyorsfűző
• fém lefűző, műanyag leszorító fül
• feliratozható oldalcsík
• 120 mikron vastag áttetsző előlap
• 180 mikron vastag színes hátlap

19,90 Ft/db

100 db/cikkszám rendelése esetén
eredeti ár: 25 Ft
P2120-0090
P2120-0091
P2120-0092
P2120-0093
P2120-0094
P2120-0095
P2120-0096
P2120-0097
P2120-0098
P2120-0103
P2120-0104
P2120-0107
P2120-0108
P2120-0109

narancssárga
rózsaszín
középkék
világoskék
lila
piros
türkiz
sötétkék
világoszöld
fehér
fekete
sárga
sötétzöld
szürke

Gyorsfűző PP A/4 lefűzhető

28,90 Ft/db

40 db/cikkszám rendelése esetén
eredeti ár: 36 Ft

• 200 lap lefűzésére alkalmas gyorsfűző
• fém lefűző, műanyag leszorító fül
• feliratozható oldalcsík
• standard euro lyukasztásának köszönhetően
lefűzhető iratrendezőbe, gyűrűs könyvbe
• 120 mikron vastag áttetsző előlap
• 180 mikron vastag színes hátlap
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

sárga
sötétkék
világoskék
világoszöld
narancssárga

Az akció 2018. június 5. és július 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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2018. június

a mi márkánk

Iratrendező Black Office Prem'Touch
• fekete iratrendező színes belsővel
• Prem'Touch minőség
• kihúzólyukkal, élvédő nélkül
• belső színek: pink, lila, türkiz, zöld
P2160-0790

699 Ft/db

eredeti ár: 865 Ft

Gyűrűs köny Black Office

• gyűrűs könyv színes belsővel
• kapacitás: 275 ív A/4-es lap
• belső színek: pink, lila, türkiz, zöld
• gerinc: 30 mm
4 gyűrűs • P2130-0320

519 Ft/db

eredeti ár: 645 Ft

2 gyűrűs • P2130-0321

499 Ft/db

eredeti ár: 615 Ft

Előrendező Black Office Prem'Touch
• kartonból készült előrendező
• 9 részes, kivágott ablakokkal
• borítóvastagság: 225 g/m2
• kapacitás: 450 ív A/4-es lap
• sarkain gumival zárható
• szín: fekete
P2050-0225

2599 Ft/db

eredeti ár: 3209 Ft

4

Az akció 2018. június 5. és július 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. június

a mi márkánk

Gumis mappa Black Office

629 Ft/db

5 db rendelése esetén

eredeti ár: 775 Ft

• műanyag gumis mappa színes gumival
és belsővel
• alapanyag-vastagság: 500 mikron
• kapacitás: 200 ív A/4-es lap
• belső színek: pink, lila, türkiz, zöld
P2070-0140

Gumis mappa Black Office

• műanyag iratgyűjtő mappa színes
gumival és belsővel
• alapanyag-vastagság: 700 mikron
• kapacitás: 400 ív A/4-es lap
• belső színek: pink, lila, türkiz, zöld
P2070-0301

1219 Ft/db

eredeti ár: 1499 Ft

Az akció 2018. június 5. és július 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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2018. június

a mi márkánk
Gyűrűs könyv Offix PP

• műanyag gyűrűs könyv kapcsos,
gumis záródással
• alapanyag-vastagság: 500 mikron
• színek: piros, türkiz, kék, lila, világoszöld vegyesen
típus

eredeti ár

P2130-0322

cikkszám

2 gyűrűs 15 mm

985

P2130-0323

2 gyűrűs 30 mm

1075

P2130-0324

4 gyűrűs 15 mm

999

P2130-0325

4 gyűrűs 30 mm

1099

Ft/db

799
875
819
889

Gumis mappa Offix A/4

• műanyag gumis mappa kapcsos,
gumis záródással
• méret: A/4 maxi
• alapanyag-vastagság: 500 mikron
• kapacitás: 200 ív A/4-es lap
• színek: piros, türkiz, kék, lila, világoszöld
vegyesen
P2070-0141

529 Ft/db

eredeti ár: 649 Ft

Bemutatómappa Offix PP

• műanyag bemutatómappa
• alapanyag-vastagság: 500 mikron
• színek: piros, türkiz, kék, lila, világoszöld vegyesen
cikkszám

6

típus

eredeti ár

P2020-0195

20 részes

949

P2020-0196

30 részes

1099

P2020-0197

40 részes

1179

P2020-0198

50 részes

1355

P2020-0199

60 részes

1889

akciós ár
Ft/db

765
889
959
1099
1529

Az akció 2018. június 5. és július 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. június

a mi márkánk

Irattartó mappa Offix PP

• műanyag irattartó mappa
• patenttel záródik
• alapanyag-vastagság: 800 mikron
• kapacitás: 700 A/4-es lap
• színek: piros, türkiz, kék, lila, világoszöld vegyesen
cikkszám

típus

eredeti ár

P2070-0302

60 mm

1315

P2070-0303

80 mm

1759

P2070-0304

100 mm

2199

Ft/db

1069
1419
1779

Előrendező Offix PP

• műanyag előrendező
• kapcsos, gumis záródással
• 8 db áttetsző PP elválasztóval hátul
2 füllel az iratok tárolásához
• borító vastagsága: 700 mikron
• kapacitás: 350 ív A/4-es lap
• színek: piros, türkiz, kék, lila, világoszöld
P2050-0226

1639 Ft/db

eredeti ár: 2015 Ft

Harmonika irattartó mappa Offix PP

• harmonika irattartó kapcsos, gumis záródással
• 6 részes
• alapanyag-vastagság: 500 mikron
• kapacitás: 150 ív A/4-es lap
• színek: piros, türkiz, kék, lila, világoszöld
P2140-0349

1029 Ft/db

eredeti ár: 1269 Ft

Az akció 2018. június 5. és július 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. június

TŰZŐGÉP B2
• Praktikus tűzőgép a mindennapokra és otthoni
irodai munkára
• Teljes egészében fémszerkezet, fényes műanyag
borítással
• Mozgatható üllő az ideiglenes és tartós tűzéshez,
csakúgy mint szegezéshez
• 200 db 24/6 DIN SUPER kapocs a csomagban
• Kapacitás: 25 lap
• Tűzési mélység: max. 65 mm
• Funkciók: tartós tűzés, ideiglenes tűzés, szegezés
• 10 év garancia

1822 Ft/db
Eredeti ár: 2018 Ft

P5140-3057
P5140-3058
P5140-3059
P5140-3060
P5140-3061

lila
pink
világoskék
narancssárga
sárga

MÉG TÖBB SZÍN.

MÉG TÖBB ELKÉPZELÉS. MÉG TÖBB SZÓRAKOZÁS.
A NOVUS VIDÁM SZÍNEIVEL.

LYUKASZTÓ B216
• Magas minőségű irodai lyukasztó
professzionális használatra
• Biztonságosan beépített,
a szabványnak megfelelő,
fólió méretjelzéssel is ellátott,
könnyen leolvasható távtartóval
• Csúszásmentes talp
• Teljesen fémszerkezet magasfényű
műanyag borítással
• Kapacitás: 16 lap
• Lyuktávolság: 80 mm
• Lyukátmérő: 5,5 mm
• 5 év garancia

1198 Ft/db
Eredeti ár: 1327 Ft

8

P5090-1141
P5090-1142
P5090-1143
P5090-1144
P5090-1145

lila
pink
világoskék
narancssárga
sárga

Az akció 2018. június 5. és július 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. június

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
• Kapocstárkapacitás:
100 db 24/6 vagy 150 db 26/6
• 10 év garancia
P5140-3016
P5140-3017
P5140-3018
P5140-3019

zöld
lila
rózsaszín
kék

1549 Ft/db
Eredeti ár: 2049 Ft

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 műanyag borítással
• Kapacitás: 16 lap
• Lyuktávolság: 80 mm
• Lyukátmérő: 5,5 mm
• 5 év garancia
születésnapi

ár!
P5090-1122
P5090-1123
P5090-1124
P5090-1125

zöld
lila
rózsaszín
világoskék

999 Ft/db
Eredeti ár: 1279 Ft

Az akció 2018. június 5. és július 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. június

születésnapi

ár!

Iratcsipesz

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

cikkszám

típus

eredeti ár

akciós
mennyiség

P4043-0311

15 mm

85

10

P4043-0312

19 mm

91

10

P4043-0313

25 mm

147

5

P4043-0314

32 mm

203

5

P4043-0315

41 mm

344

3

P4043-0316

51 mm

514

3

akciós ár
Ft/doboz

71
77
124
171
289
431

Irattartó tasak A/4
Arabesque
• patentos
• vegyes színek
P2180-0056

339 Ft/db

10 db rendelése esetén

eredeti ár: 429 Ft

Genotherm A/4
• 4 részes
• vegyes színek
P2180-0073

125 Ft/db

5 db rendelése esetén

eredeti ár: 159 Ft

10

Az akció 2018. június 5. és július 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. június

Golyóstoll Aqua
• vonalv.: 0,7 mm
• vegyes testszínek
P3011-2662

59 Ft/db

50 db rendelése esetén

eredeti ár: 77 Ft

Genotherm A/4

• 160 mikron
• víztiszta vegyes színek
P2100-0027

39 Ft/db

12 db rendelése esetén

eredeti ár: 49 Ft

Marker permanent vágott
• kék
• vonalv.: 2–5 mm
P3021-0358

69 Ft/db

12 db rendelése esetén

eredeti ár: 89 Ft

Hibajavító roller

• 5 mm x 3 m
• eldobható bliszteres
P4010-1208

99 Ft/db

10 db rendelése esetén

eredeti ár: 126 Ft

Az akció 2018. június 5. és július 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/

2018. június

Rendszereződoboz Meori

• összehajtható textildoboz • három egyszerű lépésben nyitható, zárható
• egyrekeszes, két rugalmas belső zsebbel • nedves szivaccsal tisztítható
• tépésálló, szennyeződésálló poliészter anyag • méret: 16,5 x 14 x 12,5 cm

Újdonsá
g!

1479 Ft/db
eredeti ár: 1639 Ft

P2070-0241

sötétkék

P2070-0242

piros

P2070-0243

világoszöld

P2070-0244

azúrkék

P2070-0245

rózsaszín

P2070-0252

csillagok
piros

Ajándék

!

Vásároljon bármelyik színből vagy mintából
összesen 20 db-ot, és ajándékba adunk egy
asztali display-t (P2070-0253)
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Az akció 2018. június 5. és július 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. június

Rendszereződoboz Meori

1959 Ft/db
eredeti ár: 2169 Ft

P2070-0246

piros pöttyös

P2070-0247

kék pöttyös

P2070-0248

sötétkék
pöttyös

P2070-0249

Love mintás

P2070-0250

Sylt

P2070-0251

csillagok kék

Ajándék

!

Vásároljon bármelyik színből vagy mintából
összesen 10 db-ot, és megajándékozzuk egy
akasztható display-vel (P2070-0254)
Az akció 2018. június 5. és július 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/

2018. június
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1799 Ft/db
S MÉRET

P0019-2006 SMALL Color
P0019-2007 SMALL Fekete

0m

m

2699 Ft/db
XL MÉRET

P0019-2008 XL Color
P0019-2009 XL Fekete

ASZFALTKRÉTA JUMBO VÖDRÖS

Újdon ság!

415 Ft/klt.

HÁROMSZÖGŰ SZÍNES
29 darabos készlet
P0010-2066

14

375 Ft/klt.

KEREK SZÍNES

20 darabos készlet
P0010-2067

Az akció 2018. június 5. és július 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. június

a mi márkánk
Polccsík

• vegyes minták

19 Ft/db

50 db rendelése esetén
eredeti ár: 25 Ft
gyümölcs motívum
P0030-0960

zöldség motívum
P0030-0961

magyaros motívum
P0030-0962

Díszcsomagoló tekercses
• 70 x 200 cm
• 55 g
• többféle design

általános
P0090-0658

95 Ft/db

50 db rendelése esetén
eredeti ár: 99 Ft

Disney
P0090-0660

123 Ft/db

50 db rendelése esetén
eredeti ár: 129 Ft

Az akció 2018. június 5. és július 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/

2018. június

a mi márkánk

színes pom-pom
30 db/csomag
cikkszám

méret

eredeti ár

akciós
mennyiség

P0160-0530

1 cm

69

10 csomag

P0160-0531

2 cm

85

10 csomag

P0160-0532

3 cm

115

10 csomag

P0160-0533

4 cm

185

10 csomag

akciós ár
Ft/cs.

59
75
105
165

kreatív készlet

zsenília, pom-pom, mozgó szemek
szín

eredeti ár

akciós
mennyiség

P0160-0534

sárga

249

5 csomag

P0160-0535

piros

249

5 csomag

P0160-0536

kék

249

5 csomag

P0160-0537

zöld

249

5 csomag

cikkszám

akciós ár
Ft/cs.

225
225
225
225

zsenília szálak
méret: 30 cm, 3 mm

szín

eredeti ár

akciós
mennyiség

P0160-0545

vegyes
színek

89

10 csomag

P0160-0546

piros

89

10 csomag

P0160-0547

sárga

89

10 csomag

P0160-0548

kék

89

10 csomag

P0160-0549

zöld

89

10 csomag

cikkszám

16

akciós ár
Ft/cs.

79
79
79
79
79

Az akció 2018. június 5. és július 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. június

a mi márkánk

textil filclapok
méret: A/4, 2 mm
10 ív/csomag
cikkszám

típus

eredeti ár

P0200-0140

vegyes

355

P0200-0141

mintás vegyes

555

P0200-0142

glitteres vegyes

629

akciós ár
Ft/cs.

315
499
569

színes dekorgumi lapok
méret: A/4, 2 mm
10 ív/csomag
cikkszám

típus

eredeti ár

P9140-0760

vegyes

259

P9140-0761

glitteres vegyes

525

P9140-0762

mintás vegyes

615

P9140-0763

metálos vegyes

615

akciós ár
Ft/cs.

229
475
555
555

Az akció 2018. június 5. és július 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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a mi márkánk
20 db

Fruits A/4 tűzött füzet
42 lapos
P1111-0328 • sima

rendelése esetén

A 182 Ft/db
B 173 Ft/db
C 164 Ft/db

149
Ft/db

Oxygen A/4 tűzött füzet
42 lapos
P1111-0333 • sima
20 db

rendelése esetén

A 182 Ft/db
B 173 Ft/db
C 164 Ft/db

149
Ft/db

Extreme A/4 tűzött füzet
42 lapos
P1111-0322 • vonalas
P1111-0323 • kockás

Extreme A/5 tűzött füzet
42 lapos
P1111-0324 • vonalas
P1111-0325 • kockás

18

20 db

rendelése esetén

A 158 Ft/db
B 150 Ft/db
C 142 Ft/db

135
Ft/db

20 db

rendelése esetén

A 87 Ft/db
B 83 Ft/db
C 78 Ft/db

69

Ft/db

Az akció 2018. június 5. és július 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
Funky ice cream

pd nagyalakú tűzött füzet
32 lapos
P1111-1542 • 87-32 kockás funky melon 1
P1111-1546 • 80-32 sima funky melon 2
P1111-1547 • 81-32 vonalas funky melon 2
P1111-1549 • 81-32 vonalas funky ice cream

80 Ft/db

20 db/cikkszám rendelése esetén
eredeti ár: 99 Ft

Funky melon 2

Funky melon 1

pd kisalakú tűzött füzet Írok és rajzolok
32 lapos, vonalas-sima
P1111-1401 • I. osztályos
P1111-1402 • II. osztályos
P1111-1403 • III. osztályos
P1111-1404 • IV. osztályos

50 Ft/db

20 db/cikkszám rendelése esetén
eredeti ár: 55 Ft

Az akció 2018. június 5. és július 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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a mi márkánk

A KÉSZLET EREJÉIG!

27 Ft/db
20 db/cikkszám
rendelése esetén

eredeti ár: 33,91 Ft
Mi micsoda pókok
20-32 sima
P1111-1354

Mi micsoda csillagok
27-32 kockás
P1111-1350
Mi micsoda divat
27-32 kockás
P1111-1353

Mi micsoda balett
27-32 kockás
P1111-1351

Szótárfüzet
P1111-1344 • szavak

Mi micsoda ásvány
27-32 kockás
P1111-1352

Mi micsoda energia
21-32 vonalas
P1111-1347

Mi micsoda repülő
21-32 vonalas
P1111-1349
Mi micsoda robot
21-32 vonalas
P1111-1346

Hangjegyfüzet
P1111-1345 • Kotta
16-32 vegyes minták
P1111-1384 • vonalas

14-32 vegyes minták
P1111-1383 • vonalas

21-32 vegyes minták
P1111-1386 • vonalas

20

Mi micsoda természet
20-32 sima
P1111-1355

12-32 vegyes minták
P1111-1382 • vonalas

20-32 vegyes minták
P1111-1385 • sima

27-32 vegyes minták
P1111-1387 • kockás

Az akció 2018. június 5. és július 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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Mi micsoda vadvilág
80-32 sima
P1111-1379

KIÁRUSÍTÁS!

A KÉSZLET EREJÉIG!

Mi micsoda tirex
80-32 sima
P1111-1380

2018. június

Mi micsoda madár
80-32 sima
P1111-1381

49 Ft/db
20 db/cikkszám
rendelése esetén

eredeti ár: 64,99 Ft
Mi micsoda vulkán
87-32 kockás
P1111-1378

Mi micsoda piramis
87-32 kockás
P1111-1376
Mi micsoda Egyiptom
87-32 kockás
P1111-1377

Mi micsoda hold
81-32 vonalas
P1111-1375

Mi micsoda a Föld
81-32 vonalas
P1111-1373

Mi micsoda űrhajózás
81-32 vonalas
P1111-1374

Az akció 2018. június 5. és július 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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a mi márkánk

80-32 vegyes minták
P1111-1391 • sima

49 Ft/db
20 db/cikkszám
rendelése esetén

eredeti ár: 62,63 Ft

86-32 kotta
P1111-1360 • hangjegy

81-32 abstract-víz
P1111-1365 • vonalas

81-32 abstract-textil
P1111-1368 • vonalas

22

81-32 abstract-jég
P1111-1367 • vonalas
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Díszcsomagoló merített papír
• 60 x 80 cm
• vegyes színek
P0090-1611

59 Ft/db

50 db rendelése esetén
eredeti ár: 85 Ft

Kreatív modellező krumplikészlet
pufi Fischer Tip
• 500 db/vödör
P9140-5047

Töltőtoll patron Viva
üvegben
vegyes
P3044-0184

1219 Ft/db

8,50 Ft/db

eredeti ár: 1299 Ft

50 db rendelése esetén
eredeti ár: 10,78 Ft

Kreatív játékok ovisoknak –
fóliatechnika
halak, víziló, gőzös
25 x 20,5cm
P0160-8003

229 Ft/db
eredeti ár: 299 Ft

Kreatív játékok ovisoknak –
mozaikkép-készítő szett
többféle design
P9140-6935

269 Ft/klt.
eredeti ár: 377,85 Ft

Az akció 2018. június 5. és július 4. között, illetve a készlet erejéig érvényes!
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A KÉSZLET EREJÉIG!

Kreatív játékok ovisoknak – lekaparható képek
többféle design
P9140-6930

199 Ft/db

eredeti ár: 268,35 Ft

IQGames logikai fajáték
P0160-7761 • Star Puzzle
P0160-7764 • Suprise
P0160-7781 • Anaconda cube
P0160-7782 • Burr Puzzle
P0160-7783 • Amazing

1229 Ft/db

P0160-7761

eredeti ár: 1333 Ft

P0160-7781
P0160-7764

P0160-7782

24

P0160-7783
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