
   1. 

 
 

             Árlista       

Az árak nagyker-gyártói nettó árak, a termékek 100db.-os csomagolásban  vannak de van 

lehetőség  20db.-os kiszerelésre is, felár ellenébe. A termékek nagy része biztonsági csapos 

kivitelben is gyárthatóak, az árlistákban jelölve vannak amelyek alátéttel együtt vásárolhatók 

meg, ami nincs jelölve, annak az alap árára rájön a nettó 7.-Ft. alátét ár. 

  

81073  71.-/db. nettó db. ár (fiú)  

71073  65.-/db. nettó db. ár (fiú)  

61071      55.-/db. nettó db. ár (fiú) 

51071       39.-/db. nettó db. ár (fiú)  

41071       28.-/db. nettó db. ár (fiú) 

31071       25.-/db. nettó db. ár (fiú)  

21071      22.-/db. nettó db. ár (fiú)  

11071       20.-/db. nettó db. ár (fiú)  

 

61072      55.-/db. nettó db. ár (lány) 

51072       39.-/db. nettó db. ár (lány) 

41072       28.-/db. nettó db. ár (lány) 

31072       25.-/db. nettó db. ár (lány) 

21072      22.-/db. nettó db. ár (lány) 

11072       20.-/db. nettó db. ár (lány) 

 

32072  25.-/db. nettó ár (tojás pillás) 

32071  25.-/db. nettó ár (tojás sima) 

35072  25.-/db. nettó ár (ovál pillás) 

 

10071  25.-/db. nettó db. ár (fehér-fekete kutya) 

10061  25.-/db. nettó db. ár (fekete-fehér kutya) 



2. 
 

Árlista          

   

61074       60.-/db. nettó db. ár (kék) 

51074      45.-/db. nettó db. ár (kék) 

41074      30.-/db. nettó db. ár (kék) 

31074     28.-/db. nettó db. ár (kék)  

21074      25.-/db. nettó db. ár (kék) 

11074      23.-/db. nettó db. ár (kék) 

 

61174      60.-/db. nettó db. ár (szürke)  

51174      45.-/db. nettó db. ár (szürke)  

41174     30.-/db. nettó db. ár (szürke)    

31174     28.-/db. nettó db. ár (szürke) 

21174       25.-/db. nettó db. ár (szürke)   

11174      23.-/db. nettó db. ár (szürke)   

 

61072  60.-/db. nettó ár (kék ovál) 

52174  45.-/db. nettó ár (kék ovál) 

42174  35.-/db. nettó ár (kék ovál) 

32174  31.-/db. nettó ár (kék ovál) 

22174  25.-/db. nettó ár (kék ovál) 

12174  23.-/db. nettó ár (kék ovál) 

 

10174  29.-/db. nettó db. ár (kék-fekete kutya) 

 
00813  25.-/db. nettó ár (zöld pillás ovál, kicsi) 

00812  31.-/db. nettó ár (zöld pillás ovál, nagy) 



3. 
 

Árlista 

 

 

33074  30.-/db. nettó ár (szürke nagy) 

23074  25.-/db. nettó ár (szürke közepes) 

13074  23.-/db. nettó ár (szürke kicsi) 

 

34074  30.-/db. nettó ár (szürke nagy) 

24074  25.-/db. nettó ár (szürke közepes) 

14074  23.-/db. nettó ár (szürke kicsi) 

 

15174  23.-/db. nettó ár (kék kicsi) 

13374  23.-/db. nettó ár (sárga kicsi) 

14274  23.-/db. nettó ár (rózsa kicsi) 

 

22072  22.-/db. nettó db. ár (fehér-fekete pillás szem) 

12072  20.-/db. nettó db. ár (fehér-fekete pillás szem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 
 

        Árlista 

 

76000    29.-/db. nettó db. ár (barna füles béka)  

26000    27.-/db. nettó db. ár (barna füles béka) 

 

76001,…2,3,4,  40.-/db. nettó db. ár (festhető füles béka) 

kék, zöld, sárga, arany, fehér 

26001,…2,3,4,  38.-/db. nettó db. ár (festhető füles béka) 

kék, zöld, sárga, arany, fehér 

 

76006    40.-/db. nettó db. ár (barna csapos béka) 

26006    38.-/db. nettó db. ár (barna csapos béka) 

 

76007    48.-/db. nettó db. ár (festhető csapos béka) 

26007    46.-/db. nettó db. ár (festhető csapos béka) 

 

 

48000    29.-/db. nettó db. ár (barna füles macska)  

28000    27.-/db. nettó db. ár (barna füles macska) 

 

48001,…2,3,4,5 40.-/db. nettó db. ár (festhető füles macska)  

kék, zöld, sárga, arany, fehér 

28001,…2,3,4,5  38.-/db. nettó db. ár (festhető füles macska) 

kék, zöld, sárga, arany, fehér 

 

48006    40.-/db. nettó db. ár (barna csapos macska) 

28006    38.-/db. nettó db. ár (barna csapos macska) 

 

48007    48.-/db. nettó db. ár (festhető csapos macska) 

28007    46.-/db. nettó db. ár (festhető csapos macska) 



5. 
 

     Árlista 

 

 

34000   29.-/db. nettó db. ár (barna füles maciszem) 

24000   27.-/db. nettó db. ár (barna füles maciszem) 

14000   25.-/db. nettó db. ár (barna füles maciszem) 

 

34001,…2,3,4 40.-/db. nettó db. ár (festhető füles maciszem) 

24001,…2,3,4 38.-/db. nettó db. ár (festhető füles maciszem) 

14001,…2,3,4 35.-/db. nettó db. ár (festhető füles maciszem) 

    kék, zöld, sárga, arany 

 

34005   40.-/db. nettó db. ár (barna csapos maciszem) 

24005   38.-/db. nettó db. ár (barna csapos maciszem) 

14005   35.-/db. nettó db. ár (barna csapos maciszem) 

    alátéttel együtt 

 

34006   48.-/db. nettó db. ár (festhető csapos maciszem) 

24006   46.-/db. nettó db. ár (festhető csapos maciszem) 

14006   42.-/db. nettó db. ár (festhető csapos maciszem) 

    kék, zöld, sárga, arany /alátéttel együtt 

 

 

12000, …1,2,3 13.-/db. nettó db. ár (festhető füles madár) 

    barna, kék,zöld, sárga 

12004   20.-/db. nettó db. ár (festhető csapos madár) 

    barna, kék,zöld, sárga/ alátéttel együtt 



6. 
 

 Árlista 

 

3311  34.-/db. nettó db. ár (fehér-fekete, lapos, kis pöttyel) 

2611  24.-/db. nettó db. ár (fehér-fekete, lapos, kis pöttyel) 

2111  22.-/db. nettó db. ár (fehér-fekete, lapos, kis pöttyel)  

1811  19.-/db. nettó db. ár (fehér-fekete, lapos, kis pöttyel) 

1511  17,50-/db. nettó db. ár (fehér-fekete, lapos, kis pöttyel) 

1211  15.-/db. nettó db. ár (fehér-fekete, lapos, kis pöttyel) 

1911  22.-/db. nettó db. ár (fehér-fekete, fél golyó, kis pöttyel) 

1311  15.-/db. nettó db. ár (fehér-fekete, fél golyó, kis pöttyel) 

0911  13.-/db. nettó db. ár (fehér-fekete, fél golyó, kis pöttyel) 

0711  10.-/db. nettó db. ár (fehér-fekete, lapos és fél golyó, kis pöttyel) 

 

43000  34.-/db. nettó ár (sima mozgó) 

33000  32.-/db. nettó ár (sima mozgó) 

23000  31.-/db. nettó ár (sima mozgó) 

13000  30.-/db. nettó ár (sima mozgó) 

 

43002  40.-/db. nettó ár (pillás mozgó) 

33002  38.-/db. nettó ár (pillás mozgó) 

23002  37.-/db. nettó ár (pillás mozgó) 

13002  36.-/db. nettó ár (pillás mozgó) 

 

43005  44.-/db. nettó ár (csapos sima, alátéttel együtt) 

33005  42.-/db. nettó ár (csapos sima, alátéttel együtt) 

23005  41.-/db. nettó ár (csapos sima, alátéttel együtt) 

13005  40.-/db. nettó ár (csapos sima, alátéttel együtt) 

 

43001  49.-/db. nettó ár (csapos pillás, alátéttel együtt) 

33001  47.-/db. nettó ár (csapos pillás, alátéttel együtt) 

23001  45.-/db. nettó ár (csapos pillás, alátéttel együtt) 

13001  44.-/db. nettó ár (csapos pillás, alátéttel együtt) 
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 Árlista 

 

 

 

5011  34.-/db. nettó db. ár (fehér, lapos, nagy pöttyel) 

4011  24.-/db. nettó db. ár (fehér, lapos, nagy pöttyel) 

3611  22.-/db. nettó db. ár (fehér, lapos, nagy pöttyel)  

2811  19.-/db. nettó db. ár (fehér, lapos, nagy pöttyel) 

2411  17,50-/db. nettó db. ár (fehér, lapos, nagy pöttyel) 

2100  15.-/db. nettó db. ár (fehér, lapos, nagy pöttyel) 

4811  34.-/db. nettó db. ár (fehér, fél golyó, nagy pöttyel) 

3011  22.-/db. nettó db. ár (fehér, fél golyó, nagy pöttyel) 

2211  18.-/db. nettó db. ár (fehér, fél golyó, nagy pöttyel) 

2011  15.-/db. nettó db. ár (fehér, fél golyó, nagy pöttyel) 

1611  13.-/db. nettó db. ár (fehér, fél golyó, nagy pöttyel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. 
 

 

          Árlista 

 

 

01911  30.-/db. nettó ár (III. iker, fél golyó, szembe pöttyel) 

01311  26.-/db. nettó ár (II. iker, fél golyó, szembe pöttyel) 

00911  22.-/db. nettó ár (I. iker, fél golyó, szembe pöttyel) 

 

01912  30.-/db. nettó ár (III. iker, fél golyó, lenéző pöttyel) 

01312  26.-/db. nettó ár (II. iker, fél golyó, lenéző pöttyel) 

00912  22.-/db. nettó ár (I. iker, fél golyó, lenéző pöttyel) 

 

031071 30.-/db. nettó ár (II. iker, ovális, szembe pöttyel) 

011071 26.-/db. nettó ár (I. iker, ovális, szembe pöttyel) 

 

031072 30.-/db. nettó ár (II. iker, ovális, lenéző pöttyel) 

011072 26.-/db. nettó ár (I. iker, ovális, lenéző pöttyel) 
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Árlista 
 
01056  25.- Ft /db. nettó ár (fekete, fél golyó orr) 

01055  15.- Ft /db. nettó ár (fekete fél golyó, orr) 

01022  12.- Ft /db. nettó ár (fekete, fél golyó orr) 

01054  10.- Ft /db. nettó ár (fekete, fél golyó orr) 

01053  9,50- Ft /db. nettó ár (fekete, fél golyó orr) 

01052  9.- Ft /db. nettó ár (fekete, fél golyó orr) 

01051  8,80- Ft /db. nettó ár (fekete, fél golyó orr) 

 

100750 30.-/db. nettó ár (fekete pasztilla) 

100740 20.-/db. nettó ár (fekete pasztilla) 

100736 18.-/db. nettó ár (fekete pasztilla) 

100728 14.-/db. nettó ár (fekete pasztilla) 

100724 13.-/db. nettó ár (fekete pasztilla) 

100721 10.-/db. nettó ár (fekete pasztilla) 

 

01066  22.- Ft /db. nettó ár (fekete, ovális orr) 

01065  16.- Ft /db. nettó ár (fekete, ovális orr) 

01064  15.- Ft /db. nettó ár (fekete, ovális orr) 

01063  14.- Ft /db. nettó ár (fekete, ovális orr) 

01062  12.- Ft /db. nettó ár (fekete, ovális orr) 

01061  10.- Ft /db. nettó ár (fekete, ovális orr) 

01060  9,50- Ft /db. nettó ár (fekete, ovális orr) 

 

01073  16.- Ft /db. nettó ár (fekete, háromszög orr) 

01072  15.- Ft /db. nettó ár (fekete, háromszög orr) 

01071  10.- Ft /db. nettó ár (fekete, háromszög orr) 

01070  9,50- Ft /db. nettó ár (fekete, háromszög orr) 

 

01086  20.- Ft /db. nettó ár (fekete, kutya orr) 

01085  16.- Ft /db. nettó ár (fekete, kutya orr) 

01083  15.- Ft /db. nettó ár (fekete, kutya orr) 

01082  9,60- Ft /db. nettó ár (fekete, kutya orr) 

 

01074  16.- Ft/db. nettó ár (fekete, maci orr) 

01084  15.- Ft /db. nettó ár (fekete, maci orr) 

01081  10.- Ft /db. nettó ár (fekete, maci orr) 

 



10. 
 

01030  9.-/db. nettó ár (fekete nagy macska) 

01029  8.-/db. nettó ár (fekete kicsi macska) 

Árlista 

 

 
11081  20.-/db. nettó ár (I. hologramos ovális) 

21081  22.-/db. nettó ár (II. hologramos ovális) 

31081  24.-/db. nettó ár (III. hologramos ovális) 

41081  30.-/db. nettó ár (IV. hologramos ovális) 

 

 

21082  28.-/db. nettó ár (II. hologramos ovális) 

31082  32.-/db. nettó ár (III. hologramos ovális) 

51082  48.-/db. nettó ár (V. hologramos ovális) 

 

 

24081  22.-/db. nettó ár (hologramos kerek) 

32081  24.-/db. nettó ár (hologramos kerek) 

40081  30.-/db. nettó ár (hologramos kerek) 

50081  48.-/db. nettó ár (hologramos kerek) 

 

 

32082  28.-/db. nettó ár (hologramos tojás) 

10081  28.-/db. nettó ár (hologramos pajzs) 

35081  32.-/db. nettó ár (hologramos ovális) 
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01230  45.-/db. nettó db. ár (szemüveg fóliás kerettel) 

0002  56.-/7dkg. nettó ár (babatömő granulátum) 

 

000   7.-/db. nettó db. ár (alátét 16mm.) 

0001   7.-/db. nettó db. ár (alátét 12mm.) 
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