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kalendarze
książkowe
• oprawy standard
• oprawy standard plus
• oprawy ekonomiczne
• oprawy specjalne
• oprawy skórzane
• oprawy z magnesem
• wzory tłoczeń roku
• bloki kalendarzy

oprawa
standard

Oprawa Tweed
Oprawa twarda zmiękczona gąbką, TWEED
z fakturą materiału. Rok tłoczony na gorąco
z przebarwieniem, możliwość personalizacji
oraz głębokiego tłoczenia logo firmy.

oprawa jednolita

oprawa
standard

Oprawa Metalic
Oprawa twarda zmiękczona gąbką, skóropodobna
METALIC z fakturą i metalicznym połyskiem. Rok
tłoczony na gorąco z przebarwieniem, możliwość
głębokiego tłoczenia logo firmy.

oprawa jednolita

OŚĆ!
W
O
N

OŚĆ!
W
O
N

SK 0
8

SK 0-1

SK 0-4

SK 0-5

SK 0-6

SK 1-2

SK 1-3

SK 2-1

SK 1

SK 3

SK 4-1

SK 0

SK 0-1

SK 0-4

SK 0-5

SK 0-6

SK 1-2

SK 1-3

SK 2-1

SK 1

SK 3

SK 4-1
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oprawa
standard

OŚĆ!
W
O
N

Oprawa Carbon
Oprawa twarda zmiękczona gąbką,
skóropodobna CARBON z fakturą.
Rok tłoczony na gorąco z przebarwieniem,
możliwość personalizacji oraz głębokiego
tłoczenia logo firmy.

oprawa jednolita

SK 0
10

SK 0-1

SK 0-4

SK 0-5

oprawa
standard

Oprawa Nadir
Rombiko jednolita
Oprawa twarda zmiękczona gąbką, skóropodobna
ROMBIKO
NADIR
matowa
matowa
z fakturą.
z fakturą.
RokRok
tłoczony
tłoczony
na gorąco
na
zgorąco
przebarwieniem,
z przebarwieniem
możliwość
lub wykonany
głębokiego tłoczenia
z chromowanego
logo
firmy.
metalu, możliwość głębokiego
tłoczenia logo firmy.

oprawa jednolita

SK 0-6

SK 1-2

SK 1-3

SK 2-1

SK 1

SK 3

SK 4-1

SK 0

SK 0-1

SK 0-4

SK 0-5

SK 0-6

SK 1-2

SK 1-3

SK 2-1

SK 1

SK 3

SK 4-1
11

oprawa
standard

OŚĆ!
W
O
N

Oprawa Thermo
Oprawa twarda zmiękczona gąbką,
skóropodobna THERMO z połyskiem,
obszyta dookoła. Rok tłoczony na gorąco
z przebarwieniem, możliwość personalizacji
oraz głębokiego tłoczenia logo firmy.

oprawa jednolita

SK 0
12

SK 0-1

SK 0-4

SK 0-5

oprawa
standard

Oprawa Vivella
Rombiko jednolita
Oprawa twarda zmiękczona gąbką, skóropodobna
ROMBIKOmatowa.
VIVELLA
matowa Rok
z fakturą.
tłoczony
Roknatłoczony
gorąco na
zgorąco
przebarwieniem,
z przebarwieniem
możliwość
lub wykonany
głębokiego tłoczenia
z chromowanego
logo
firmy.
metalu, możliwość głębokiego
tłoczenia logo firmy.

oprawa jednolita

SK 0-6

SK 1-2

SK 1-3

SK 2-1

SK 1

SK 3

SK 4-1

SK 0

SK 0-1

SK 0-4

SK 0-5

SK 0-6

SK 1-2

SK 1-3

SK 2-1

SK 1

SK 3

SK 4-1
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oprawa
standard

Oprawa Caprice
Velvet jednolita
Oprawa twarda zmiękczona gąbką,
skóropodobna VELVET.
CAPRICERok
z połyskiem.
tłoczony na
gorąco
Rok tłoczony
z przebarwieniem
na gorąco z przebarwieniem,
lub wykonany
zmożliwość
chromowanego
personalizacji
metalu, oraz
możliwość
głębokiego
głębokiego
tłoczenia logo
tłoczenia
firmy. logo firmy.

oprawa jednolita

oprawa

Oprawa łączona Velvet-Tweed
Oprawa twarda zmiękczona gąbką,
skóropodobna. Połączenie na grzbiecie
oprawy TWEED z oprawą matową VELVET.
Rok tłoczony na gorąco z przebarwieniem,
możliwość głębokiego tłoczenia logo firmy.

standard plus

oprawa łączona

OŚĆ!
W
O
N
OŚĆ!
W
O
N

SK 0
14

SK 0-1

SK 0-4

SK 0-5

SK 0-6

SK 1-2

SK 1-3

SK 2-1

SK 1

SK 3

SK 4-1

SK 0

SK 0-1

SK 0-4

SK 0-5

SK 0-6

SK 1-2

SK 1-3

SK 2-1

SK 1

SK 3

SK 4-1
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oprawa

Oprawa Thermo z paskiem
Oprawa twarda zmiękczona gąbką,
skóropodobna THERMO z połyskiem,
z eleganckim przeszyciem i kontrastującym
paskiem. Rok tłoczony na gorąco
z przebarwieniem, możliwość personalizacji
oraz głębokiego tłoczenia logo firmy.

standard plus

16

SK 0-1

SK 0-4

SK 0-5

standard plus

Oprawa twarda zmiękczona gąbką, skóropodobna
NADIR z fakturą, z eleganckim przeszyciem
i kontrastującym paskiem. Rok tłoczony na gorąco
z przebarwieniem, możliwość głębokiego tłoczenia
logo firmy.
* Przy zamówieniu powyżej 100 szt. możliwa zmiana
koloru paska.

oprawa z szerokim
paskiem

oprawa z paskiem

SK 0

oprawa

Oprawa Nadir z szerokim paskiem
pionowym lub poziomym

SK 0-6

SK 1-2

SK 1-3

SK 2-1

SK 1

SK 3

SK 4-1

SK 0

SK 0-1

SK 0-4

SK 0-5

SK 0-6

SK 1-2

SK 1-3

SK 2-1

SK 1

SK 3
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oprawa

Oprawa Nature

ekonomiczna

Oprawa twarda zmiękczona gąbką, papierowa
NATURE. Rok tłoczony na gorąco
z przebarwieniem, możliwość głębokiego tłoczenia
logo firmy lub nadruku indywidualnej grafiki
w kolorze czarnym.

oprawa jednolita

SK 0
18

SK 0-1

SK 0-4

SK 0-5

oprawa

Oprawa Simple

ekonomiczna

Oprawa twarda zmiękczona gąbką,
skóropodobna SIMPLE. Rok tłoczony na gorąco
z przebarwieniem, możliwość personalizacji
oraz głębokiego tłoczenia logo firmy.

oprawa jednolita

SK 0-6

SK 1-2

SK 1-3

SK 2-1

SK 1

SK 3

SK 4-1

SK 0

SK 0-1

SK 0-4

SK 0-5

SK 0-6

SK 1-2

SK 1-3

SK 2-1

SK 1

SK 3

SK 4-1
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oprawa
specjalna

Oprawa łączona Carbon-Vivella,
wzór Prostokąt poziomy
Oprawa twarda zmiękczona gąbką,
skóropodobna CARBON łączona
z materiałem VIVELLA. Rok tłoczony na gorąco
z przebarwieniem, możliwość personalizacji oraz
głębokiego tłoczenia logo firmy.
* Minimalne zamówienie 30 szt.

oprawa łączona

20

* Minimalne zamówienie 30 szt.

SK 0-4

OŚĆ!
W
O
N

wzór pionowy

Prostokąt

SK 0-1

Oprawa twarda zmiękczona gąbką, skóropodobna
METALIC łączona z materiałem VIVELLA.
Rok tłoczony na gorąco z przebarwieniem,
możliwość głębokiego tłoczenia logo firmy.

oprawa łączona

wzór poziomy

SK 0

oprawa
specjalna

Oprawa łączona Metalic-Vivella,
wzór Prostokąt pionowy

Prostokąt

SK 0-5

SK 0-6

SK 1-2

SK 1-3

SK 2-1

SK 1

SK 0

SK 0-1

SK 0-4

SK 0-5

SK 0-6

SK 1-2

SK 1-3

SK 2-1

SK 1
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oprawa
specjalna

Oprawa łączona Tweed-Vivella,
wzór Neo
Oprawa twarda zmiękczona gąbką, TWEED
łączona z materiałem VIVELLA. Rok tłoczony
na gorąco z przebarwieniem, możliwość
personalizacji oraz głębokiego tłoczenia
logo firmy.
* Minimalne zamówienie 30 szt.

oprawa łączona

OŚĆ!
W
O
N

Neo
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SK 0-1

Oprawa twarda zmiękczona gąbką, skóropodobna
METALIC łączona z materiałem VIVELLA.
Rok tłoczony na gorąco z przebarwieniem,
możliwość głębokiego tłoczenia logo firmy.
* Minimalne zamówienie 30 szt.

oprawa łączona

wzór

SK 0

oprawa
specjalna

Oprawa łączona Metalic-Vivella,
wzór Duo

SK 0-4

SK 0-5

SK 0-6

SK 1-2

SK 1-3

OŚĆ!
W
O
N

wzór

Duo

SK 2-1

SK 1

SK 0

SK 0-1

SK 0-4

SK 0-5

SK 0-6

SK 1-2

SK 1-3

SK 2-1

SK 1
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oprawa
specjalna

Oprawa łączona Velvet-Nadir,
wzór Koperta
Oprawa twarda zmiękczona gąbką, skóropodobna
VELVET matowa łączona z materiałem NADIR
metalizowanym, dodatkowo ozdobiona efektownym
przeszyciem w kontrastowym kolorze.
Rok tłoczony na gorąco z przebarwieniem, możliwość
głębokiego tłoczenia logo firmy.

oprawa
specjalna

Oprawa łączona Carbon-Vivella,
wzór Fala
Oprawa twarda zmiękczona gąbką, skóropodobna
CARBON łączona z materiałem VIVELLA,
dodatkowo ozdobiona efektownym przeszyciem
w kontrastowym kolorze. Rok tłoczony na gorąco
z przebarwieniem, możliwość personalizacji oraz
głębokiego tłoczenia logo firmy.
* Minimalne zamówienie 30 szt.

* Minimalne zamówienie 30 szt.

oprawa łączona

oprawa łączona

OŚĆ!
W
O
N

Fala

Koperta

SK 0
24

SK 0-1

SK 0-4

SK 0-5

OŚĆ!
W
O
N

wzór

wzór

SK 0-6

SK 1-2

SK 1-3

SK 2-1

SK 1

SK 0

SK 0-1

SK 0-4

SK 0-5

SK 0-6

SK 1-2

SK 1-3

SK 2-1

SK 1
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oprawa
specjalna

Oprawa tłoczona Vivella
Oprawa twarda, zmiękczona gąbką, skóropodobna
matowa VIVELLA z efektownym tłoczeniem na grzbiecie.
W ofercie znajduje się 6 wzorów tłoczeń
w 6 kolorach. Rok tłoczony na gorąco,
możliwość głębokiego tłoczenia logo firmy.
* Minimalne zamówienie 30 szt.

oprawa tłoczona

SK 0
26

SK 0-1

SK 0-4

oprawa
skórzana

Oprawa skórzana
Oprawa twarda, zmiękczona gąbką, pokryta
wysokiej jakości włoską skórą naturalną
z eleganckim przeszyciem. Rok tłoczony na gorąco,
możliwość personalizacji oraz tłoczenia logo firmy.
* Skóra jest produktem naturalnym o niejednolitej fakturze,
może różnić się od przedstawionego zdjęcia.
* Na indywidualne zamówienie dostępne są inne kolory skóry,
minimalna ilość 50 szt.

skóra naturalna

SK 0-5

SK 0-6

SK 1-2

SK 1-3

SK 2-1

SK 1

SK 3

SK 0

SK 0-1

SK 0-5

SK 0-6

SK 1-2
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oprawa

Oprawa zapinana na magnes,
wzór Neo
Oprawa twarda zmiękczona gąbką, skóropodobna
NADIR matowa z fakturą. Oprawa z praktycznym
zapięciem na magnes w kontrastowym kolorze
z materiału Vivella. Rok tłoczony na gorąco
z przebarwieniem, rogi okrągłe, możliwość
głębokiego tłoczenia logo firmy.

z magnesem

oprawa

Oprawa zapinana na magnes,
wzór Duo
Oprawa twarda zmiękczona gąbką, skóropodobna
VELVET. Oprawa z praktycznym zapięciem na
magnes w kolorze oprawy. Rok tłoczony na
gorąco z przebarwieniem, rogi okrągłe, możliwość
głębokiego tłoczenia logo firmy.

z magnesem

* Minimalne zamówienie 50 szt.

* Minimalne zamówienie 50 szt.

oprawa z magnesem

oprawa z magnesem

OŚĆ!
W
O
N

wzór

Neo z magnesem

SK 0
28

SK 0-1

SK 0-4

SK 0-5

SK 0-6

SK 1-2

SK 1-3

OŚĆ!
W
O
N

wzór

Duo z magnesem

SK 2-1

SK 1

SK 0

SK 0-1

SK 0-4

SK 0-5

SK 0-6

SK 1-2

SK 1-3

SK 2-1

SK 1
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wzory tłoczeń roku
1A

1B

2A

3A

Wymiary tłoczeń:

2B

*

3B

4A

4B

5A

5B

6B

6A

bloki
kalendarzy

1A

51 × 12 mm

1B

36 × 8 mm

2A

46 × 12 mm

2B

32 × 8 mm

3A

45 × 11 mm

3B

32 × 7 mm

4A

47 × 12 mm

4B

30 × 8 mm

5A

45 × 13 mm

5B

30 × 9 mm

Kalendarz
książkowy A4

6A

48 × 10 mm

tygodniowy

6B

35× 7 mm

SK 0

Format

A4 — 20 × 28,5 cm, 144 strony

7

94× 12 mm

8

35× 35 mm

1 tydzień na dwóch stronach
(po otwarciu)

9

63× 15 mm

Druk, Papier

10

54 × 54 mm

11

10 × 45 mm

12

78 × 67 mm

Układ

7

2 kolory, papier 80 g/m2
w kolorze chamois lub białym

Kalendarium

w języku polskim, angielskim,
niemieckim, rosyjskim,
numeracja dni i tygodni,
wschody i zachody Słońca,
potrójne imieniny

Część informacyjna

8

plan roczny, miesięczny,
telefony kierunkowe,
skorowidz alfabetyczny,
drogowa mapa Polski,
administracyjna mapa Europy,
mapki z odległościami
drogowymi w Polsce i Europie,
kalendarz stuletni, strefy
czasowe, daty imienin i inne

9

Dostępne wersje:
SK 0

11
SK 0 B

12
R

	• papier chamois
• registry
nadrukowane
	• papier biały
• registry
nadrukowane
	
• możliwość
wycięcia
registrów

10

30

* rok dostępny w wersji z metalu chromowanego
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bloki
kalendarzy

bloki
kalendarzy
Kalendarz
książkowy A4
dzienny

SK 0-1

Format

A4 — 20 × 28,5 cm, 368 stron

Układ

1 dzień na stronie

Druk, Papier

2 kolory, papier 80 g/m2
w kolorze chamois lub białym

Kalendarium

w języku polskim, angielskim,
niemieckim, rosyjskim,
numeracja dni i tygodni,
potrójne imieniny

Część informacyjna

plan kwartalny, strefy
czasowe, daty imienin,
skrócone kalendarium na
rok 2019, 2020, 2021,
8 kolorowych map głównych
miast w Polsce, drogowa mapa
Polski, adminstracyjna mapa
Europy

Dostępne wersje:

SK 0-1

• papier chamois
• registry
nadrukowane

SK 0-1 B

• papier biały
• registry
nadrukowane

R

SK 0-5

SK 0-4

• możliwość
wycięcia registrów

Kalendarz książkowy B5

Kalendarz książkowy B5

Format

Format

B5 — 16,5 × 23,5 cm, 144 strony

B5 — 19 × 24 cm, 144 strony

Układ

Układ

1 tydzień na dwóch stronach (po otwarciu)

1 tydzień na stronie, druga strona notes

Druk, Papier

Druk, Papier

tygodniowy

tygodniowy z notesem

2 kolory, papier 80 g/m2 w kolorze
białym

2 kolory, papier 80 g/m2 w kolorze
chamois lub białym

Kalendarium

w języku polskim, angielskim, niemieckim,
rosyjskim, numeracja dni i tygodni, wschody
i zachody Słońca, potrójne imieniny

Dostępne wersje:
	• papier chamois
SK 0-5 • registry
nadrukowane

Część informacyjna

plan roczny, miesięczny, telefony kierunkowe,
skorowidz alfabetyczny, drogowa mapa Polski,
administracyjna mapa Europy,
mapki z odległościami drogowymi
w Polsce i Europie, kalendarz stuletni, strefy
czasowe, daty imienin i inne

32

SK 0-5 B

R

	• papier biały
• registry
nadrukowane
• możliwość wycięcia
registrów

Kalendarium

w języku polskim, angielskim, niemieckim,
numeracja tygodni, podwójne imieniny

Część informacyjna

plan roczny, miesięczny, skorowidz
alfabetyczny, strefy czasowe i inne

Dostępne wersje:

SK 0-4B

R

	• papier biały
• registry
nadrukowane	
• możliwość wycięcia
registrów
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bloki
kalendarzy

bloki
kalendarzy

38 4

y
st r o n

ta
S o b o e la
dzi
e
i
N
i
no
os ob

SK 0-6

SK 1-2

Kalendarz książkowy B5
dzienny

B5 — 16,5 × 23,5 cm, 368 stron
1 dzień na stronie

Kalendarium

w języku polskim, angielskim, niemieckim,
rosyjskim, numeracja dni i tygodni, potrójne
imieniny

Część informacyjna

plan kwartalny, strefy czasowe, daty imienin,
skrócone kalendarium na rok 2019, 2020, 2021,
8 kolorowych map głównych miast w Polsce,
drogowa mapa Polski, administracyjna mapa
Europy
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Kalendarz
książkowy A5

dzienny

384 strony, dzienny

dzienny

Format

Format

Format

Układ

Układ

Układ

Druk, Papier

Druk, Papier

Druk, Papier

Kalendarium

Kalendarium

Kalendarium

Część informacyjna

Część informacyjna

Część informacyjna

2 kolory, papier 70 g/m2 w kolorze chamois

Druk, Papier

2 kolory, papier 80 g/m2 w kolorze
chamois lub białym

Kalendarz
książkowy A5

1 dzień na stronie

Układ

Dostępne wersje:
	• papier chamois
SK 0-6 • registry
nadrukowane
SK 0-6 B

R

	• papier biały
• registry
nadrukowane
•m
 ożliwość wycięcia
registrów

SK 2-1

Kalendarz
książkowy A5

A5 — 14 × 20 cm, 368 stron

Format

SK 1-3

w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim,
numeracja dni i tygodni, wschody i zachody Słońca,
potrójne imieniny
plan roczny, miesięczny, telefony kierunkowe,
skorowidz alfabetyczny, drogowa mapa Polski,
administracyjna mapa Europy, mapki z odległościami
drogowymi w Polsce i Europie, kalendarz stuletni,
strefy czasowe, daty imienin i inne
R

• możliwość wycięcia registrów

A5 — 14 × 20 cm, 384 strony
1 dzień na stronie, sobota i niedziela osobno
2 kolory, papier 70 g/m2 w kolorze chamois
w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim,
numeracja dni i tygodni, wschody i zachody Słońca,
potrójne imieniny
plan roczny, miesięczny, telefony kierunkowe,
skorowidz alfabetyczny, drogowa mapa Polski,
administracyjna mapa Europy

R

• możliwość wycięcia registrów

A5 — 14 × 20 cm, 368 stron
1 dzień na stronie
2 kolory, papier 70 g/m2 w kolorze białym
w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim,
numeracja dni i tygodni, wschody i zachody Słońca,
potrójne imieniny
plan roczny, miesięczny, telefony kierunkowe,
skorowidz alfabetyczny, drogowa mapa Polski,
administracyjna mapa Europy, mapki z odległościami
drogowymi w Polsce i Europie, kalendarz stuletni,
strefy czasowe, daty imienin i inne
R

• możliwość wycięcia registrów
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bloki
kalendarzy

notesy
SK 1

Kalendarz
książkowy A5

tygodniowy z notesem

SK 3

Kalendarz
książkowy B6

Kalendarz Mini Terminarz
tygodniowy

dzienny

Format

Format

Format

Układ

Układ

Układ

Druk, Papier

Druk, Papier

Druk, Papier

Kalendarium

Kalendarium

A5 — 13,5 × 20 cm, 144 strony
1 tydzień na stronie, druga strona notes
2 kolory, papier 80 g/m2
w kolorze białym

Kalendarium

w języku polskim, angielskim, niemieckim, numeracja
tygodni, podwójne imieniny

Część informacyjna

plan roczny, miesięczny, skorowidz alfabetyczny, strefy
czasowe i inne

B6 — 11 × 16,5 cm, 352 strony
1 dzień na stronie
2 kolory, papier 70 g/m2 w kolorze chamois
w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim,
numeracja dni i tygodni, wschody i zachody Słońca,
potrójne imieniny

Część informacyjna

plan roczny, miesięczny, telefony kierunkowe, skorowidz
alfabetyczny, drogowa mapa Polski, administracyjna
mapa Europy i inne

R
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SK 4-1

• możliwość wycięcia registrów

9,5 × 17 cm, 144 strony
1 tydzień na dwóch stronach (po otwarciu)
2 kolory, papier 70 g/m2 w kolorze chamois
w języku polskim, angielskim, niemieckim, numeracja
tygodni, wschody i zachody Słońca, potrójne imieniny

Część informacyjna

plan roczny, miesięczny, telefony kierunkowe, skorowidz
alfabetyczny, drogowa mapa Polski, administracyjna
mapa Europy, mapki z odległościami drogowymi w Polsce
i Europie, kalendarz stuletni, strefy czasowe, daty imienin
i inne

notesy

notesy

Notes B5 w kratkę

Notes A5 w linie

SN 4

SN 5B
Format

Format

B5 - 19×24 cm, 192 strony

A5 - 13 × 21 cm, 192 strony

Druk, Papier

Druk, Papier

1 kolor, papier 80g/m w kolorze białym lub
chamois, notes w kratkę
2

Papier 80 g/m2 w kolorze
chamois, dostępne wersje
notesu: linie, kratka, gładki

SN 5

Oprawa

Notes dostępny we wszystkich oprawach
z naszej oferty. Oprawa twarda, zmiękczona
gąbką, zaokrąglone rogi. Możliwość głębokiego
tłoczenia logo firmy.

Oprawa

Notes dostępny we
wszystkich oprawach
z naszej oferty. Oprawa
twarda (bez gąbki),
zaokrąglone rogi. Notes
zamykany na gumkę,
możliwość głębokiego
tłoczenia logo firmy.

Notes A5 w kratkę

Notes A5 w kratkę

Format

A5 - 14 × 20 cm, 192 strony

SN 3

Notes A5 gładki

Druk, Papier

1 kolor, papier 80g/m2 w kolorze białym,
notes w kratkę

Oprawa

Notes dostępny we wszystkich oprawach
z naszej oferty. Oprawa twarda, zmiękczona
gąbką, zaokrąglone rogi. Możliwość głębokiego
tłoczenia logo firmy.
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dodatki
Oprawa elastyczna
Miękka okładka wykonana
z cienkiej tektury

Dodatki
reklamowe

Oprawa z indywidualną
drukowaną wstawką
Praktyczne połączenie klasycznej oprawy
skróropodobnej z indywidualnym projektem graficznym

Oprawa
z indywidualną
kolorystyką
Indywidualny dobór kolorów okleiny,
łączenie różnych wzorów i kolorów

Oprawa indywidualna
drukowana
Zadrukowana indywidualna papierowa oklejka
pokryta folią błyszczącą lub matową

41

dodatki

dodatki

Tłoczenie na sucho

Druk UV

Znakowanie okładki logotypem firmowym
za pomocą głębokiego tłoczenia na gorąco

Nadruk logo lub innej grafiki w pełnym
kolorze na okładkach

Tłoczenie kolorową folią
Znakowanie okładki logotypem firmowym
na gorąco za pomocą kolorowej folii.
Usługa dostępna na wybranych materiałach

Metalowa blaszka z logo lub
rokiem na gumkę
Prostokątna blaszka (srebrna lub grafitowa)
z grawerem logo montowana na gumce 10mm. Pole graweru
25 × 11mm. Minimalne zamówienie 50 szt.

Metalowe logo

Metalowy rok

Logo wykonane z metalu chromowanego.
Minimalne zamówienie 250 szt.

Personalizacja
Grawerowanie laserowe imion, nazwisk, hasła
reklamowego, numerów oraz znaków firmowych

42

Rok wykonany z metalu chromowanego
o wym. 40 × 10mm

Registry
Registry panoramiczne ułatwiające otwarcie kalendarza
na danym miesiącu
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dodatki

dodatki
Wklejka reklamowa

Papierowa koperta

Zadrukowana strona z reklamą firmową.
Możliwość wklejenia kilku wklejek w różnych
miejscach bloku

Kieszonka umieszczona na tylnej wyklejce
do przechowywania luźnych kartek

Tasiemka z nadrukiem

Wyklejka reklamowa

Zakładki do kalendarzy książkowych i notesów
drukowane z logo lub hasłem reklamowym

Zadrukowana strona z reklamą
firmową, łącząca blok z okładką

Gumka zamykająca
Okrągłe narożniki

Kolorowa gumka jako dodatkowe zamknięcie
oraz ozdobnik kalendarza lub notesu,
dostępna w 8 standardowych kolorach.
Możliwość zamówienia gumki
w indywidualnej kolorystce

Gumka na długopis
Kolorowa gumka na długopis montowana na nit
do tylnej okładki. Dostępna w 8 standardowych
kolorach. Możliwość zamówienia gumki
w indywidualnej kolorystce

44

Możliwość zaokrąglania
narożników okładki i bloku

Kieszonka na wizytówkę
Praktyczna kieszonka wykonana z folii PCV
przyklejona do wyklejki

45

dodatki

zestawy upominkowe

Zestaw z kalendarzem
Długopis metalowy
Długopis z grawerem dostępny w 9 kolorach.
Pole graweru 55 × 6mm

Eleganckie pudełko z czarnej,
prążkowanej mikrofali.
Możliwość skomponowania zestawu
upominkowego z dowolnego kalendarza
książkowego A5 lub B5 i długopisu z grawerem.
Istnieje możliwość personalizacji pudełka.

Zestaw z notesem
Długopis metalowy touch
Długopis z grawerem dostępny w 4 kolorach.
Pole graweru 35 × 6mm

46

Eleganckie pudełko z czarnej,
prążkowanej mikrofali.
Możliwość skomponowania zestawu
upominkowego z dowolnego notesu A5 lub B5
i długopisu z grawerem.
Istnieje możliwość personalizacji pudełka.
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kalendarze biurkowe
Kalendarz Biurkowy Poziomy

kalendarze
reklamowe

SB 1

Format

29 × 13 cm, 56 stron

Układ

1 tydzień na stronie z miejscem na notatki

Druk, Papier

2 kolory, papier 70 g/m2 w kolorze białym

Kalendarium

w języku polskim, angielskim, niemieckim, potrójne
imieniny, wschody i zachody Słońca, numeracja
tygodni, skrócone kalendarium roku 2020, 2021

• biurkowe reklamowe
• trójdzielne reklamowe

Oprawa

grzbiet zaciskany spiralą do sztywnego kartonu
formowanego w trójkątną podstawę

Indywidualizacja

Okładka 29 x 13 cm
Stopka 29 x 3,5 cm

Kalendarz Biurkowy Poziomy Bis

SB 2

Format

25 × 11 cm, 56 stron

Układ

1 tydzień na stronie z miejscem na notatki

Druk, Papier

2 kolory, papier 70 g/m2 w kolorze białym

Kalendarium

w języku polskim, angielskim, niemieckim, potrójne
imieniny, wschody i zachody Słońca, numeracja
tygodni, skrócone kalendarium roku 2020, 2021

Oprawa

grzbiet zaciskany spiralą do sztywnego kartonu
formowanego w trójkątną podstawę

Indywidualizacja

Okładka 25 x 11 cm
Stopka 25 x 2 cm
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kalendarze biurkowe

kalendarze biurkowe
Kalendarze Biurkowe Reklamowe

Kalendarz Biurkowy Pionowy

Pionowe/Poziome

SB 3

Na indywidualne zamówienia wykonujemy różnego
rodzaju autorskie kalendarze biurkowe poziome
i pionowe: piramidki, piramidki z klejonym
kalendarium, spiralowane.
Kalendarium w układzie tygodniowym, miesięcznym
lub rocznym.

Format

13,5 × 20 cm, 56 stron

Układ

1 tydzień na stronie z miejscem na notatki

Druk, Papier

2 kolory, papier 70 g/m2 w kolorze białym

Kalendarium

w języku polskim, podwójne imieniny,
wschody i zachody Słońca, numeracja tygodni,
skrócone kalendarium roku 2020, 2021

Oprawa

grzbiet zaciskany spiralą do sztywnego kartonu
formowanego w trójkątna podstawę

Indywidualizacja

Okładka 13,5 x 20 cm
Stopka 13,5 x 3 cm

Kalendarz Biurowy

SB 3-1

Format

13,5 × 19 cm, 56 stron

Układ

1 tydzień na stronie z miejscem na notatki

Druk, Papier

2 kolory, papier 70 g/m2 w kolorze białym

Kalendarium

w języku polskim, podwójne imieniny,
wschody i zachody Słońca, numeracja tygodni, znaki
zodiaku, skrócone kalendarium roku 2020, 2021

Oprawa

grzbiet zaciskany spiralą do sztywnego kartonu
formowanego w trójkątną podstawę

Indywidualizacja

Okładka 13,5 x 19 cm
Stopka 13,5 x 3 cm
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kalendarze trójdzielne
Kalendarz Trójdzielny

kalendarze trójdzielne
1

4

2

5

3

6

SB 6

Format

31,5 x 85 cm (wymiar maksymalny)

Układ

3 oddzielne kalendaria, miesiąc
poprzedni, bieżący wyróżniony
kolorystycznie i następny, kalendarium
dostępne w 3 wersjach do wyboru

Druk, Papier

główka kaszerowana – efekt wypukłości
zdjęcia + folia błyszcząca lub matowa
kalendarium – offset 70g/m2, 2 kolory
plecki – karton 350g

7

Kalendarium

29 x 14 cm, w języku polskim,
angielskim, niemieckim, rosyjskim,
podwójne imieniny, numeracja tygodni,
pasek z okienkiem

Indywidualizacja

główka 31,5 x 20 cm
plecki 31,5 x 65 cm (wymiar
maksymalny)

8

Pakowanie

zbiorczo w kartony, opcje dodatkowe:
folia termokurczliwa
koperta papierowa
koperta kartonowa
pudełko

9

10

11

12

13

52

53

