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KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

WAŻNE
 Przygotowaliśmy w tym sezonie blisko 100 wzorów gotowych kalendarzy

w oprawach Vivella i Cross z ażurową datówką,
które czekają na Ciebie w naszym magazynie dostępne od 1 szt.

Kalendarze te w katalogu znajdują się na „czerwonych stronach”
(czerwona krawędź po lewej lub prawej stronie katalogu)
– str. 14-15, 36-37, 56-57, 78-79, 92-93.
 Pozostałe wzory kalendarzy możemy dla Ciebie przygotować od 50 szt.

w dowolnie wybranej konfiguracji kalendarium z dowolną okładką.
To nas różni od importerów i daje nieograniczone możliwości.
Dopasujemy kolor gumki zamykającej kalendarz (str. 123)
oraz kolor przeszycia (str. 129) do Twoich potrzeb.

 Specjalizujemy się w personalizowaniu kalendarzy – tłoczenie loga,

wkładki reklamowe, tasiemki z logo firmy itp. str. 128-129.

 Polecamy uwadze KREATOR KALENDARZY, za pomocą którego

można zaprojektować swój własny, unikalny kalendarz – str. 130.

 Przygotowaliśmy stronę sprzedażową „no name”, która umożliwia

przedstawienie oferty kalendarzy na stronie spersonalizowanej Państwa
logotypem i danymi kontaktowymi. Strony działają niezależnie w domenie
www.kalendarzedlaciebie.com
W celu utworzenia strony zachęcamy Państwa do wypełnienia formularza
pod adresem: www.wokolnas.pl/dla_agencji

www.wokolnas.pl
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NOWOŚĆ
Nowa linia opraw Cross z gumką z ażurową datówką w 4 kolorach
Kalendarze dostępne w formacie A4, B5, A5 i B6
w układzie dziennym i tygodniowym.
Kalendarze zawierają między innymi
następujące informacje:
— kalendarium w językach: DF
— fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
— kalendarium 2021, 2022, 2023
— plan roku 2022, 2023
— plan urlopów
— ważne rocznice, urodziny, imieniny
— ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne
— nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
— nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
— odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
— odległości między stolicami europejskimi
— mapa autostrad w Polsce
— instrukcja pierwszej pomocy
— wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
— lotniska i porty lotnicze w Polsce
— dni wolne od pracy w wybranych krajach
— wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
— tabela świąt ruchomych
— temperatury na świecie
— strefy czasowe
— tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
— poprawne nakrycie stołu
— alfabetyczny skorowidz teleadresowy

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

 Cross z gumką z ażurową datówką

czerwona

2

 Cross z gumką z ażurową datówką

granatowa

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

 Cross z gumką z ażurową datówką

srebrna

 Cross z gumką z ażurową datówką

czarna

NOWOŚĆ
Nowa linia opraw Nebraska z datą na belce w 4 kolorach
Kalendarze dostępne w formacie A4, B5 i A5
w układzie dziennym i tygodniowym.
Kalendarze zawierają między innymi
następujące informacje:
— kalendarium w językach: DF
— fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
— kalendarium 2021, 2022, 2023
— plan roku 2022, 2023
— plan urlopów
— ważne rocznice, urodziny, imieniny
— ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne
— nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
— nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
— odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
— odległości między stolicami europejskimi
— mapa autostrad w Polsce
— instrukcja pierwszej pomocy
— wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
— lotniska i porty lotnicze w Polsce
— dni wolne od pracy w wybranych krajach
— wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
— tabela świąt ruchomych
— temperatury na świecie
— strefy czasowe
— tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
— poprawne nakrycie stołu
— alfabetyczny skorowidz teleadresowy

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

 Nebraska z datą na belce

czerwona

 Nebraska z datą na belce

jasnogranatowa

 Nebraska z datą na belce

szara

 Nebraska z datą na belce

czarna

www.wokolnas.pl
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NOWOŚĆ
Nowy kolor oprawy Piko z blaszką podłużną
Kalendarze dostępne w formacie A4, B5 i A5
w układzie dziennym i tygodniowym.
Kalendarze zawierają między innymi
następujące informacje:
— kalendarium w językach: DF
— fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
— kalendarium 2021, 2022, 2023
— plan roku 2022, 2023
— plan urlopów
— ważne rocznice, urodziny, imieniny
— ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne
— nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
— nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
— odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
— odległości między stolicami europejskimi
— mapa autostrad w Polsce
— instrukcja pierwszej pomocy
— wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
— lotniska i porty lotnicze w Polsce
— dni wolne od pracy w wybranych krajach
— wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
— tabela świąt ruchomych
— temperatury na świecie
— strefy czasowe
— tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
— poprawne nakrycie stołu
— alfabetyczny skorowidz teleadresowy

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

 czerwona

 Piko z blaszką podłużną

czerwona

4

 Piko z blaszką podłużną

granatowa
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 Piko z blaszką podłużną

szara

 Piko z blaszką podłużną

czarna

NOWOŚĆ
Nowy kolor oprawy Piko zamykane na magnes
Kalendarze dostępne w formacie A4, B5 i A5
w układzie dziennym i tygodniowym.
Kalendarze zawierają między innymi
następujące informacje:
— kalendarium w językach: DF
— fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
— kalendarium 2021, 2022, 2023
— plan roku 2022, 2023
— plan urlopów
— ważne rocznice, urodziny, imieniny
— ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne
— nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
— nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
— odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
— odległości między stolicami europejskimi
— mapa autostrad w Polsce
— instrukcja pierwszej pomocy
— wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
— lotniska i porty lotnicze w Polsce
— dni wolne od pracy w wybranych krajach
— wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
— tabela świąt ruchomych
— temperatury na świecie
— strefy czasowe
— tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
— poprawne nakrycie stołu
— alfabetyczny skorowidz teleadresowy

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

 czerwona

 Piko zamykane na magnes

czerwona

 Piko zamykane na magnes

granatowa

 Piko zamykane na magnes

szara

 Piko zamykane na magnes

czarna

www.wokolnas.pl
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NOWOŚĆ
Nowe kolory podstawki kalendarza biurkowego z notesem MAXI (KB062B)

Kalendarz z notesem z przejrzystym kalendarium w układzie trójdzielnym.
Praktyczne samoprzylepne kartki do notowania oraz kolorowe znaczniki.
Wymiary: podstawa 315 × 192 × 112 mm, kalendarium 309 × 99 mm.
Foliowany pojedynczo. Kolor podstawki do wyboru: czarny, szary lub granatowy.
Możliwe znakowanie kalendarza na tylnej stronie podstawki w formie sitodruku
lub naklejki full kolor.

m

112 m

Kalendarz zawiera:
»»kalendarium 2022
»»miesiąc bieżący, poprzedni i następny
»»daty imienin
»»daty świąt
»»miejsce na notatki

UZUPEŁNIENIA
REKLAMOWE

6
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3 15

mm

NOWOŚĆ
Nowe kolory podstawki kalendarza biurkowego z notesem (KB064B)

Kalendarz z notesem z przejrzystym kalendarium w układzie trójdzielnym.
Praktyczne samoprzylepne kartki do notowania oraz kolorowe znaczniki.
Wymiary: podstawa 210 × 192 × 112 mm, kalendarium 204 × 99 mm.
Foliowany pojedynczo. Kolor podstawki do wyboru: czarny, szary lub granatowy.
Możliwe znakowanie kalendarza na tylnej stronie podstawki w formie sitodruku
lub naklejki full kolor.

m
112 m

Kalendarz zawiera:

210

UZUPEŁNIENIA
REKLAMOWE

mm

»»kalendarium 2022
»»miesiąc bieżący, poprzedni i następny
»»daty imienin
»»daty świąt
»»miejsce na notatki

www.wokolnas.pl
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S TA N D A R D O W E W Z O R Y O P R AW 2 0 2 2

 skóra naturalna

 skóra naturalna

 skóra naturalna

n skóra naturalna

 organizer

 organizer

 organizer

n organizer

 Cross z gumką

 Cross z gumką

 Cross z gumką

 Cross z gumką

 Cross czerwona

 Cross granatowa

 Cross srebrna

 Cross czarna

 Cross z ażurową datówką

 Cross z ażurową datówką

 Cross z ażurową datówką

 Cross z ażurową datówką

bordowa

skóra naturalna granatowa

srebrna

z metalowym zapięciem

8

granatowa

skóra naturalna brązowa

czarna

czerwona
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brązowa

skóra naturalna czarna

z metalowym zapięciem

granatowa

czarna

czerwona

z metalowym zapięciem

srebrna

skóra naturalna bordowa

granatowa

z metalowym zapięciem

czarna

S TA N D A R D O W E W Z O R Y O P R AW 2 0 2 2

 Cross z gumką z boczną

 Cross z gumką z boczną

 Cross z gumką z boczną

 Cross z gumką z boczną

 Cross z boczną datówką

 Cross z boczną datówką

 Cross z boczną datówką

 Cross z boczną datówką

 Cross (tylko A6)

 Cross (tylko A6)

 Cross (tylko A6)

 Cross (tylko A6)

 Aluminium

 Aluminium

 Aluminium

 Nebraska pomarańczowa

 Nebraska czerwona

 Nebraska bordowa

 Nebraska beżowa

 Nebraska brązowa

datówką czerwona

jasnogranatowa

srebrna

(gumka czarna)

datówką granatowa

srebrna

czarna

(gumka granatowa)

datówką srebrna

czarna

granatowa

(gumka szara)

datówką czarna

czerwona

srebrna

(gumka brązowa)

czerwona

granatowa

czarna

(gumka pomarańczowa)

www.wokolnas.pl
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S TA N D A R D O W E W Z O R Y O P R AW 2 0 2 2

 Nebraska czekoladowa

 Nebraska seledynowa

 Nebraska zielona

 Nebraska jasnogranatowa

 Nebraska szara

 Nebraska czarna

 Nebraska na magnes

 Nebraska na magnes

 Nebraska na magnes

 Nebraska na magnes

 Nebraska na magnes

 Nebraska na magnes

 Nebraska na magnes

 Nebraska na magnes

 Nebraska na magnes

 Nebraska na magnes

 Nebraska z datą na belce

 Nebraska z datą na belce

 Nebraska z datą na belce

 Nebraska z datą na belce

(gumka żółta)

(gumka czerwona)

seledynowa

czarna

10

(gumka szara)

pomarańczowa

jasnogranatowa

czerwona

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

(gumka zielona)

czerwona

złota

jasnogranatowa

(gumka czerwona)

brązowa

srebrna

szara

(gumka niebieska)

czekoladowa

szara

czarna

S TA N D A R D O W E W Z O R Y O P R AW 2 0 2 2

 Nebraska

 Nebraska

 Nebraska

 Nebraska

 Nebraska

 Nebraska

 Nebraska

 Nebraska

 Nebraska

 Nebraska

 Nebraska

 Nebraska

 Nebraska

 Nebraska z boczną datówką

 Nebraska z boczną datówką

 Nebraska z boczną datówką

 Nebraska z boczną datówką

 Nebraska z boczną datówką

 Vivella

 Vivella

pomarańczowa

czekoladowa

srebrna

jasnogranatowa

czerwona

jasnogranatowa

szara

szara

beżowa

seledynowa

czarna

czarna

bordowa

zielona

bordowa

żółta

brązowa

złota

czekoladowa

pomarańczowa

www.wokolnas.pl
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S TA N D A R D O W E W Z O R Y O P R AW 2 0 2 2

 Vivella

 Vivella

 Vivella

 Vivella

 Vivella

 Vivella

 Vivella

 Vivella

 Vivella

 Vivella

 Vivella

 Vivella

 Piko z blaszką podłużną

 Piko z blaszką podłużną

 Piko z blaszką podłużną

 Piko z blaszką podłużną

 Piko czerwona

 Piko granatowa

 Piko szara

 Piko czarna

różowa

seledynowa

szara

czarna

12

czerwona

zielona

czarna

zamykana na magnes

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

beżowa

fioletowa

czerwona

zamykana na magnes

brązowa

niebieska

granatowa

zamykana na magnes

bordowa

granatowa

szara

zamykana na magnes

S TA N D A R D O W E W Z O R Y O P R AW 2 0 2 2

 Beton

 Beton

 Beton

 Beton

 Beton

 Natura

 Natura

 Natura

 Natura

 Natura

bordowa

bordowa

brązowa

brązowa

zielona

zielona

granatowa

granatowa

czarna

czarna

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

www.wokolnas.pl
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A4

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 SZT.

CROSS z gumką z ażurową datówką

OŚ
W
NO

 czerwona

 granatowa

 srebrna

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Ć
(długopis dostępny za dodatkową opłatą)

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

KALENDARZE DOSTĘPNE OD 1 SZT.
nr kat. A4D100RK

nr kat. A4T101RK

nr kat. A4TN102RK

E
ZIEL ACH
D
E
I
N
ON
M
T Y I CH STR
O
ĄCE
B
SO OBNY +
IESI
M
S
YM
NA O
AŻD
K
D
ZE
R PR
E
N
PLA
ilość stron: 416 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 6 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 9 szt.

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 9 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne

14

»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

A4

OPRAWY

 czerwona

 granatowa

 szara

 czarna

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 SZT.

VIVELLA

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

KALENDARZE DOSTĘPNE OD 1 SZT.
nr kat. A4D103B

nr kat. A4TN105B

nr kat. A4T104B

LE
DZIE NACH
E
I
N
I
RO
EM
OT Y YCH ST
B
SIĄC
O
E
S OBN +
I
S
MM
ŻDY
NA O
A
K
ED
PRZ
R
E
N
PLA
ilość stron: 416 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 6 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 9 szt.

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 9 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne

»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

www.wokolnas.pl

15

A4

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

A4DRK
UKŁAD DZIENNY

Z SOBOTĄ I NIEDZIELĄ
NA OSOBNYCH STRONACH
papier kremowy, 70 g/m2
ilość stron: 416
wymiary bloku: 200 × 294 mm
rozbudowana część informacyjna
kolorowe mapy Polski i Europy
blok szyty nićmi
żółta tasiemka i kapitałka
wycinane registry

A4TRK
UKŁAD TYGODNIOWY
papier kremowy, 70 g/m2
ilość stron: 156
wymiary bloku: 200 × 294 mm
rozbudowana część informacyjna
kolorowe mapy Polski i Europy
blok szyty nićmi
żółta tasiemka i kapitałka
wycinane registry

A4TNRK
UKŁAD TYGODNIOWY
Z NOTESEM

papier kremowy, 70 g/m2
ilość stron: 156
wymiary bloku: 200 × 294 mm
rozbudowana część informacyjna
kolorowe mapy Polski i Europy
blok szyty nićmi
żółta tasiemka i kapitałka
wycinane registry
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TERMINARZE KSIĄŻKOWE

A4

A4DB
UKŁAD DZIENNY

Z SOBOTĄ I NIEDZIELĄ
NA OSOBNYCH STRONACH
papier biały, 70 g/m2
ilość stron: 416
wymiary bloku: 200 × 294 mm
rozbudowana część informacyjna
kolorowe mapy Polski i Europy
blok szyty nićmi
biała tasiemka i kapitałka
nadrukowane registry
narożniki perforowane

A4TB
UKŁAD TYGODNIOWY
papier biały, 70 g/m2
ilość stron: 156
wymiary bloku: 200 × 294 mm
rozbudowana część informacyjna
kolorowe mapy Polski i Europy
blok szyty nićmi
biała tasiemka i kapitałka
nadrukowane registry
narożniki perforowane

A4TNB
UKŁAD TYGODNIOWY
Z NOTESEM

papier biały, 70 g/m2
ilość stron: 156
wymiary bloku: 200 × 294 mm
rozbudowana część informacyjna
kolorowe mapy Polski i Europy
blok szyty nićmi
biała tasiemka i kapitałka
nadrukowane registry
narożniki perforowane

www.wokolnas.pl
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A4

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

ZE SKÓRY NATURALNEJ

numer
oprawy

 bordowa

 granatowa

 brązowa

 czarna

201

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A4 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 SZT.
blok A4DRK

blok A4TRK

blok A4TNRK
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O
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SO OBNY +
IESI
M
S
YM
NA O
AŻD
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ZE
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PLA
ilość stron: 416 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 10 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 10 szt.

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 10 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne
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»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

A4

ORGANIZERY

202

ZE SKÓRY NATURALNEJ

 bordowa

 granatowa

 brązowa

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A4 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 SZT.
blok A4DB

blok A4TNB

blok A4TB
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ED
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PLA
ilość stron: 416 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 10 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 10 szt.

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 10 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne

»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

www.wokolnas.pl
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A4

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

CROSS z gumką

numer
oprawy

 czerwona

 granatowa

 srebrna

 czarna

203

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Możemy dowolnie skonfigurować kolor gumki z okładką.
Wzornik dostępnych kolorów gumek na str. 123
(długopis dostępny za dodatkową opłatą)

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A4 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A4DRK

blok A4TRK

blok A4TNRK
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ilość stron: 416 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 6 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR
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KAL

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 9 szt.

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 9 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne
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»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

204

A4

OPRAWY

CROSS z gumką z ażurową datówką

OŚ
W
NO

 czerwona

 granatowa

 srebrna

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Ć

Możemy dowolnie skonfigurować kolor gumki z okładką.
Wzornik dostępnych kolorów gumek na str. 123

(długopis dostępny za dodatkową opłatą)

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A4 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A4DB

blok A4TNB

blok A4TB
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ilość stron: 416 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 6 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 9 szt.

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 9 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne

»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy
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A4

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

CROSS z boczną datówką

numer
oprawy

 czerwona

 granatowa

 srebrna

 czarna

205

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A4 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A4DRK

blok A4TRK

blok A4TNRK
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ilość stron: 416 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 6 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR
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KAL

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 9 szt.

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 9 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne
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»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

206

A4

OPRAWY

CROSS z gumką z boczną datówką

 czerwona

 granatowa

 srebrna

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Możemy dowolnie skonfigurować kolor gumki z okładką.
Wzornik dostępnych kolorów gumek na str. 123

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A4 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A4DB

blok A4TNB

blok A4TB
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ilość stron: 416 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 6 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 9 szt.

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 9 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne

»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy
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A4

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

CROSS z metalowym zapięciem

numer
oprawy

 czerwona

 granatowa

 srebrna

 czarna

207

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A4 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A4DRK

blok A4TRK

blok A4TNRK
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ilość stron: 416 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 6 szt.

EM

ES
NOT
MZ
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DAR
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KAL

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 9 szt.

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 9 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne
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»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

208

A4

OPRAWY

NEBRASKA z boczną datówką

W
NO
Y

 bordowa

 czekoladowa

 szara

 czarna

R
LO
KO

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

 jasnogranatowa

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A4 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A4DB

blok A4TNB

blok A4TB
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ilość stron: 416 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 6 szt.
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KAL

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 9 szt.

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 9 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne

»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy
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A4

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

NEBRASKA zamykana na magnes

numer
oprawy

 czerwona

 pomarańczowa

209

 brązowa

NO

WY
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R

 seledynowa

 czekoladowa

 jasnogranatowa

 srebrna

 szara

 złota

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A4 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A4DRK

blok A4TRK

blok A4TNRK
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ilość stron: 416 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 6 szt.

EM

ES
NOT
MZ
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DAR
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KAL

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 9 szt.

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 9 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne
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»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

A4

OPRAWY
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NEBRASKA z datą na belce

OŚ
W
NO

 czerwona

 jasnogranatowa

 szara

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Ć
MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A4 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A4DB

blok A4TNB

blok A4TB
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ilość stron: 416 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 6 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 9 szt.

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 9 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne

»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

www.wokolnas.pl
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TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

NEBRASKA z gumką

numer
oprawy

211

 pomarańczowa

 czerwona

 beżowa

 bordowa

 brązowa

 czekoladowa

 jasnogranatowa

 seledynowa

 zielona

 szara

 czarna

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Możemy dowolnie skonfigurować kolor gumki z okładką.
Wzornik dostępnych kolorów gumek na str. 123

(długopis dostępny za dodatkową opłatą)

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A4 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A4DRK

blok A4TRK

blok A4TNRK
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ilość stron: 416 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 6 szt.

EM
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DAR
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ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 9 szt.

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 9 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne
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»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

A4

OPRAWY

212

NEBRASKA

 pomarańczowa

 czerwona

 beżowa

 bordowa

 brązowa

 czekoladowa

 jasnogranatowa

 seledynowa

 zielona

 szara

 srebrna

 złota

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A4 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A4DB

blok A4TNB

blok A4TB
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ilość stron: 416 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 6 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 9 szt.

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 9 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne

»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy
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TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

ALUMINIUM

numer
oprawy

 granatowa

213

 srebrna

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A4 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A4DRK

blok A4TRK

blok A4TNRK
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ilość stron: 416 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 6 szt.

EM
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NOT
MZ
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ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 9 szt.

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 9 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne
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»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

A4

OPRAWY

214

PIKO z blaszką podłużną
NO

WY
KO
LO

R

W
NO
Y

 czerwona

 granatowa

 szara

 czarna

R
LO
KO

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A4 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A4DB

blok A4TNB

blok A4TB
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ilość stron: 416 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 6 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 9 szt.

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 9 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne

»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy
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OPRAWY

PIKO zamykane na magnes

numer
oprawy

215

NO

WY
KO
LO

R

 czerwona

 granatowa

 szara

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A4 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A4DRK

blok A4TRK

blok A4TNRK
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ilość stron: 416 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 6 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR
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KAL

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 9 szt.

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 9 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne
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»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE
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VIVELLA

 żółta

 pomarańczowa

 różowa

 czerwona

 beżowa

 brązowa

 bordowa

 seledynowa

 zielona

 fioletowa

 niebieska

 granatowa

 szara

 czarna

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A4 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A4DB

blok A4TNB

blok A4TB
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ilość stron: 416 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 6 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 9 szt.

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 9 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne

»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy
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OPRAWY

NATURA

KALENDARZE EKOLOGICZNE

numer
oprawy

 bordowa

 brązowa

 granatowa

 czarna

217

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

 zielona

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A4 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A4DRK

blok A4TRK

blok A4TNRK
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SO OBNY +
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ilość stron: 416 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 6 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 9 szt.

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 9 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne

34

»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

218

BETON

 bordowa

 brązowa

 zielona

 czarna

KALENDARZE EKOLOGICZNE

numer
oprawy

A4

 granatowa

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A4 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A4DB

blok A4TNB

blok A4TB

LE
DZIE NACH
E
I
N
I
RO
EM
OT Y YCH ST
B
SIĄC
O
E
S OBN +
I
S
MM
ŻDY
NA O
A
K
ED
PRZ
R
E
N
PLA
ilość stron: 416 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 6 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 9 szt.

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 200 × 294 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 9 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne

»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

www.wokolnas.pl
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B5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 SZT.

CROSS z gumką z ażurową datówką

OŚ
W
NO

 czerwona

 granatowa

 srebrna

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Ć
(długopis dostępny za dodatkową opłatą)

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

KALENDARZE DOSTĘPNE OD 1 SZT.
nr kat. B5D106RK

A
ED K

RZ
ER P
N
A
PL

M
ŻDY

nr kat. B5T107RK

nr kat. B5TN108RK

M

ĄCE

SI
MIE

ilość stron: 376 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 10 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 16 szt.

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 16 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne
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»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

B5

OPRAWY

 czerwona

 granatowa

 szara

 czarna

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 SZT.

VIVELLA

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE
KALENDARZE
DOSTĘPNE
B5 DOSTĘPNE
OD 1 SZT. WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
nr kat. B5D109B

A
ED K

RZ
ER P
N
A
PL

nr kat. B5T110B

M
ŻDY

nr kat. B5TN111B

M

ĄCE

SI
MIE

ilość stron: 376 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 10 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 16 szt.

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 16 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne

»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

www.wokolnas.pl
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B5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

B5DRK
UKŁAD DZIENNY
papier kremowy, 70 g/m2
ilość stron: 376
wymiary bloku: 164 × 236 mm
rozbudowana część informacyjna
kolorowe mapy Polski i Europy
blok szyty nićmi
żółta tasiemka i kapitałka
wycinane registry

B5TRK
UKŁAD TYGODNIOWY
papier kremowy, 70 g/m2
ilość stron: 156
wymiary bloku: 164 × 236 mm
rozbudowana część informacyjna
kolorowe mapy Polski i Europy
blok szyty nićmi
żółta tasiemka i kapitałka
wycinane registry

B5TNRK
UKŁAD TYGODNIOWY
Z NOTESEM

papier kremowy, 70 g/m2
ilość stron: 156
wymiary bloku: 164 × 236 mm
rozbudowana część informacyjna
kolorowe mapy Polski i Europy
blok szyty nićmi
żółta tasiemka i kapitałka
wycinane registry

38

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

B5

B5DB
UKŁAD DZIENNY
papier biały, 70 g/m2
ilość stron: 376
wymiary bloku: 164 × 236 mm
rozbudowana część informacyjna
kolorowe mapy Polski i Europy
blok szyty nićmi
biała tasiemka i kapitałka
nadrukowane registry
narożniki perforowane

B5TB
UKŁAD TYGODNIOWY
papier biały, 70 g/m2
ilość stron: 156
wymiary bloku: 164 × 236 mm
rozbudowana część informacyjna
kolorowe mapy Polski i Europy
blok szyty nićmi
biała tasiemka i kapitałka
nadrukowane registry
narożniki perforowane

B5TNB
UKŁAD TYGODNIOWY
Z NOTESEM

papier biały, 70 g/m2
ilość stron: 156
wymiary bloku: 164 × 236 mm
rozbudowana część informacyjna
kolorowe mapy Polski i Europy
blok szyty nićmi
biała tasiemka i kapitałka
nadrukowane registry
narożniki perforowane

www.wokolnas.pl
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B5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

ZE SKÓRY NATURALNEJ

numer
oprawy

 bordowa

 granatowa

 brązowa

 czarna

201

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 SZT.
blok B5DRK

blok B5TRK

A
ED K

RZ
ER P
N
A
PL

M
ŻDY

blok B5TNRK

M

ĄCE

SI
MIE

ilość stron: 376 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 10 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 16 szt.

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 16 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne
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»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

B5

OPRAWY

203

CROSS z gumką

 czerwona

 granatowa

 srebrna

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Możemy dowolnie skonfigurować kolor gumki z okładką.
Wzornik dostępnych kolorów gumek na str. 123
(długopis dostępny za dodatkową opłatą)

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B5DB

blok B5TB

A
ED K

RZ
ER P
N
A
PL

M
ŻDY

blok B5TNB

M

ĄCE

SI
MIE

ilość stron: 376 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 10 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 16 szt.

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 16 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne

»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

www.wokolnas.pl
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B5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

CROSS z gumką z ażurową datówką

numer
oprawy

OŚ
W
NO

 czerwona

 granatowa

 srebrna

 czarna

204

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Ć

Możemy dowolnie skonfigurować kolor gumki z okładką.
Wzornik dostępnych kolorów gumek na str. 123

(długopis dostępny za dodatkową opłatą)

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B5DRK

blok B5TRK

A
ED K

RZ
ER P
N
A
PL

M
ŻDY

blok B5TNRK

M

ĄCE

SI
MIE

ilość stron: 376 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 10 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 16 szt.

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 16 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne
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»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

B5

OPRAWY

205

CROSS z boczną datówką

 czerwona

 granatowa

 srebrna

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B5DB

blok B5TB

A
ED K

RZ
ER P
N
A
PL

M
ŻDY

blok B5TNB

M

ĄCE

SI
MIE

ilość stron: 376 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 10 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 16 szt.

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 16 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne

»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

www.wokolnas.pl

43

B5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

CROSS z gumką z boczną datówką

numer
oprawy

 czerwona

 granatowa

 srebrna

 czarna

206

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Możemy dowolnie skonfigurować kolor gumki z okładką.
Wzornik dostępnych kolorów gumek na str. 123

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B5DRK

blok B5TRK

A
ED K

RZ
ER P
N
A
PL

M
ŻDY

blok B5TNRK

M

ĄCE

SI
MIE

ilość stron: 376 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 10 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 16 szt.

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 16 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne
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»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

B5

OPRAWY

207

CROSS z metalowym zapięciem

 czerwona

 granatowa

 srebrna

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

 granatowa

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B5DB

blok B5TB

A
ED K

RZ
ER P
N
A
PL

M
ŻDY

blok B5TNB

M

ĄCE

SI
MIE

ilość stron: 376 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 10 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 16 szt.

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 16 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne

»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

www.wokolnas.pl
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B5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

NEBRASKA z boczną datówką

numer
oprawy

 bordowa

208

 czekoladowa

NO

WY
KO
LO

R

 jasnogranatowa

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

 szara

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B5DRK

blok B5TRK

A
ED K

RZ
ER P
N
A
PL

M
ŻDY

blok B5TNRK

M

ĄCE

SI
MIE

ilość stron: 376 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 10 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 16 szt.

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 16 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne
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»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

B5

OPRAWY

209

NEBRASKA zamykana na magnes

 czerwona

 brązowa

 czekoladowa

NO

WY
KO
LO

R

 pomarańczowa

 seledynowa

 jasnogranatowa

 srebrna

 szara

 złota

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B5DB

blok B5TB

A
ED K

RZ
ER P
N
A
PL

M
ŻDY

blok B5TNB

M

ĄCE

SI
MIE

ilość stron: 376 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 10 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 16 szt.

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 16 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne

»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

www.wokolnas.pl
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B5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

NEBRASKA z datą na belce

numer
oprawy

OŚ
W
NO

 czerwona

 jasnogranatowa

 szara

 czarna

210

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Ć
MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B5DRK

blok B5TRK

A
ED K

RZ
ER P
N
A
PL

M
ŻDY

blok B5TNRK

M

ĄCE

SI
MIE

ilość stron: 376 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 10 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 16 szt.

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 16 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne
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»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

B5

OPRAWY

211

NEBRASKA z gumką

 pomarańczowa

 czerwona

 beżowa

 bordowa

 brązowa

 czekoladowa

 jasnogranatowa

 seledynowa

 zielona

 szara

 czarna

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Możemy dowolnie skonfigurować kolor gumki z okładką.
Wzornik dostępnych kolorów gumek na str. 123

(długopis dostępny za dodatkową opłatą)

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B5DB

blok B5TB

A
ED K

RZ
ER P
N
A
PL

M
ŻDY

blok B5TNB

M

ĄCE

SI
MIE

ilość stron: 376 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 10 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 16 szt.

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 16 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne

»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

www.wokolnas.pl

49

B5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

NEBRASKA

numer
oprawy

212

 pomarańczowa

 czerwona

 beżowa

 bordowa

 brązowa

 czekoladowa

 jasnogranatowa

 seledynowa

 zielona

 szara

 srebrna

 złota

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B5DRK

blok B5TRK

A
ED K

RZ
ER P
N
A
PL

M
ŻDY

blok B5TNRK

M

ĄCE

SI
MIE

ilość stron: 376 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 10 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 16 szt.

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 16 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne
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»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

B5

OPRAWY

213

ALUMINIUM

 granatowa

 srebrna

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B5DB

blok B5TB

A
ED K

RZ
ER P
N
A
PL

M
ŻDY

blok B5TNB

M

ĄCE

SI
MIE

ilość stron: 376 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 10 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 16 szt.

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 16 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne

»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

www.wokolnas.pl
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B5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

PIKO z blaszką podłużną

numer
oprawy

214

NO

WY
KO
LO

R

 czerwona

 granatowa

 szara

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B5DRK

blok B5TRK

A
ED K

RZ
ER P
N
A
PL

M
ŻDY

blok B5TNRK

M

ĄCE

SI
MIE

ilość stron: 376 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 10 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 16 szt.

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 16 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne
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»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

215

numer
oprawy

B5

PIKO zamykane na magnes
NO

WY
KO
LO

R

W
NO
Y

 czerwona

 granatowa

 szara

 czarna

R
LO
KO

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B5DB

blok B5TB

A
ED K

RZ
ER P
N
A
PL

M
ŻDY

blok B5TNB

M

ĄCE

SI
MIE

ilość stron: 376 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 10 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 16 szt.

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 16 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne

»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

www.wokolnas.pl
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B5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

VIVELLA

numer
oprawy

216

 żółta

 pomarańczowa

 różowa

 czerwona

 beżowa

 brązowa

 bordowa

 zielona

 fioletowa

 niebieska

 granatowa

 szara

 czarna

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B5DRK

blok B5TRK

A
ED K

RZ
ER P
N
A
PL

M
ŻDY

blok B5TNRK

M

ĄCE

SI
MIE

ilość stron: 376 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 10 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 16 szt.

ilość stron: 156 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 16 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne
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»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

217

NATURA

KALENDARZE EKOLOGICZNE

numer
oprawy

B5

 bordowa

 brązowa

 zielona

 granatowa
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

 czarna

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B5DB

blok B5TB

A
ED K

RZ
ER P
N
A
PL

M
ŻDY

blok B5TNB

M

ĄCE

SI
MIE

ilość stron: 376 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 10 szt.

EM

ES
NOT
MZ

IU
DAR

EN
KAL

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 16 szt.

ilość stron: 156 | papier biały | 70 g/m2
blok: 164 × 236 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 16 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»ważniejsze instytucje państwowe i urzędy centralne

»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych
»»temperatury na świecie
»»strefy czasowe

»»tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»»daty imienin
»»znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy
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A5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 SZT.

CROSS z gumką z ażurową datówką

OŚ
W
NO

 czerwona

 granatowa

 srebrna

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Ć
(długopis dostępny za dodatkową opłatą)

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

KALENDARZE DOSTĘPNE OD 1 SZT.
nr kat. A5D112RK

A
ED K

PL

Z
R PR
E
N
A

IE
MM
Y
D
Ż

nr kat. A5T113RK

nr kat. A5TN114RK

EM

SIĄC

EM

K

ilość stron: 392 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 12 szt.

ilość stron: 168 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 16 szt.

IUM
DAR
N
E
AL

TES
Z NO

ilość stron: 168 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 16 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022
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»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

A5

OPRAWY

 czerwona

 granatowa

 szara

 czarna

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 SZT.

VIVELLA

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

KALENDARZE DOSTĘPNE OD 1 SZT.
nr kat. A5D115B

A
ED K

PL

Z
R PR
E
N
A

nr kat. A5T116B

IE
MM
Y
D
Ż

nr kat. A5TN117B

EM

SIĄC

EM

K

ilość stron: 392 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 12 szt.

ilość stron: 168 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 18 szt.

IUM
DAR
N
E
AL

TES
Z NO

ilość stron: 168 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 18 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022

»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

www.wokolnas.pl
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A5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

A5DRK
UKŁAD DZIENNY
papier kremowy, 70 g/m2
ilość stron: 392
wymiary bloku: 142 × 203 mm
rozbudowana część informacyjna
kolorowe mapy Polski i Europy
blok szyty nićmi
żółta tasiemka i kapitałka
wycinane registry

A5TRK
UKŁAD TYGODNIOWY
papier kremowy, 70 g/m2
ilość stron: 168
wymiary bloku: 142 × 203 mm
rozbudowana część informacyjna
kolorowe mapy Polski i Europy
blok szyty nićmi
żółta tasiemka i kapitałka
wycinane registry

A5TNRK
UKŁAD TYGODNIOWY
Z NOTESEM

papier kremowy, 70 g/m2
ilość stron: 168
wymiary bloku: 142 × 203 mm
rozbudowana część informacyjna
kolorowe mapy Polski i Europy
blok szyty nićmi
żółta tasiemka i kapitałka
wycinane registry

58

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

A5

A5DB
UKŁAD DZIENNY
papier biały, 70 g/m2
ilość stron: 392
wymiary bloku: 142 × 203 mm
rozbudowana część informacyjna
kolorowe mapy Polski i Europy
blok szyty nićmi
biała tasiemka i kapitałka
nadrukowane registry
narożniki perforowane

A5TB
UKŁAD TYGODNIOWY
papier biały, 70 g/m2
ilość stron: 168
wymiary bloku: 142 × 203 mm
rozbudowana część informacyjna
kolorowe mapy Polski i Europy
blok szyty nićmi
biała tasiemka i kapitałka
nadrukowane registry
narożniki perforowane

A5TNB
UKŁAD TYGODNIOWY
Z NOTESEM

papier biały, 70 g/m2
ilość stron: 168
wymiary bloku: 142 × 203 mm
rozbudowana część informacyjna
kolorowe mapy Polski i Europy
blok szyty nićmi
biała tasiemka i kapitałka
nadrukowane registry
narożniki perforowane

www.wokolnas.pl
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A5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

ZE SKÓRY NATURALNEJ

numer
oprawy

 bordowa

 granatowa

 brązowa

 czarna

201

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 SZT.
blok A5DRK

blok A5TRK

A
ED K

PL

Z
R PR
E
N
A

IE
MM
Y
D
Ż

blok A5TNRK

EM

SIĄC

EM

K

ilość stron: 392 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 10 szt.

ilość stron: 168 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 10 szt.

IUM
DAR
N
E
AL

TES
Z NO

ilość stron: 168 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 10 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022
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»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

A5

ORGANIZERY

202

ZE SKÓRY NATURALNEJ

 bordowa

 granatowa

 brązowa

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 SZT.
blok A5DB

blok A5TB

A
ED K

PL

Z
R PR
E
N
A

IE
MM
Y
D
Ż

blok A5TNB

EM

SIĄC

EM

K

ilość stron: 392 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 10 szt.

ilość stron: 168 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 10 szt.

IUM
DAR
N
E
AL

TES
Z NO

ilość stron: 168 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 10 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022

»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy
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A5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

CROSS z gumką

203

numer
oprawy

 czerwona

 granatowa

 srebrna

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Możemy dowolnie skonfigurować kolor gumki z okładką.
Wzornik dostępnych kolorów gumek na str. 123
(długopis dostępny za dodatkową opłatą)

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A5DRK

blok A5TRK

A
ED K

PL

Z
R PR
E
N
A

IE
MM
Y
D
Ż

blok A5TNRK

EM

SIĄC

EM

K

ilość stron: 392 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 12 szt.

ilość stron: 168 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 18 szt.

IUM
DAR
N
E
AL

TES
Z NO

ilość stron: 168 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 18 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022
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»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

A5

OPRAWY

204

CROSS z gumką z ażurową datówką

OŚ
W
NO

 czerwona

 granatowa

 srebrna

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Ć

Możemy dowolnie skonfigurować kolor gumki z okładką.
Wzornik dostępnych kolorów gumek na str. 123

(długopis dostępny za dodatkową opłatą)

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A5DB

blok A5TB
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blok A5TNB
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ilość stron: 392 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 12 szt.

ilość stron: 168 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 18 szt.

IUM
DAR
N
E
AL

TES
Z NO

ilość stron: 168 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 18 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022

»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

www.wokolnas.pl

63

A5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

CROSS z boczną datówką

205

numer
oprawy

 czerwona

 granatowa

 srebrna

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A5DRK

blok A5TRK
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blok A5TNRK

EM
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ilość stron: 392 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 12 szt.

ilość stron: 168 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 18 szt.

IUM
DAR
N
E
AL

TES
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ilość stron: 168 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 18 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022
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»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

A5

OPRAWY

206

CROSS z gumką z boczną datówką

 czerwona

 granatowa

 srebrna

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Możemy dowolnie skonfigurować kolor gumki z okładką.
Wzornik dostępnych kolorów gumek na str. 123

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A5DB

blok A5TB
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blok A5TNB
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ilość stron: 392 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 12 szt.

ilość stron: 168 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 18 szt.

IUM
DAR
N
E
AL

TES
Z NO

ilość stron: 168 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 18 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022

»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy
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A5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

CROSS z metalowym zapięciem

numer
oprawy

 czerwona

 granatowa

 srebrna

 czarna

207

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A5DRK

blok A5TRK
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blok A5TNRK

EM
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ilość stron: 392 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 12 szt.

ilość stron: 168 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 18 szt.
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ilość stron: 168 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 18 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
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»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

A5

OPRAWY

208

NEBRASKA z boczną datówką

 bordowa

 czekoladowa

NO

WY
KO
LO

R

 jasnogranatowa

 szara
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

 czarna

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A5DB

blok A5TB
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ilość stron: 392 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 12 szt.

ilość stron: 168 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 18 szt.

IUM
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ilość stron: 168 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 18 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022

»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy
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A5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

NEBRASKA zamykana na magnes

 pomarańczowa

209

numer
oprawy

 czerwona

 czekoladowa

NO

WY
KO
LO

R

 brązowa

 seledynowa

 jasnogranatowa

 srebrna

 szara

 złota

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A5DRK

blok A5TRK
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blok A5TNRK
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ilość stron: 392 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 12 szt.

ilość stron: 168 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 18 szt.
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ilość stron: 168 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 18 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
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»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

A5

OPRAWY

210

NEBRASKA z datą na belce

OŚ
W
NO

 czerwona

 jasnogranatowa

 szara

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Ć
MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A5DB

blok A5TB
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blok A5TNB

EM

SIĄC

EM

K

ilość stron: 392 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 12 szt.

ilość stron: 168 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 18 szt.

IUM
DAR
N
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ilość stron: 168 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 18 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
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»»plan urlopów
»»plan roczny 2022

»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy
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A5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

NEBRASKA z gumką

numer
oprawy

211

 pomarańczowa

 czerwona

 beżowa

 bordowa

 brązowa

 czekoladowa

 jasnogranatowa

 seledynowa

 zielona

 szara

 czarna

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Możemy dowolnie skonfigurować kolor gumki z okładką.
Wzornik dostępnych kolorów gumek na str. 123

(długopis dostępny za dodatkową opłatą)

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A5DRK

blok A5TRK
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ilość stron: 392 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 12 szt.

ilość stron: 168 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 18 szt.
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ilość stron: 168 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 18 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
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»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

A5

OPRAWY

212

NEBRASKA

 pomarańczowa

 czerwona

 beżowa

 bordowa

 brązowa

 czekoladowa

 jasnogranatowa

 seledynowa

 zielona

 szara

 srebrna

 złota

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A5DB

blok A5TB

A
ED K

PL

Z
R PR
E
N
A

IE
MM
Y
D
Ż

blok A5TNB

EM

SIĄC

EM

K

ilość stron: 392 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 12 szt.

ilość stron: 168 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 18 szt.

IUM
DAR
N
E
AL

TES
Z NO

ilość stron: 168 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 18 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022

»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

www.wokolnas.pl
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A5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

ALUMINIUM

numer
oprawy

 granatowa

213

 srebrna

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A5DRK

blok A5TRK

A
ED K

PL

Z
R PR
E
N
A

IE
MM
Y
D
Ż

blok A5TNRK

EM

SIĄC

EM

K

ilość stron: 392 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 12 szt.

ilość stron: 168 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 18 szt.

IUM
DAR
N
E
AL

TES
Z NO

ilość stron: 168 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 18 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022

72

»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

A5

OPRAWY

214

PIKO z blaszką podłużną
NO

WY
KO
LO

R

 czerwona

 granatowa

 szara

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A5DB

blok A5TB

A
ED K

PL

Z
R PR
E
N
A

IE
MM
Y
D
Ż

blok A5TNB

EM

SIĄC

EM

K

ilość stron: 392 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 12 szt.

ilość stron: 168 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 18 szt.

IUM
DAR
N
E
AL

TES
Z NO

ilość stron: 168 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 18 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022

»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

www.wokolnas.pl
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A5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

PIKO zamykane na magnes

numer
oprawy

215

NO

WY
KO
LO

R

 czerwona

 granatowa

 szara

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A5DRK

blok A5TRK

A
ED K

PL

Z
R PR
E
N
A

IE
MM
Y
D
Ż

blok A5TNRK

EM

SIĄC

EM

K

ilość stron: 392 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 12 szt.

ilość stron: 168 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 18 szt.

IUM
DAR
N
E
AL

TES
Z NO

ilość stron: 168 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 18 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022

74

»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

A5

OPRAWY

216

VIVELLA

 żółta

 pomarańczowa

 różowa

 czerwona

 beżowa

 brązowa

 bordowa

 seledynowa

 zielona

 fioletowa

 niebieska

 granatowa

 szara

 czarna

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A5DB

blok A5TB

A
ED K

PL

Z
R PR
E
N
A

IE
MM
Y
D
Ż

blok A5TNB

EM

SIĄC

EM

K

ilość stron: 392 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 12 szt.

ilość stron: 168 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 18 szt.

IUM
DAR
N
E
AL

TES
Z NO

ilość stron: 168 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 18 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022

»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

www.wokolnas.pl
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A5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

NATURA

KALENDARZE EKOLOGICZNE

numer
oprawy

 bordowa

 brązowa

 zielona

 czarna

217

 granatowa

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A5DRK

blok A5TRK

A
ED K

PL

Z
R PR
E
N
A

IE
MM
Y
D
Ż

blok A5TNRK

EM

SIĄC

EM

K

ilość stron: 392 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 12 szt.

ilość stron: 168 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 18 szt.

IUM
DAR
N
E
AL

TES
Z NO

ilość stron: 168 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 18 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022

76

»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

218

BETON

 brązowa

 zielona

 granatowa

 czarna

KALENDARZE EKOLOGICZNE

numer
oprawy

A5

 bordowa

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A5 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A5DB

blok A5TB

A
ED K

PL

Z
R PR
E
N
A

IE
MM
Y
D
Ż

blok A5TNB

EM

SIĄC

EM

K

ilość stron: 392 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 12 szt.

ilość stron: 168 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 18 szt.

IUM
DAR
N
E
AL

TES
Z NO

ilość stron: 168 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 18 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022

»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

www.wokolnas.pl
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B6

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 SZT.

CROSS z gumką z ażurową datówką

OŚ
W
NO

 czerwona

 granatowa

 srebrna

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Ć
(długopis dostępny za dodatkową opłatą)

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

KALENDARZE DOSTĘPNE OD 1 SZT.
nr kat. B6D118RK

ilość stron: 368 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 114 × 157 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 8 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»planer przed każdym miesiącem
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022
»»kalendarium miesięczne na 2022 rok

78

»»ważne rocznice, urodziny, imieniny, cele na rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»Polska – informacje ogólne
»»drogowe przejścia graniczne
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»mapa autostrad w Polsce

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»ważniejsze terminy szkolne w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych

»»strefy czasowe
»»temperatury na świecie
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»wartość kaloryczna produktów spożywczych
»»dzienne zapotrzebowani kalorii
»»liczba spalanych kalorii
»»poprawne nakrycie stołu, naczynia do alkoholi
»»dobór win, temperatura serwowania alkoholi

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

B6

OPRAWY

 czerwona

 granatowa

 szara

 czarna

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 SZT.

VIVELLA

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

KALENDARZE DOSTĘPNE OD 1 SZT.
nr kat. B6D119B

ilość stron: 368 | papier biały | 70 g/m2
blok: 114 × 157 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 8 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022

»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

www.wokolnas.pl
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B6

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

B6DRK
UKŁAD DZIENNY
papier kremowy, 70 g/m2
ilość stron: 368
wymiary bloku: 114 × 157 mm
rozbudowana część informacyjna
blok szyty nićmi
żółta tasiemka i kapitałka
wycinane registry

B6DB
UKŁAD DZIENNY
papier biały, 70 g/m2
ilość stron: 368
wymiary bloku: 114 × 157 mm
rozbudowana część informacyjna
blok szyty nićmi
biała tasiemka i kapitałka
nadrukowane registry
narożniki perforowane
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KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

B6

OPRAWY

203

CROSS z gumką

 czerwona

 granatowa

 srebrna

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Możemy dowolnie skonfigurować kolor gumki z okładką.
Wzornik dostępnych kolorów gumek na str. 123
(długopis dostępny za dodatkową opłatą)

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B6 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B6DRK

blok B6DB

ilość stron: 368 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 114 × 157 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 8 szt.

ilość stron: 368 | papier biały | 70 g/m2
blok: 114 × 157 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 8 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022

»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

www.wokolnas.pl
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B6

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

CROSS z gumką z ażurową datówką

numer
oprawy

OŚ
W
NO

 czerwona

 granatowa

 srebrna

 czarna

204

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Ć

Możemy dowolnie skonfigurować kolor gumki z okładką.
Wzornik dostępnych kolorów gumek na str. 123

(długopis dostępny za dodatkową opłatą)

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B6 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B6DRK

blok B6DB

ilość stron: 368 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 114 × 157 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 8 szt.

ilość stron: 368 | papier biały | 70 g/m2
blok: 114 × 157 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 8 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»planer przed każdym miesiącem
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022
»»kalendarium miesięczne na 2022 rok

82

»»ważne rocznice, urodziny, imieniny, cele na rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»Polska – informacje ogólne
»»drogowe przejścia graniczne
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»mapa autostrad w Polsce

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»ważniejsze terminy szkolne w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych

»»strefy czasowe
»»temperatury na świecie
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»wartość kaloryczna produktów spożywczych
»»dzienne zapotrzebowani kalorii
»»liczba spalanych kalorii
»»poprawne nakrycie stołu, naczynia do alkoholi
»»dobór win, temperatura serwowania alkoholi

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

B6

OPRAWY

205

CROSS z boczną datówką

 czerwona

 granatowa

 srebrna

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B6 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B6DRK

blok B6DB

ilość stron: 368 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 114 × 157 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 8 szt.

ilość stron: 368 | papier biały | 70 g/m2
blok: 114 × 157 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 8 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022

»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

www.wokolnas.pl
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B6

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

CROSS z gumką z boczną datówką

numer
oprawy

 czerwona

 granatowa

 srebrna

 czarna

206

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Możemy dowolnie skonfigurować kolor gumki z okładką.
Wzornik dostępnych kolorów gumek na str. 123

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B6 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B6DRK

blok B6DB

ilość stron: 368 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 114 × 157 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 8 szt.

ilość stron: 368 | papier biały | 70 g/m2
blok: 114 × 157 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 8 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»planer przed każdym miesiącem
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022
»»kalendarium miesięczne na 2022 rok

84

»»ważne rocznice, urodziny, imieniny, cele na rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»Polska – informacje ogólne
»»drogowe przejścia graniczne
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»mapa autostrad w Polsce

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»ważniejsze terminy szkolne w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych

»»strefy czasowe
»»temperatury na świecie
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»wartość kaloryczna produktów spożywczych
»»dzienne zapotrzebowani kalorii
»»liczba spalanych kalorii
»»poprawne nakrycie stołu, naczynia do alkoholi
»»dobór win, temperatura serwowania alkoholi

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

B6

OPRAWY

208

NEBRASKA z boczną datówką

 bordowa

 czekoladowa

 jasnogranatowa

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

 szara

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B6 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B6DRK

blok B6DB

ilość stron: 368 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 114 × 157 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 8 szt.

ilość stron: 368 | papier biały | 70 g/m2
blok: 114 × 157 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 8 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022

»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

www.wokolnas.pl
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B6

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

NEBRASKA z gumką

numer
oprawy

211

 pomarańczowa

 czerwona

 beżowa

 bordowa

 brązowa

 czekoladowa

 jasnogranatowa

 seledynowa

 zielona

 szara

 czarna

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Możemy dowolnie skonfigurować kolor gumki z okładką.
Wzornik dostępnych kolorów gumek na str. 123

(długopis dostępny za dodatkową opłatą)

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B6 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B6DRK

blok B6DB

ilość stron: 368 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 114 × 157 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 8 szt.

ilość stron: 368 | papier biały | 70 g/m2
blok: 114 × 157 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 8 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»planer przed każdym miesiącem
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022
»»kalendarium miesięczne na 2022 rok

86

»»ważne rocznice, urodziny, imieniny, cele na rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»Polska – informacje ogólne
»»drogowe przejścia graniczne
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»mapa autostrad w Polsce

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»ważniejsze terminy szkolne w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych

»»strefy czasowe
»»temperatury na świecie
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»wartość kaloryczna produktów spożywczych
»»dzienne zapotrzebowani kalorii
»»liczba spalanych kalorii
»»poprawne nakrycie stołu, naczynia do alkoholi
»»dobór win, temperatura serwowania alkoholi

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

B6

OPRAWY

212

NEBRASKA

 pomarańczowa

 czerwona

 beżowa

 bordowa

 brązowa

 czekoladowa

 jasnogranatowa

 seledynowa

 zielona

 szara

 srebrna

 złota

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B6 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B6DRK

blok B6DB

ilość stron: 368 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 114 × 157 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 8 szt.

ilość stron: 368 | papier biały | 70 g/m2
blok: 114 × 157 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 8 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022

»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

www.wokolnas.pl
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B6

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

ALUMINIUM

numer
oprawy

 granatowa

213

 srebrna

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B6 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B6DRK

blok B6DB

ilość stron: 368 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 114 × 157 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 20 szt.

ilość stron: 368 | papier biały | 70 g/m2
blok: 114 × 157 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 20 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»planer przed każdym miesiącem
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022
»»kalendarium miesięczne na 2022 rok

88

»»ważne rocznice, urodziny, imieniny, cele na rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»Polska – informacje ogólne
»»drogowe przejścia graniczne
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»mapa autostrad w Polsce

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»ważniejsze terminy szkolne w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych

»»strefy czasowe
»»temperatury na świecie
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»wartość kaloryczna produktów spożywczych
»»dzienne zapotrzebowani kalorii
»»liczba spalanych kalorii
»»poprawne nakrycie stołu, naczynia do alkoholi
»»dobór win, temperatura serwowania alkoholi

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

B6

OPRAWY

216

VIVELLA

 żółta

 pomarańczowa

 różowa

 czerwona

 beżowa

 brązowa

 bordowa

 seledynowa

 zielona

 fioletowa

 niebieska

 granatowa

 szara

 czarna

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B6 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B6DRK

blok B6DB

ilość stron: 368 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 114 × 157 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 20 szt.

ilość stron: 368 | papier biały | 70 g/m2
blok: 114 × 157 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 20 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022

»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

www.wokolnas.pl
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B6

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

NATURA

KALENDARZE EKOLOGICZNE

numer
oprawy

 brązowa

 zielona

 granatowa

 czarna

217

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

 bordowa

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B6 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B6DRK

blok B6DB

ilość stron: 368 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 114 × 157 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 20 szt.

ilość stron: 368 | papier biały | 70 g/m2
blok: 114 × 157 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 20 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»planer przed każdym miesiącem
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022
»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
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»»ważne rocznice, urodziny, imieniny, cele na rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»Polska – informacje ogólne
»»drogowe przejścia graniczne
»»lotniska i porty lotnicze w Polsce
»»mapa autostrad w Polsce

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku
»»ważniejsze terminy szkolne w 2022 roku
»»tabela świąt ruchomych

»»strefy czasowe
»»temperatury na świecie
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»wartość kaloryczna produktów spożywczych
»»dzienne zapotrzebowani kalorii
»»liczba spalanych kalorii
»»poprawne nakrycie stołu, naczynia do alkoholi
»»dobór win, temperatura serwowania alkoholi

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

218

BETON

 bordowa

 brązowa

 granatowa

 czarna

KALENDARZE EKOLOGICZNE

numer
oprawy

B6

 zielona

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE B6 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok B6DRK

blok B6DB

ilość stron: 368 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 114 × 157 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 20 szt.

ilość stron: 368 | papier biały | 70 g/m2
blok: 114 × 157 mm
nadrukowane registry | narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 20 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, F, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022, 2023
»»plan urlopów
»»plan roczny 2022

»»kalendarium miesięczne na 2022 rok
»»adresy ważniejszych instytucji państwowych
»»nr kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
»»nr międzynarodowych połączeń telefonicznych
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»odległości między stolicami europejskimi

»»mapa autostrad w Polsce
»»przydatne informacje dla kierowców
»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»wybrane „długie weekendy” w 2022 roku

»»tabela świąt ruchomych
»»strefy czasowe
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»mapy

www.wokolnas.pl
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A6

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 SZT.

CROSS

OŚ
W
NO

 czerwona

 granatowa

 srebrna

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Ć
MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

KALENDARZE DOSTĘPNE OD 1 SZT.
nr kat. A6T120K

ilość stron: 128 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 83 × 153 mm
narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 15 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2022, 2023
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»»plan roku 2022, 2023

»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

A6

OPRAWY

 czerwona

 granatowa

 szara

 czarna

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 SZT.

VIVELLA

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

KALENDARZE DOSTĘPNE OD 1 SZT.
nr kat. A6T121B

ilość stron: 128 | papier biały | 70 g/m2
blok: 83 × 153 mm
narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 15 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2022, 2023

»»plan roku 2022, 2023

»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy

www.wokolnas.pl
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A6

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

A6TK
UKŁAD TYGODNIOWY
papier kremowy, 70 g/m2
ilość stron: 128
wymiary bloku: 85 × 153 mm
praktyczna część informacyjna
blok szyty nićmi
żółta tasiemka i kapitałka
narożniki perforowane

A6TB
UKŁAD TYGODNIOWY
papier biały, 70 g/m2
ilość stron: 128
wymiary bloku: 85 × 153 mm
praktyczna część informacyjna
blok szyty nićmi
biała tasiemka i kapitałka
narożniki perforowane
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KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

A6

OPRAWY

201

ZE SKÓRY NATURALNEJ

 bordowa

 granatowa

 brązowa

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A6 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 SZT.
blok A6TK

blok A6TB

ilość stron: 128 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 83 × 153 mm
narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 15 szt.

ilość stron: 128 | papier biały | 70 g/m2
blok: 83 × 153 mm
narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 15 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2022, 2023

»»plan roku 2022, 2023

»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy

www.wokolnas.pl
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A6

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

ALUMINIUM

numer
oprawy

 granatowa

213

 srebrna

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A6 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A6TK

blok A6TB

ilość stron: 128 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 83 × 153 mm
narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 15 szt.

ilość stron: 128 | papier biały | 70 g/m2
blok: 83 × 153 mm
narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 15 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2022, 2023
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»»plan roku 2022, 2023

»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

numer
oprawy

A6

OPRAWY

216

VIVELLA

 żółta

 pomarańczowa

 różowa

 czerwona

 beżowa

 brązowa

 bordowa

 seledynowa

 zielona

 fioletowa

 niebieska

 granatowa

 szara

 czarna

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A6 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A6TK

blok A6TB

ilość stron: 128 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 83 × 153 mm
narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 15 szt.

ilość stron: 128 | papier biały | 70 g/m2
blok: 83 × 153 mm
narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 15 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2022, 2023

»»plan roku 2022, 2023

»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy

www.wokolnas.pl
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A6

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY

CROSS

numer
oprawy

OŚ
W
NO

 czerwona

 granatowa

 srebrna

 czarna

219

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Ć
MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

BLOKI W FORMACIE A6 DOSTĘPNE WE WSZYSTKICH WZORACH OPRAW. MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.
blok A6TK

blok A6TB

ilość stron: 128 | papier kremowy | 70 g/m2
blok: 83 × 153 mm
narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 15 szt.

ilość stron: 128 | papier biały | 70 g/m2
blok: 83 × 153 mm
narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 15 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
»»kalendarium 2022, 2023
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»»plan roku 2022, 2023

»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

A6

OKŁADKA

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 OPAKOWANIE ZBIORCZE

BEZBARWNA PCV

 Cytryny

 Folk

 Ptaki

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 OPAKOWANIE ZBIORCZE
nr kat. A6T041B

 Rowery

ilość stron: 112 | papier biały | 70 g/m2
blok: 83 × 153 mm
blok szyty drutem
opakowanie zbiorcze 32 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium w językach: PL, GB, D, RUS
»»fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca

»»kalendarium 2022, 2023
»»plan roku 2022

www.wokolnas.pl
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A7

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OKŁADKA

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 OPAKOWANIE ZBIORCZE

KOLOROWA PCV

 bordowa

 granatowa

 szara

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 OPAKOWANIE ZBIORCZE
nr kat. A7T036B

 czarna

ilość stron: 80 | papier biały | 70 g/m2
blok: 65 × 100 mm | szyty drutem
pakowany po 12 szt.
opakowanie zbiorcze 144 szt.

MOŻLIWOŚCI
UZUPEŁNIEŃ
REKLAMOWYCH

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium 2022, 2023
»»fazy Księżyca
»»wschody i zachody Słońca
»»alfabetyczny wykaz imienin
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»»wybrane „długie weekendy” 2022
»»terminy „szkolne”
»»liczba spalanych kalorii
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

A7

OKŁADKA

 Cytryny

 Folk

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 OPAKOWANIE ZBIORCZE

BEZBARWNA PCV

 Ptaki

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 OPAKOWANIE ZBIORCZE
nr kat. A7T040B

 Rowery

ilość stron: 80 | papier biały | 70 g/m2
blok: 65 × 100 mm | szyty drutem
pakowany po 12 szt.
opakowanie zbiorcze 144 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium 2022, 2023
»»fazy Księżyca
»»wschody i zachody Słońca
»»alfabetyczny wykaz imienin

»»wybrane „długie weekendy” 2022
»»terminy „szkolne”
»»liczba spalanych kalorii
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy

www.wokolnas.pl
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KALENDARZE DLA EDUKACJI

KALENDARZ NAUCZYCIELA A5 DZIENNY

W OPRAWIE CARBON z gumką

 granat

 szary

 czarny
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Możemy dowolnie skonfigurować kolor gumki z okładką.
Wzornik dostępnych kolorów gumek na str. 123
(długopis dostępny za dodatkową opłatą)

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 OPAKOWANIE ZBIORCZE
nr kat. A5DN075B

ilość stron: 368 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
początek kalendarium: 12 lipca 2021
koniec kalendarium: 4 września 2022
opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Kalendarz dostępny również w oprawie Nebraska.
Pełna oferta kalendarzy nauczyciela dostępna
na stronie internetowej.
Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»skrócone kalendarium 2021/2022
»»kalendarium PL od 12.07.2021 do 04.09.2022
»»wschody i zachody słońca
»»planer na rok szkolny 2021/2022
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»plan roku szkolnego 2021/2022
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»»organizacja roku szkolnego 2021/2022
»»terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej
»»ważne terminy, wycieczki, wyjazdy
»»zebrania z rodzicami
»»plan lekcji nauczyciela
»»plan dyżurów nauczyciela

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»informacje o uczniach
»»tabele ocen
»»finanse klasowe
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»tabela świąt ruchomych

»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy

KALENDARZE DLA EDUKACJI

KALENDARZ NAUCZYCIELA A5 TYGODNIOWY

W OPRAWIE VIVELLA

 seledyn

 czerwony

 granat

 brąz

 czarny

 DENIM szary
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 OPAKOWANIE ZBIORCZE
nr kat. A5TN065B

ilość stron: 176 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
początek kalendarium: 21 czerwca 2021
koniec kalendarium: 4 września 2022
opakowanie zbiorcze: 18 szt.

Kalendarz dostępny również w oprawach:
Beton, PCV i PCV bezbarwny.
Pełna oferta kalendarzy nauczyciela dostępna
na stronie internetowej.
Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»skrócone kalendarium 2021/2022
»»kalendarium PL od 21.06.2021 do 04.09.2022
»»wschody i zachody Słońca
»»plan roku szkolnego 2021/2022
»»skrócone kalendarium kolumnowe
od lipca 2021 do października 2022

»»planer na rok szkolny 2021/2022
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»organizację roku szkolnego 2021/2022
»»terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej
»»ważne terminy, wycieczki, wyjazdy
»»zebrania z rodzicami

»»plan lekcji nauczyciela
»»plan dyżurów nauczyciela
»»informacje o uczniach
»»finanse klasowe
»»tabele ocen
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach

»»tabela świąt ruchomych
»»instrukcja pierwszej pomocy przedmedycznej
»»mapa administracyjno-drogowa Polski
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»daty imienin, znaki zodiaku

www.wokolnas.pl
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KALENDARZE DLA EDUKACJI

KALENDARZ NAUCZYCIELA B5 TYGODNIOWY

W OPRAWIE CROSS z gumką

 granat

 srebrny

 czarny
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Możemy dowolnie skonfigurować kolor gumki z okładką.
Wzornik dostępnych kolorów gumek na str. 123
(długopis dostępny za dodatkową opłatą)

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 OPAKOWANIE ZBIORCZE
nr kat. B5TN067B

ilość stron: 160 | papier biały | 70 g/m2
blok: 163 × 235 mm
początek kalendarium: 28 czerwca 2021
koniec kalendarium: 21 sierpnia 2022
opakowanie zbiorcze: 10 szt.

Kalendarz dostępny również w oprawie Vivella.
Pełna oferta kalendarzy nauczyciela dostępna
na stronie internetowej.
Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium PL od 28.06.2021 do 21.08.2022
»»wschody i zachody Słońca
»»plan roku szkolnego 2021/ 2022
»»skrócone kalendarium kolumnowe
od lipca 2021 do września 2022
»»skrócone kalendarium 2021/2022/2023
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»»organizację roku szkolnego 2021/2022
»»terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej
»»zebrania z rodzicami
»»ważne terminy, wycieczki, wyjazdy
»»plan lekcji nauczyciela
»»plan dyżurów nauczyciela

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»informacje o uczniach
»»tabele ocen
»»finanse klasowe
»»odległości pomiędzy ważniejszymi
miejscowościami
»»mapa administracyjno-drogowa Polski

»»instrukcja pierwszej pomocy
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»wybrane długie weekendy 2021 i 2022
»»strefy czasowe
»»tabela rozmiarów odzieży i obuwia
»»poprawne nakrycie stołu

KALENDARZE DLA EDUKACJI

KALENDARZ NAUCZYCIELA B6 DZIENNY

W OPRAWIE NEBRASKA z gumką

 pomarańczowa

 czerwona

 granatowa

 szara

 seledynowa

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

Możemy dowolnie skonfigurować kolor gumki z okładką.
Wzornik dostępnych kolorów gumek na str. 123
(długopis dostępny za dodatkową opłatą)

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 OPAKOWANIE ZBIORCZE
nr kat. B6DN080B

ilość stron: 368 | papier biały | 70 g/m2
blok: 112 × 158 mm
początek kalendarium: 12 lipca 2021
koniec kalendarium: 4 września 2022
opakowanie zbiorcze: 8 szt.

Pełna oferta kalendarzy nauczyciela dostępna
na stronie internetowej.
Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium PL od lipca 2021 do września 2022
»»wschody i zachody słońca
»»skrócone kalendarium 2021/2022
»»plan roku szkolnego 2021/2022
»»planer na rok szkolny 2021/2022
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny

»»organizacja roku szkolnego 2021/2022
»»terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej
»»zebrania z rodzicami
»»ważne terminy, wycieczki, wyjazdy
»»plan lekcji nauczyciela
»»plan dyżurów nauczyciela

»»daty imienin
»»informacje o uczniach
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»finanse klasowe
»»tabele ocen
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»tabela świąt ruchomych
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury

www.wokolnas.pl
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KALENDARZE DLA EDUKACJI

KALENDARZ NAUCZYCIELA B6 TYGODNIOWY

W OPRAWIE PCV bezbarwnej

 Ptaki

 Cytryny

 Sowy

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

 Folk

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 OPAKOWANIE ZBIORCZE
nr kat. B6TN089B

ilość stron: 176 | papier biały | 70 g/m2
blok: 112 × 158 mm
początek kalendarium: 28 czerwca 2021
koniec kalendarium: 4 września 2022
opakowanie zbiorcze: 22 szt.

Pełna oferta kalendarzy nauczyciela dostępna
na stronie internetowej.
Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium PL od lipca 2021 do września 2022
»»wschody i zachody słońca
»»skrócone kalendarium 2021/2022
»»plan roku szkolnego 2021/2022
»»planer na rok szkolny 2021/2022
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
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»»organizacja roku szkolnego 2021/2022
»»terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej
»»zebrania z rodzicami
»»ważne terminy, wycieczki, wyjazdy
»»plan lekcji nauczyciela
»»plan dyżurów nauczyciela

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

»»daty imienin
»»informacje o uczniach
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»finanse klasowe
»»tabele ocen
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»tabela świąt ruchomych
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury

KALENDARZE DLA EDUKACJI

KALENDARZ AKADEMICKI A5 TYGODNIOWY

W OPRAWIE NATURA

 bordo

 brąz

 zielony

 granat

 czarny
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 OPAKOWANIE ZBIORCZE
nr kat. A5TA069B

ilość stron: 160 | papier biały | 70 g/m2
blok: 143 × 204 mm
początek kalendarium: 6 września 2021
koniec kalendarium: 25 września 2022
opakowanie zbiorcze: 12 szt.

Kalendarz dostępny również w oprawach:
Cross z gumką, Vivella i PCV bezbarwny.
Pełna oferta kalendarzy nauczyciela dostępna
na stronie internetowej.
Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium PL od 06.09.2021 do 25.09.2022
»»wschody i zachody słońca
»»kalendarium 2021/2022
»»plan roku akademickiego 2021/2022
»»skrócone kalendarium kolumnowe
od lipca 2021 do października 2022

»»plany zajęć na semestr zimowy i letni
»»planer na rok akademicki 2021/2022
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»organizacja roku akademickiego 2021/2022
»»tematyka zajęć
»»instrukcja pierwszej pomocy

»»mapa autostrad w Polsce
»»odległości pomiędzy stolicami europejskimi
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»przydatne informacje dla kierowców w wybranych
krajach
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury

»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»tabela świąt ruchomych
»»daty imienin i znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»kolorowe mapy
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B I U WA R Y

BIUWAR „BUSINESS”

nr kat. KB049K
ilość kart: 52 | papier kremowy | 70 g/m2
wymiary biuwaru: 550 × 410 mm
opakowanie zbiorcze 5 szt.

UZUPEŁNIENIA
REKLAMOWE

MINIMUM LOGISTYCZNE:
1 OPAKOWANIE ZBIORCZE

40 mm

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 OPAKOWANIE ZBIORCZE

Elegancki podkład na biurko z tygodniowym planem zajęć zakończony u dołu uchylną listwą
wykonaną z PCV w kolorze bordowym. Zaprojektowany specjalnie do biura, z dużą powierzchnią
do notowania i podręcznym kalendarium.

550 mm

BIUWAR MAŁY Z LISTWĄ
Elegancki podkład na biurko z tygodniowym planem zajęć zakończony u dołu uchylną listwą
wykonaną z PCV w kolorze bordowym. Zaprojektowany specjalnie do biura, z dużą powierzchnią
do notowania i podręcznym kalendarium.

nr kat. KB052B
ilość kart: 52 | papier biały | 70 g/m2
wymiary biuwaru: 465 × 320 mm
opakowanie zbiorcze 5 szt.

UZUPEŁNIENIA
REKLAMOWE

30 mm

MINIMUM LOGISTYCZNE:
1 OPAKOWANIE ZBIORCZE

465 mm
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B I U WA R Y

BIUWAR Z LISTWĄ

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 OPAKOWANIE ZBIORCZE

Praktyczny podkład na biurko z tygodniowym planem zajęć i dużym obszarem
do notowania, zaprojektowany specjalnie do biura.
Zakończony u dołu uchylną listwą wykonaną z PCV w kolorze bordowym.
nr kat. KB051B
ilość kart: 52 | papier biały | 70 g/m2
wymiary biuwaru: 550 × 410 mm
opakowanie zbiorcze 5 szt.

UZUPEŁNIENIA
REKLAMOWE

40 mm

MINIMUM LOGISTYCZNE:
1 OPAKOWANIE ZBIORCZE

550 mm

BIUWAR
Elegancki podkład na biurko z tygodniowym planem zajęć.
Zaprojektowany specjalnie do biura, z dużą powierzchnią do notowania
i podręcznym kalendarium.

nr kat. KB053B
ilość kart: 52 | papier biały | 70 g/m2
wymiary biuwaru: 550 × 410 mm
opakowanie zbiorcze 5 szt.

MINIMUM LOGISTYCZNE:
1 OPAKOWANIE ZBIORCZE
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KALENDARZE BIURKOWE

TERMINARZ
LEŻĄCY W OPRAWIE NATURA
MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 OPAKOWANIE ZBIORCZE

Elegancki terminarz leżący na biurko w oprawie z termoprzebarwialnego materiału pokryciowego.
Spirala w kolorze srebrnym. Terminarz zawiera przejrzyste kalendarium w układzie tygodniowym
oraz część informacyjną.
Możliwość wykonania tłoczeń reklamowych na okładce kalendarza na obszarze o wymiarach
290 × 90 mm oraz 290 × 20 mm.

 granatowa

KALENDARZE DOSTĘPNE OD 1 SZT.
nr kat. KB047AK
ilość stron: 122 | papier kremowy | 70 g/m2
kalendarium: 296 × 103 mm
opakowanie zbiorcze 11 szt.

Kalendarz zawiera:
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022
»»wschody i zachody Słońca
»»fazy Księżyca
»»plan urlopów
»»daty imienin
»»wybrane długie weekendy
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy

20 mm

145 mm

UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

300 mm
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MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 OPAKOWANIE ZBIORCZE

KALENDARZE BIURKOWE

 bordowa

 brązowa

 czarna
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KALENDARZE BIURKOWE

TERMINARZ
LEŻĄCY W OPRAWIE

oprawy VIVELLA
nr kat. KB047VK
ilość stron: 122 | papier kremowy | 70 g/m2
kalendarium: 296 × 103 mm
opakowanie zbiorcze 11 szt.

Elegancki terminarz leżący na biurko w oprawie z termoprzebarwialnego
materiału pokryciowego. Okładka obszyta nićmi. Spirala w kolorze srebrnym. Terminarz zawiera przejrzyste kalendarium w układzie tygodniowym
oraz część informacyjną.
Możliwość wykonania tłoczeń reklamowych na okładce kalendarza na obszarze o wymiarach 290 × 90 mm oraz 290 × 20 mm.

 pomarańczowa

20 mm

145 mm

 czerwona

 seledynowa
300 mm

oprawy NATURA
nr kat. KB047AK
ilość stron: 122 | papier kremowy | 70 g/m2
kalendarium: 296 × 103 mm
opakowanie zbiorcze 11 szt.

 bordowa

 granatowa

 zielona

 zielona

 niebieska

UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

 brązowa
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KALENDARZE BIURKOWE
oprawy VIVELLA

oprawy NEBRASKA

oprawy NEBRASKA

nr kat. KB047VK

nr kat. KB047NK

nr kat. KB047NK

ilość stron: 122 | papier kremowy | 70 g/m2
kalendarium: 296 × 103 mm
opakowanie zbiorcze 11 szt.

ilość stron: 122 | papier kremowy | 70 g/m2
kalendarium: 296 × 103 mm
opakowanie zbiorcze 11 szt.

ilość stron: 122 | papier kremowy | 70 g/m2
kalendarium: 296 × 103 mm
opakowanie zbiorcze 11 szt.

 granatowa

 czerwona

 beżowa

 beżowa

 złota

 brązowa

 zielona

 szara

 szara

 jasnogranatowa

 brązowa

 czekoladowa

 czarna

 czarna
Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

 srebrna

Z przyczyn niezależnych od wydawcy mogą wystąpić
niewielkie różnice w odcieniach materiałów pokryciowych.

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 OPAKOWANIE ZBIORCZE
Kalendarz zawiera:
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022
»»wschody i zachody Słońca
»»fazy Księżyca
»»plan urlopów

»»daty imienin
»»wybrane długie weekendy
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
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KALENDARZE BIURKOWE

KALENDARZ STOJĄCY

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 OPAKOWANIE ZBIORCZE

Praktyczny kalendarz stojący na biurko w układzie tygodniowym. Posiada przejrzysty układ graficzny kalendarium
z dużym obszarem do notowania. W dolnej części strony zamieszczono podgląd aktualnego miesiąca.
W dolnej części kartonowej podstawy istnieje możliwość wykonania nadruku reklamowego na obszarze
o wymiarach 120 × 30 mm, a także założenia indywidualnej okładki.
nr kat. KB037B

Kalendarz zawiera:
»»kalendarium 2022
»»wschody i zachody Słońca
»»fazy Księżyca
»»„długie weekendy” 2022
»»„terminy szkolne” 2022

200 mm

ilość stron: 56 | papier biały | 70 g/m2
kalendarium: 120 × 168 mm
okładka: papier kredowy 250g/m2
podstawka: tektura 300 g/m2
opakowanie zbiorcze 25 szt.

120 × 16

8 mm

MINIMUM LOGISTYCZNE:
1 OPAKOWANIE ZBIORCZE

30 mm

UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

120 mm

KALENDARZ STOJĄCY TRÓJDZIELNY
Praktyczny kalendarz stojący na biurko w układzie trzymiesięcznym. Posiada kalendarium z zaznaczonymi
imieninami i świętami. Na jego odwrocie zamieszczono obszar do sporządzania notatek. W dolnej części
kartonowej podstawy istnieje możliwość wykonania nadruku reklamowego na obszarze o wymiarach 110 × 20 mm,
a także założenia indywidualnej okładki.
nr kat. KB038B

Kalendarz zawiera:
»»kalendarium 2022
»»„długie weekendy” 2022
»»„terminy szkolne” 2022

195 mm

ilość kart: 12 | papier biały | 70 g/m2
kalendarium: 110 × 170 mm
okładka: papier kredowy 250g/m2
podstawka: tektura 300 g/m2
opakowanie zbiorcze 35 szt.

110 × 17
0

mm

MINIMUM LOGISTYCZNE:
1 OPAKOWANIE ZBIORCZE

20 mm

UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

110 mm
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KALENDARZE BIURKOWE

TERMINARZ STOJĄCY

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 OPAKOWANIE ZBIORCZE

Terminarz stojący na biurko z kalendarium w poziomym układzie tygodniowym.
Zaprojektowany specjalnie do biura. Wymiary kalendarium 296 × 103 mm.
W dolnej części kartonowej podstawy istnieje możliwość wykonania nadruku reklamowego
na obszarze o wymiarach 296 × 15 mm. Istnieje możliwość założenia indywidualnej okładki.
nr kat. KB039B
ilość stron: 60 | papier biały | 70 g/m2
kalendarium: 296 × 103 mm
okładka: papier kredowy 250g/m2
podstawka: tektura 300 g/m2
opakowanie zbiorcze 32 szt.

Kalendarz zawiera:

MINIMUM LOGISTYCZNE:
1 OPAKOWANIE ZBIORCZE

15 mm

»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022
»»wschody i zachody Słońca
»»fazy Księżyca
»»plan urlopów
»»daty imienin
»»wybrane długie weekendy
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
296 mm

120 mm

UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE
296 × 103 mm

KALENDARZ LEŻĄCY NA PODSTAWCE
Tradycyjny kalendarz leżący, popularny zwłaszcza w biurze. Zawiera poręczne kalendarium w układzie tygodniowym
z dużą powierzchnią do notowania. Kalendarz posiada wygodną kartonową podstawę.
Wymiary kalendarium 292 × 155 mm. Istnieje możliwość założenia indywidualnej okładki.
nr kat. KB048B
ilość stron: 60 | papier biały | 70 g/m2
kalendarium: 292 × 155 mm
okładka: papier kredowy 250g/m2
podstawka: tektura 300 g/m2
opakowanie zbiorcze 10 szt.

Kalendarz zawiera:
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022
»»wschody i zachody Słońca
»»fazy Księżyca
»»plan urlopów
»»daty imienin
»»wybrane długie weekendy
»»tabela świąt ruchomych
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach

MINIMUM LOGISTYCZNE:
1 OPAKOWANIE ZBIORCZE
UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

292 ×

m

155 m
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KALENDARZE BIURKOWE

KALENDARZ Z PIÓRNIKIEM

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 OPAKOWANIE ZBIORCZE

Bardzo praktyczny kalendarz biurkowy z piórnikiem. Wieczko połączone z piórnikiem w sposób gwarantujący
wytrzymałość wielokrotnego otwierania. Piórnik wykonany z tektury. Okleina w kolorze granatowym.
Istnieje możliwość założenia indywidualnej okładki.
Wymiary piórnika: 297 × 180 mm. Foliowany pojedynczo.
nr kat. KB033B
ilość stron: 58 | papier biały | 70 g/m2
kalendarium: 297 × 140 mm
okładka: papier kredowy 250g/m2
podstawka: tektura 300 g/m2
opakowanie zbiorcze 10 szt.

Kalendarz zawiera:
»»kalendarium 2021, 2022, 2023
»»plan roku 2022
»»wschody i zachody Słońca
»»fazy Księżyca
»»plan urlopów
»»daty imienin
»»wybrane długie weekendy
»»tabela świąt ruchomych
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach

MINIMUM LOGISTYCZNE:
MINIMUM
LOGISTYCZNE:
1 OPAKOWANIE
ZBIORCZE
1 OPAKOWANIE ZBIORCZE
UZUPEŁNIENIA
REKLAMOWE

35

mm

297 mm

180

mm
2 97 ×

140 mm

KALENDARZ Z NOTESEM MAXI
Wygodny i poręczny kalendarz biurkowy z notesem. Przejrzyste kalendarium w układzie trójdzielnym.
Praktyczne, zawsze pod ręką samoprzylepne kartki do notowania oraz kolorowe znaczniki.
Wymiary: podstawa 315 × 192 × 112 mm, kalendarium 309 × 99 mm. Foliowany pojedynczo.

nr kat. KB062B
ilość kart: 12 | papier biały | 70 g/m2
kalendarium: 309 × 99 mm
podstawka: tektura 300 g/m2
opakowanie zbiorcze 18 szt.

Kalendarz zawiera:
»»kalendarium 2022
»»miesiąc bieżący, poprzedni i następny
»»daty imienin
»»daty świąt
»»miejsce na notatki

MINIMUMLOGISTYCZNE:
LOGISTYCZNE:
MINIMUM
1
OPAKOWANIE
ZBIORCZE
1 OPAKOWANIE ZBIORCZE
m
112 m

UZUPEŁNIENIA
REKLAMOWE

Podstawka dostępna w kolorach

3 15

mm

 szary
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 granatowy

 czarny

KALENDARZE BIURKOWE

KALENDARZ BIURKOWY Z DŁUGOPISEM

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 OPAKOWANIE ZBIORCZE

Wygodny i poręczny kalendarz biurkowy z notesem i długopisem marki „Cosmo” z możliwością grawerowania.
Przejrzyste kalendarium w układzie trójdzielnym. Praktyczne, zawsze pod ręką samoprzylepne kartki do notowania
oraz kolorowe znaczniki. Wymiary podstawy: 230 × 315 × 112 mm. Foliowany pojedynczo.

nr kat. KB063B
ilość kart: 12 | papier biały | 70 g/m2
kalendarium: 224 × 99 mm
podstawka: tektura 300 g/m2
opakowanie zbiorcze 10 szt.

Kalendarz zawiera:
»»kalendarium 2022
»»miesiąc bieżący, poprzedni i następny
»»daty imienin
»»daty świąt
»»miejsce na notatki

UZUPEŁNIENIA
REKLAMOWE

m
112 m

MINIMUMLOGISTYCZNE:
LOGISTYCZNE:
MINIMUM
1
OPAKOWANIE
ZBIORCZE
1 OPAKOWANIE ZBIORCZE

MINIMUM LOGISTYCZNE:
1 OPAKOWANIE ZBIORCZE

2 30

mm

KALENDARZ Z NOTESEM
Wygodny i poręczny kalendarz biurkowy z notesem. Przejrzyste kalendarium w układzie trójdzielnym.
Praktyczne, zawsze pod ręką samoprzylepne kartki do notowania oraz kolorowe znaczniki.
Wymiary: podstawa 210 × 192 × 112 mm, kalendarium 204 × 99 mm. Foliowany pojedynczo.

nr kat. KB064B
ilość kart: 12 | papier biały | 70 g/m2
kalendarium: 204 × 99 mm
podstawka: tektura 300 g/m2
opakowanie zbiorcze 20 szt.

Kalendarz zawiera:
»»kalendarium 2022
»»miesiąc bieżący, poprzedni i następny
»»daty imienin
»»daty świąt
»»miejsce na notatki

Podstawka dostępna w kolorach

 szary

mm

MINIMUM LOGISTYCZNE:
1 OPAKOWANIE ZBIORCZE

210

UZUPEŁNIENIA
REKLAMOWE

m
112 m

MINIMUM LOGISTYCZNE:
1 OPAKOWANIE ZBIORCZE

 granatowy

 czarny
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KALENDARZE ŚCIENNE

KALENDARZ TRÓJDZIELNY

MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 OPAKOWANIE ZBIORCZE

Kalendarz wiszący trójdzielny składany na cztery części do formatu A4. Kalendarium
w układzie trójdzielnym ze zrywanymi kartkami. Główka wypukła i lakierowana.
Plecki cieniowane, dostępne w kolorach zielonym, granatowym, czerwonym i szarym.
Wymiary kalendarza: 776 × 295 mm. Pomiędzy kalendariami oraz w dolnej części istnieje możliwość wykonania
nadruku reklamowego. Istnieje możliwość zamówienia kalendarza zapakowanego w kopertę koloru kremowego.
Główki do kalendarzy trójdzielnych
Plecki zielone Pantone 357C

Plecki bordowe Pantone 181C

GÓRSKIE JEZIORO

ŁÓDKA

MORZE

TOSKANIA

Plecki granatowe Pantone 2765C

Plecki szare Pantone 424C

ALPY

GÓRY

GRECJA

LAZUROWE WYBRZEŻE

60 mm

30 mm

30 mm

295 × 210 mm

280 mm

nr kat. KS055B

UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

ilość kart: 3 × 12 | papier biały | 70 g/m
kalendarium: 133 × 280 mm
plecki: karton 300 g/m2 | 566 × 295 mm
główka: papier kredowy 150 g/m2 | 210 × 295 mm
lakier UV | wypełnienie tekturą falistą
opakowanie zbiorcze 16 szt.
2

MINIMUM LOGISTYCZNE:
1 OPAKOWANIE ZBIORCZE
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Oferujemy również:

– kalendarze
z indywidualną główką
– komplety kalendariów
– kalendaria na pleckach

KALENDARZE ŚCIENNE

KALENDARZ JEDNODZIELNY

ilość kart: 12 | papier biały | 70 g/m2
kalendarium: 180 × 280 mm
plecki: karton 300 g/m2 | 302 × 295 mm
główka: papier 150 g/m2 | 210 × 295 mm
lakier UV | wypełnienie tekturą falistą
opakowanie zbiorcze 28 szt.

Kalendarz wiszący jednodzielny składany do formatu A4.
Kalendarium ze zrywanymi kartkami. Główka wypukła i lakierowana.
Plecki cieniowane, dostępne w kolorach zielonym, granatowym, czerwonym i szarym.
Wymiary kalendarza: 512 × 295 mm.
MINIMUM LOGISTYCZNE: 1 OPAKOWANIE ZBIORCZE

nr kat. KS056B

MINIMUM LOGISTYCZNE:
1 OPAKOWANIE ZBIORCZE
Główki do kalendarzy jednodzielnych
Plecki zielone Pantone 357C

Plecki bordowe Pantone 181C
295 × 210 mm

ŁÓDKA

MORZE

TOSKANIA

Plecki granatowe Pantone 2765C

Plecki szare Pantone 424C

ALPY

GÓRY

80 mm

GÓRSKIE JEZIORO

280 mm

UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

GRECJA

Oferujemy również:

– kalendarze
z indywidualną główką
– komplety kalendariów
– kalendaria na pleckach

LAZUROWE WYBRZEŻE

nr kat. KS059
ilość stron: 1 | papier kredowy | 215 g/m2
kalendarz: 230 × 335 mm
foliowany po 30 szt. | opakowanie zbiorcze 240 szt.

MINIMUM LOGISTYCZNE: 30 SZT.

KALENDARZ PLAKIETKA
Popularny kalendarz jednoplanszowy wydrukowany na papierze
kredowym w czterech wzorach. Kalendarium zawiera imieniny,
święta państwowe i religijne oraz fazy Księżyca.

www.wokolnas.pl

119
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INDYWIDUALNE KALENDARZE
TRÓJDZIELNE I JEDNODZIELNE

Istnieje możliwość zamówienia kalendarzy trójdzielnych i jednodzielnych z indywidualną główką i pleckami, które drukowane są według projektu własnego Klienta.
Plecki kalendarza zaprojektowane są w sposób umożliwiający wykonanie nadruku
reklamowego pomiędzy kalendariami oraz u dołu na stopce kalendarza.
Kalendarze można zapakować pojedynczo w ozdobne koperty z możliwością
wykonania na nich także nadruku.
Minimalna ilość 100 szt.
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UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE
DO TERMINARZY KSIĄŻKOWYCH
Do wszystkich wzorów kalendarzy książkowych oferujemy
szeroką gamę uzupełnień reklamowych.

METALOWE
NAROŻNIKI
STR. 129

NIESTANDARDOWE
TŁOCZENIE DATY
STR. 126

GUMKI
STR. 123

DŁUGOPISY
STR. 123

BLASZKI
STR. 123

TŁOCZENIA
STR. 124

OPRAWY
INDYWIDUALNE
STR. 127

WKŁADKI
REKLAMOWE
STR. 129

TASIEMKI
STR. 122

PERSONALIZACJA
STR. 125

WYKLEJKI
STR. 129

www.wokolnas.pl
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UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

TASIEMKI
Ciekawą propozycją indywidualizacji kalendarzy jest możliwość umieszczenia w terminarzu
tasiemki z logo firmy lub inną treścią.
Tasiemka o szerokości 8 mm zadrukowywana
jednostronnie lub dwustronnie. Można również zamówić tasiemkę w dowolnym kolorze
bez nadruku.

TASIEMKI Z NADRUKIEM

TASIEMKI JEDNOKOLOROWE
01 – biały
02 – biały surowy
03 – jasnobeżowy
04 – beżowy
05 – ciemnobeżowy
06 – jasnożółty
07 – żółty
08 – złoty
09 – jasnobrązowy
10 – brązowy
11 – jasnoszary
12 – szary
13 – jasnoróżowy
14 – różowy
15 – pomarańczowy
16 – jasnoczerwony
17 – czerwony
18 – bordowy
19 – ciemnobordowy
20 – jasnoniebieski
21 – niebieski
22 – ciemnoniebieski
23 – chaber
24 – granatowy
25 – jasnofioletowy
26 – fioletowy
27 – jasnozielony
28 – zielony
29 – khaki
30 – ciemnozielony
31 – czarny
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UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

Miękka, płaska gumka zamykająca kalendarz
do założenia we wszystkich formatach kalendarzy książkowych.

GUMKI I BLASZKI
1 – żółta

Istnieje możliwość zamontowania na niej
ozdobnej blaszki, na której wygrawerować
można logo firmy lub inny akcent reklamowy.
szerokość gumki: 10 mm
blaszka prostokątna: 27x14 mm
blaszka kwadratowa: 18x18 mm

DŁUGOPISY
model COSMO

2 – pomarańczowa

3 – różowa

4 – czerwona

5 – zielona

6 – brązowa

7 – niebieska

model LOTUS

8 – granatowa

9 – szara

 możliwość wykonania reklamy metodą

10 – czarna

wypalania laserowego

www.wokolnas.pl
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TŁOCZENIE NA SUCHO

WYPALANIE LASEREM

TŁOCZENIE CYFROWE Z FOLIĄ

 tłoczenie na materiale Vivella

 wypalanie laserem na materiale Vivella

 tłoczenie cyfrowe z folią srebrną

 tłoczenie na materiale Vivella

 wypalanie laserem na materiale Vivella

 tłoczenie cyfrowe z folią czerwoną

 tłoczenie na materiale Vivella

 wypalanie laserem na materiale Vivella

 tłoczenie cyfrowe z folią złotą

 tłoczenie na materiale Vivella

 wypalanie laserem na materiale Vivella

 tłoczenie cyfrowe z folią czarną

 tłoczenie na materiale Vivella

 wypalanie laserem na materiale Vivella

 tłoczenie cyfrowe z folią srebrną

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

PERSONALIZACJA
TŁOCZENIE NA SUCHO

Wszystkie terminarze książkowe
umożliwiają personalizację, czyli
umieszczenie na okładce imienia
i nazwiska właściciela. Treść jest
tłoczona na sucho albo złotą lub
srebrną folią na okładce kalendarza.

WYPALANIE LASEREM

Wykonujemy również personalizacje laserem wg projektu w skali 1:1
przesłanego przez Klienta. Rodzaj
i wielkość czcionki dowolna.

TŁOCZENIE CYFROWE
Z FOLIĄ

Personalizacja w formie druku cyfrowego wg projektu w skali 1:1 przesłanego przez Klienta. Rodzaj i wielkość czcionki dowolna. Dostępne
kolory folii: złoty, srebrny, czarny
i czerwony.

Minimalna ilość 10 szt.

Minimalna ilość 10 szt.

Minimalna ilość 10 szt.

 Latino Standard – wysokość czcionki 4 mm

 przykładowa czcionka

 przykładowa czcionka – folia srebrna

 Latino Standard – wysokość czcionki 5,5 mm

 przykładowa czcionka

 przykładowa czcionka – folia czarna

 przykładowa czcionka

 przykładowa czcionka

 przykładowa czcionka – folia złota

www.wokolnas.pl
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TŁOCZENIE NIESTANDARDOWEJ DATY
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UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

OPRAWY
INDYWIDUALNE
Indywidualna oprawa kalendarza według projektu Klienta lub projektowana przez nas z powierzonych materiałów daje nieograniczone możliwości
kreowania wizerunku firmy. Oprawa jest drukowana na papierze kredowym 150 g/m2 i zabezpieczana folią strukturalną 60 mikronów. Do 500 szt. druk
cyfrowy, powyżej 500 szt. druk offsetowy.
Minimalna ilość 100 szt.

OPRAWY
ZE WSTAWKAMI
DRUKOWANYMI
Oprawy z drukowanymi wstawkami reklamowymi. Kalendarze można wykonać we wszystkich
formatach.
Minimalna ilość 100 szt.

www.wokolnas.pl
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LOGO SigmaChrom

BLASZKI Z DATĄ

BLASZKA PODŁUŻNA
POD LASER

TŁOCZENIE NA SUCHO

TŁOCZENIE Z FOLIĄ

SITODRUK

PERSONALIZACJA
IMIĘ I NAZWISKO

WYPALANIE LASEREM

OZDOBNE ZAPIĘCIE
MAGNETYCZNE

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

GUMKA ZAMYKAJĄCA
I GUMKA NA DŁUGOPIS

WKŁADKA
REKLAMOWA

WYKLEJKA
REKLAMOWA

INDYWIDUALNA OKŁADKA
DO KALENDARZY
BIURKOWYCH

TASIEMKA Z NADRUKIEM
DO KALENDARZA
KSIĄŻKOWEGO

KOPERTA NA DOKUMENTY

ZMIANA KOLORU NICI

ZAOKRĄGLENIE
NAROŻNIKÓW

METALOWE NAROŻNIKI

www.wokolnas.pl
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KREATOR KALENDARZY
Aplikacja KREATOR służąca do zaprojektowania okładki kalendarza spotkała się z dużym zainteresowaniem
z Państwa strony.
W tym roku również będzie możliwość wykonania
własnej okładki wraz z logo firmy przy użyciu zaproponowanych materiałów i wzorów przeszyć.
Posiadana przez nas duża ilość wykrojników oraz materiałów pokryciowych pozwala na wykonanie niepowtarzalnej okładki kalendarza książkowego. Co najważniejsze możecie Państwo w sposób bardzo realistyczny
zobaczyć obraz produktu finalnego.
Minimum logistyczne: 100 szt.
Aplikacja znajduje się pod adresem:
www.kalendarzedlaciebie.com/kreator_kalendarzy
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WZORY OPRAW DOSTĘPNE W KREATORZE KALENDARZY

ALUMINIUM

DIARO

DUO

IDEO

HAGA

LAVA

MADERA

MALAGA

MAYA

MEDIO

MIRROR

NILO

OSCAR

PORTO

PRISMA

SAFIANO

SARO

TRICOT

VEGAS

VENEZIA

www.wokolnas.pl
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NOTESY A4 W OPRAWIE VIVELLA

 żółta

 pomarańczowa

 różowa

 czerwona

 bordowa

 seledynowa

 zielona

 fioletowa

 granatowa

 beżowa

 brązowa

 szara

Notatniki może wykonać w dowolnej
konfiguracji: w każdej oprawie z podstawowej
oferty, z blokiem w kratkę lub linię, na papierze
białym lub kremowym oraz z wybranym
kolorem gumki i długopisu.

 niebieska

(długopis dostępny za dodatkową opłatą)

Długopisy COSMO

1 – żółta

bordowy

2 – pomarańczowa

ciemnoniebieski

3 – różowa

srebrny

4 – czerwona

czarny

5 – zielona
6 – brązowa

Długopisy LOTUS
czerwony matowy

7 – niebieska

niebieski matowy

8 – granatowa

grafitowy matowy

9 – szara

czarny

10 – czarna

nr katalogowy NA4K

ilość stron: 160 | papier kremowy lub biały | blok: 200 × 294 mm
opakowanie zbiorcze i minimum logistyczne 10 szt.
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 czarna

nr katalogowy NA4L

ilość stron: 160 | papier kremowy lub biały | blok: 200 × 294 mm
opakowanie zbiorcze i minimum logistyczne 10 szt.

NOTESY A5 W OPRAWIE NEBRASKA

 czerwona

 bordowa

 seledynowa

 zielona

 beżowa

 brązowa

 czekoladowa

 jasnogranatowa

 szara

 czarna

Notatniki może wykonać w dowolnej konfiguracji:
w każdej oprawie z podstawowej oferty, z blokiem
w kratkę lub linię, na papierze białym lub kremowym
oraz z wybranym kolorem gumki i długopisu.

 pomarańczowa

(długopis dostępny za dodatkową opłatą)

Długopisy COSMO

1 – żółta

bordowy

2 – pomarańczowa

ciemnoniebieski

3 – różowa

srebrny

4 – czerwona

czarny

5 – zielona
6 – brązowa

Długopisy LOTUS
czerwony matowy

7 – niebieska

niebieski matowy

8 – granatowa

grafitowy matowy

9 – szara

czarny

10 – czarna

nr katalogowy NA5K

ilość stron: 160 | papier kremowy lub biały | blok: 143 × 204 mm
opakowanie zbiorcze i minimum logistyczne 10 szt.

nr katalogowy NA5L

ilość stron: 160 | papier kremowy lub biały | blok: 143 × 204 mm
opakowanie zbiorcze i minimum logistyczne 10 szt.

www.wokolnas.pl
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TECZKI NA DOKUMENTY
Coraz częściej nasi Klienci szukają teczki na dokumenty
z logo firmy w takiej samej oprawie jak ich kalendarz lub
notes.
Możemy Państwu taką teczkę zaproponować w wymiarach
22 × 31 cm.
Teczki wykonujemy z materiałów termoprzebarwialnych
doskonale nadających się do tłoczenia logo firmy.

310 mm

W dzisiejszych czasach oprawa ważnych dokumentów ma
znaczenie. Dysponujemy ponad 50 różnymi materiałami
pokryciowymi w bogatej kolorystyce. Poniżej przedstawiamy propozycje niektórych materiałów, z których możemy
wykonać teczki.

220 mm

MINIMUM LOGISTYCZNE: 50 SZT.

OPRAWY VIVELLA

beżowa

zielona

seledynowa

pomarańczowa

granatowa

srebrna

czarna

jasnogranatowa

seledynowa

szara

czerwona

OPRAWY CROSS

czerwona

OPRAWY NEBRASKA

czerwona

OPRAWY PIKO

OPRAWY ALUMINIUM

granatowa
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czarna

srebrna
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czarna

szara

czarna

MOŻLIWE SPOSOBY ZNAKOWANIA NA OPRAWACH
LASER

TŁOCZENIE
CYFROWE
Z FOLIĄ

DRUK UV

SITODRUK

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

OPRAWA

TŁOCZENIE
TERMICZNE

TŁOCZENIE
Z FOLIĄ

SKÓRA NATURALNA

.

.

NEBRASKA

.

VIVELLA

.

ALUMINIUM

.

.

PIKO

.

.

CROSS

.

.

NATURA

.

BETON

.

ORIENTACYJNA WAGA KALENDARZY KSIĄŻKOWYCH
A4 dzienny

A4 tygodniowy

B5 dzienny

B5 tygodniowy

A5 dzienny

A5 tygodniowy

B6 dzienny

A6 tygodniowy

1100 g

570 g

680 g

390 g

540 g

300 g

310 g

110 g
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WZORNIK MATERIAŁÓW POKRYCIOWYCH
wraz ze zbliżonym numerem Pantone

OPRAWY ZE SKÓRY NATURALNEJ

bordo
Pantone 209C

granat
Pantone 289C

brąz
Pantone 4975C

czarny
Pantone 419C

pomarańcz
Pantone 158C

czerwony
Pantone 187C

beż
Pantone 465C

bordowa
Pantone 195C

czekolada
Pantone 4975C

jasnogranatowy
Pantone 281C

seledyn
Pantone 361C

zielony
Pantone 3308C

złoty
Pantone 871C

srebrny
Pantone 877C

szary
Pantone 432C

czarny
Pantone 419C

granat
Pantone 539C

srebrny
Pantone 431C

czarny
Pantone 419C

OPRAWY NEBRASKA

OPRAWY CROSS

czerwony
Pantone 186C

OPRAWY PIKO

czerwony
Pantone 1797C

136

granat
Pantone 289C

KALENDARZE
KALENDARZE najlepszym
najlepszym nośnikiem
nośnikiem reklamy
reklamy

szary
Pantone 425C

czarny
Pantone 419C

brąz
Pantone 175C

WZORNIK MATERIAŁÓW POKRYCIOWYCH
wraz ze zbliżonym numerem Pantone

OPRAWY VIVELLA

żółty
Pantone 1225C

pomarańcz
Pantone 152C

róż
Pantone 204C

czerwony
Pantone 186C

beż
Pantone warm gray 9C

brąz
Pantone 4635C

bordo
Pantone 1817C

seledyn
Pantone 390C

zielony
Pantone 3305C

fiolet
Pantone 2715C

niebieski
Pantone 2925C

granat
Pantone 282C

szary
Pantone 424C

czarny
Pantone 426C

OPRAWY ALUMINIUM

granat
Pantone 282C

srebrny
Pantone 430C

czarny
Pantone 419C

brąz
Pantone 154C

zielony
Pantone 533C

granat
Pantone 647C

czarny
Pantone 433C

brąz
Pantone 154C

zielony
Pantone 553C

granat
Pantone 296C

czarny
Pantone 433C

OPRAWY NATURA

bordo
Pantone 195C

OPRAWY BETON

bordo
Pantone 703C
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Wydawnictwo „Wokół nas”
44-121 Gliwice, ul. Kozielska 186
tel. 32 331 37 16÷17
e-mail: wydawnictwo@wokolnas.pl
www.wokolnas.pl
Strona „no-name” dla agencji reklamowych
www.kalendarzedlaciebie.com

