ZAWARTOŚĆ

78

2

NOWOŚCI

4

KREATOR KALENDARZY

4

NARZĘDZIA SPRZEDAŻY

5

STANDARDOWE WZORY OPRAW

14

KALENDARZE A4

22

KALENDARZE B5

30

KALENDARZE A5

40

KALENDARZE B6

43

KALENDARZE A6

47

KALENDARZE A7

49

KALENDARZE BIURKOWE

55

BIUWARY

58

KALENDARZE ŚCIENNE

62

KALENDARZE NAUCZYCIELA
I AKADEMICKIE

63

NOTATNIKI I SKOROWIDZE

64

UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą KALENDARZY na 2018 rok.
W naszych magazynach czeka na Państwa ponad 400 wzorów
kalendarzy. Zostały WYPRODUKOWANE w naszych pomieszczeniach
produkcyjnych, z wykorzystaniem nowoczesnego parku maszynowego.
Film przedstawiający proces produkcyjny prezentujemy na stronie
internetowej www.kalendarzedlaciebie.com
Kalendarze dostępne są bezpośrednio Z MAGAZYNU jako gotowy
produkt, co bardzo SKRACA CZAS REALIZACJI zamówień.
BEZPOŚREDNIA produkcja w zespole doświadczonych drukarzy
i introligatorów pozwala na szybką realizację każdego
INDYWIDUALNEGO zamówienia. Kalendarze mogą zostać wzbogacone
o szeroką gamę uzupełnień reklamowych – tłoczenia, tasiemki,
personalizacja, gumki i inne. Większość materiałów wykorzystana do
produkcji pochodzi z Europy.
Aby pomóc w realizacji indywidulanego zamówienia oddajemy do
Państwa dyspozycji:
! kreator kalendarzy (www.kalendarzedlaciebie.com)
! wykaz hurtowni, w których dostępne są kalendarze
! aktualne stany magazynowe
! próbnik materiałów pokryciowych
! wzornik gumek
! stronę „no-name” (www.kalendarzedlaciebie.com)
! katalogi papierowe
! ulotki reklamowe

www.kalendarzedlaciebie.com
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NOWOŚCI
! Nowa linia opraw Cross Malaga w 5 kolorach

! Malaga

pomarańczowa

! Malaga

czerwona

! Malaga

granatowa

! Malaga

srebrna

! Malaga
czarna

! Nowa linia opraw Cross Porto w 5 kolorach

! Porto

pomarańczowa

! Porto

czerwona

! Porto

granatowa

! Porto

! Porto

! Cross srebrna

! Cross czarna

srebrna

czarna

! Nowa linia opraw Cross z metalowym zapięciem w 5 kolorach

! Cross pomarańczowa

z metalowym zapięciem
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! Cross czerwona

z metalowym zapięciem

! Cross granatowa

z metalowym zapięciem

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

z metalowym zapięciem

z metalowym zapięciem

NOWOŚCI
! Nowe wzory opraw terminarza leżącego w oprawie Nebraska

! czerwona

! granatowa

! szara

! Data SignaChrom

Nowa forma naniesienia roku na okładkę w formie
metalowej datówki. Format: 42x10 mm.

! czarna

! Tłoczenie cyfrowe z folią

Technologia druku cyfrowego przeznaczona do
personalizacji i naniesienia logo firmy dla niskich
nakładów (10-30 szt.). Max wysokość 55 mm.

! Kwadratowa blaszka

Blaszka zakładana na gumkę zamykającą okładkę
kalendarza książkowego. Możliwość znakowania
laserowego. Format: 18x18 mm.

www.kalendarzedlaciebie.com
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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.
A 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/
Zobacz film na stronie www

NARZĘDZIA SPRZEDAŻY
Naszym Klientom udostępniamy bezpłatnie
próbnik materiałowy, wzornik gumek,
oraz ulotki i katalogi.

4

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

Oferujemy estetyczny i praktyczny EKSPOZYTOR
NALADOWY, wykonany z kaszerowanej tektury falistej. Pozwala na wyeksponowanie kalendarzy
książkowych w formacie A5. Oferta skierowana
do księgarń, sklepów i hurtowni.

STANDARDOWE WZORY OPRAW

! skóra naturalna

! skóra naturalna

! skóra naturalna

! skóra naturalna

! przeszywana

! przeszywana

! przeszywana

! przeszywana

! przeszywana

czarna

granatowa

Madera

brązowa

Diaro

Maya

bordowa

Ideo

Medio

www.kalendarzedlaciebie.com
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STANDARDOWE WZORY OPRAW

! przeszywana

! przeszywana

! przeszywana

! przeszywana

! przeszywana

! przeszywana

! Cross Malaga

! Cross Malaga

Oscar

Saro

! Cross Malaga

pomarańczowa

6

Panama

Tosca

czerwona

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

Safiano

Venezia

granatowa

STANDARDOWE WZORY OPRAW

! Cross Malaga

! Cross Malaga

! Cross Porto

! Cross Porto

! Cross Porto

! Cross Porto

! Cross Porto

! Cross pomarańczowa

! Cross czerwona

srebrna

czerwona

czarna

czarna

granatowa

z metalowym zapięciem

pomarańczowa

srebrna

z metalowym zapięciem

www.kalendarzedlaciebie.com
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STANDARDOWE WZORY OPRAW

! Cross granatowa

! Cross srebrna

! Cross czarna

! nebraska

! nebraska

! nebraska

! nebraska

! nebraska

! nebraska

z metalowym zapięciem

pomarańczowa (gumka brązowa)

seledynowa (gumka szara)

8

z metalowym zapięciem

czerwona (gumka granatowa)

czekoladowa (gumka żółta)

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

z metalowym zapięciem

zielona (gumka pomarańczowa)

granatowa (gumka czerwona)

STANDARDOWE WZORY OPRAW

! nebraska

! nebraska

! nebraska

! nebraska

! nebraska

! nebraska

! nebraska

! nebraska

! nebraska

szara (gumka różowa)

pomarańczowa

beżowa

czarna (gumka zielona)

czerwona

czekoladowa

bordowa (gumka czarna)

bordowa

seledynowa

www.kalendarzedlaciebie.com
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STANDARDOWE WZORY OPRAW

! nebraska

! nebraska

! nebraska

! nebraska

! z magnesem

! z magnesem

! z magnesem

! z magnesem

zielona

czarna

! z magnesem
seledynowa

10

granatowa

pomarańczowa

czekoladowa

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

szara

czerwona

brązowa

STANDARDOWE WZORY OPRAW

! z magnesem

! z magnesem

! z magnesem

! vivella

! vivella

! vivella

! vivella

! vivella

! vivella

granatowa

żółta

czerwona

szara

pomarańczowa

bordowa

czarna

różowa

seledynowa

www.kalendarzedlaciebie.com
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STANDARDOWE WZORY OPRAW

! vivella

! vivella

! vivella

! vivella

! vivella

! vivella

! vivella

! vivella

! albit

zielona

granatowa

szara

12

fioletowa

beżowa

czarna

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

niebieska

brązowa

pomarańczowa

STANDARDOWE WZORY OPRAW

! albit

! albit

czerwona

! albit

brązowa

seledynowa

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

! albit

! albit

!
!

nebraska z magnesem

!
!

nebraska

!
!

A5 dzienny z registrami

B5 tygodniowy z notesem

!
!

!
!
!
!

!

!

!

!
!

albit

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

vivella

!
!

!
!
!

!

!

nebraska z gumką

cross z met. zapięciem

B5 tygodniowy

B5 tygodniowy z registrami

B5 dzienny

B5 dzienny z registrami

A4 tygodniowy z notesem

A4 tygodniowy

!
!

A6 tygodniowy

cross (Malaga, Porto)

!
!

B6 dzienny

!
!

A5 tygodniowy

przeszywana

A5 dzienny

skóra naturalna

A4 tygodniowy z registrami

oprawa

A4 dzienny

blok

czarna

A4 dzienny z registrami

granatowa

!

!

!
!

!

www.kalendarzedlaciebie.com
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A4

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY ZE SKÓRY NATURALNEJ

! czarna

! brązowa

! bordowa

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

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

tłoczenie

personalizacja

Blok kalendarza szyty nićmi. Terminarz posiada barwne mapy
przedstawiające Polskę i kraje europejskie oraz rozbudowaną
część informacyjną. Narożniki kalendarza zaokrąglone.
Pakowany pojedynczo w ozdobne pudełko z serwetką.
nr katalogowy

1200RS

nr katalogowy

wkładka
reklamowa

wkładka
teleadresowa

indywidualna
tasiemka

metalowe
narożniki

foliowanie
termiczne

uchwyt
na długopis

1202RS

IELE H
EDZ ONAC
I
N
I
TR
EM
OTY H S
IĄC
IES
SOB OBNYC
M
+ YM
OS
D
NA
KAŻ
ED
Z
R
P
NER
PLA

ilość stron: 416, papier chamois, blok: 199 x 291 mm
wycinane registry, opakowanie zbiorcze 10 szt.

ilość stron: 156, papier chamois, blok: 200 x 294 mm
wycinane registry, opakowanie zbiorcze 10 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
F
RUS
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- adresy ważniejszych instytucji państwowych
- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
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- numery 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

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

- lotniska i porty lotnicze w Polsce
- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- wybrane „długie weekendy” w 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- temperatury na świecie
- strefy czasowe
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

A4

OPRAWY WYMIENNE ZE SKÓRY NATURALNEJ

! czarna

! brązowa

! bordowa

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

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ
REKLAMOWYCH
Elegancka okładka w oprawie ze skóry naturalnej, zamykana na
magnes. Wymienny wkład kalendarza w układzie dziennym lub
tygodniowym. Narożniki zaokrąglone. Wymiar: 225 x 319 mm.
Pakowany pojedynczo w ozdobne pudełko z serwetką.
nr katalogowy

1224SD

nr katalogowy

tłoczenie

personalizacja

1224ST

IELE H
EDZ ONAC
I
N
I
TR
CEM
OTY H S
SIĄ
E
I
SOB OBNYC
+ YM M
OS
NA
A ŻD
DK
E
Z
PR
NER
PLA

ilość stron: 416, papier chamois, blok: 199 x 291 mm
wycinane registry, opakowanie zbiorcze 10 szt.

ilość stron: 156, papier chamois, blok: 200 x 294 mm
wycinane registry, opakowanie zbiorcze 10 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
F
RUS
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- adresy ważniejszych instytucji państwowych
- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce

- numery 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 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- temperatury na świecie
- strefy czasowe
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

www.kalendarzedlaciebie.com
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A4

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY CROSS

Blok kalendarza szyty nićmi. Terminarz posiada barwne mapy
przedstawiające Polskę i kraje europejskie oraz rozbudowaną
część informacyjną.

! Malaga

! Malaga

granatowa

czerwona

nr katalogowy

pomarańczowa

MOŻLIWOŚCI
UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

personalizacja

wkładka
reklamowa

metalowe
narożniki

wkładka
teleadresowa

foliowanie
termiczne

! Malaga

srebrna

czarna

nr katalogowy

1284

IELE H
EDZ ONAC
I
N
I
TR
CEM
OTY H S
SIĄ
E
I
SOB OBNYC
+ YM M
OS
NA
A ŻD
DK
E
Z
PR
NER
PLA

! Malaga

tłoczenie

1283

! Malaga

ilość stron: 416, papier biały
blok: 199 x 291 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 6 szt.

ilość stron: 156, papier biały
blok: 200 x 294 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 9 szt.

indywidualna
tasiemka

ozdobne
pudełko

uchwyt
na długopis

! Porto

! Porto

pomarańczowa

nr katalogowy

czerwona

1285

! Porto

! Porto

srebrna

czarna

nr katalogowy

1286

ELE
DZI NACH
E
I
I N TRO
EM
OTY YCH S
IĄC
B
S
O
E
I
S OBN
+ YM M
OS
NA
A ŻD
DK
E
Z
PR
NER
A
L
P

! Porto

granatowa

ilość stron: 416, papier biały
blok: 199 x 291 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 6 szt.

ilość stron: 156, papier biały
blok: 200 x 294 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 9 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
F
RUS
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- adresy ważniejszych instytucji państwowych
- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
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- numery 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

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

- lotniska i porty lotnicze w Polsce
- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- wybrane „długie weekendy” w 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- temperatury na świecie
- strefy czasowe
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

A4

OPRAWY PRZESZYWANE

! Diaro

! Ideo

! Madera

! Maya

! Medio

! Oscar

! Panama

! Safiano

(do wyczerpania zapasów)

! Tosca

! Saro
Blok kalendarza szyty nićmi. Terminarz
posiada barwne mapy przedstawiające
Polskę i kraje europejskie oraz
rozbudowaną część informacyjną.
nr katalogowy

1201R

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

! Venezia

(do wyczerpania zapasów)

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

tłoczenie

nr katalogowy

personalizacja

1203R

wkładka
reklamowa

indywidualna
tasiemka

IELE H
EDZ ONAC
I
N
I
TR
CEM
OTY H S
SIĄ
E
I
SOB OBNYC
+ YM M
OS
D
NA
KAŻ
ED
Z
R
P
NER
PLA

ilość stron: 416, papier chamois, blok: 199 x 291 mm
wycinane registry, opakowanie zbiorcze 6 szt.

metalowe
narożniki

wkładka
teleadresowa

foliowanie
termiczne

ozdobne
pudełko

uchwyt
na długopis

ilość stron: 156, papier chamois, blok: 200 x 294 mm
wycinane registry, opakowanie zbiorcze 9 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
F
RUS
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- adresy ważniejszych instytucji państwowych
- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce

- numery 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 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- temperatury na świecie
- strefy czasowe
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

www.kalendarzedlaciebie.com
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A4

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY CROSS Z METALOWYM ZAPIĘCIEM

! pomarańczowa

! czerwona

! granatowa

! srebrna

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

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH
! czarna
tłoczenie

personalizacja

wkładka
reklamowa

Blok kalendarza szyty nićmi. Terminarz posiada barwne mapy
przedstawiające Polskę i kraje europejskie oraz rozbudowaną
część informacyjną. Okładka zamykana na magnes z ozdobnym
metalowym zakończeniem. Metalowa data.
nr katalogowy

1243R

nr katalogowy

indywidualna
tasiemka

metalowe
narożniki

foliowanie
termiczne

wkładka
teleadresowa

ozdobne
pudełko

1244R

IELE H
EDZ ONAC
I
N
I
TR
CEM
OTY H S
SIĄ
E
I
SOB OBNYC
+ YM M
OS
NA
A ŻD
DK
E
Z
PR
NER
PLA

ilość stron: 416, papier chamois, blok: 199 x 291 mm
wycinane registry, opakowanie zbiorcze 7 szt.

ilość stron: 156, papier chamois, blok: 200 x 294 mm
wycinane registry, opakowanie zbiorcze 10 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
F
RUS
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- adresy ważniejszych instytucji państwowych
- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
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- numery 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

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

- lotniska i porty lotnicze w Polsce
- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- wybrane „długie weekendy” w 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- temperatury na świecie
- strefy czasowe
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

A4

OPRAWY NEBRASKA ZAMYKANE NA MAGNES

! pomarańczowa

! czerwona

! seledynowa

! brązowa

! czekoladowa

! granatowa

! szara

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

! czarna

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH
Blok kalendarza szyty nićmi.
Terminarz posiada barwne mapy
przedstawiające Polskę i kraje europejskie
oraz rozbudowaną część informacyjną.
nr katalogowy

1215

tłoczenie

personalizacja

wkładka
reklamowa

nr katalogowy

indywidualna
tasiemka

metalowe
narożniki

wkładka
teleadresowa

foliowanie
termiczne

ozdobne
pudełko

1275

IELE H
EDZ ONAC
I
N
I
TR
CEM
OTY H S
SIĄ
E
I
SOB OBNYC
+ YM M
OS
NA
A ŻD
DK
E
Z
PR
NER
PLA

ilość stron: 416, papier biały, blok: 199 x 291 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 7 szt.

ilość stron: 156, papier biały, blok: 200 x 294 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 10 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
F
RUS
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- adresy ważniejszych instytucji państwowych
- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce

- numery 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 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- temperatury na świecie
- strefy czasowe
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

www.kalendarzedlaciebie.com
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A4

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY NEBRASKA

! pomarańczowa

! czerwona

! seledynowa

! zielona

! beżowa

! czekoladowa

! granatowa

! szara

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

Tygodniowy układ graficzny kalendarium z notesem
na prawej stronie rozkładówki, umożliwający
dokonywanie obszernych notatek.
Blok kalendarza szyty nićmi.
nr katalogowy

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

tłoczenie

personalizacja

1282
foliowanie
termiczne

I
DAR
N
E
KAL

UM

ZN

S
OTE

wkładka
reklamowa

ozdobne
pudełko

indywidualna
tasiemka

gumka

metalowe
narożniki

blaszka

wkładka
teleadresowa

uchwyt
na długopis

EM

ilość stron: 156, papier biały, blok: 200 x 294 mm
opakowanie zbiorcze 9 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
F
RUS
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- adresy ważniejszych instytucji państwowych
- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
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- numery 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

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

- lotniska i porty lotnicze w Polsce
- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- wybrane „długie weekendy” w 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- temperatury na świecie
- strefy czasowe
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

A4

OPRAWY VIVELLA

! żółta

! pomarańczowa

! różowa

! czerwona

! bordowa

! seledynowa

! zielona

! fioletowa

! niebieska

! granatowa

! beżowa

! brązowa

! szara

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

! czarna

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

tłoczenie

Blok kalendarza szyty nićmi.
Terminarz posiada barwne mapy
przedstawiające Polskę i kraje europejskie
oraz rozbudowaną część informacyjną.
nr katalogowy

1210

nr katalogowy

personalizacja

wkładka
reklamowa

indywidualna
tasiemka

metalowe
narożniki

wkładka
teleadresowa

foliowanie
termiczne

ozdobne
pudełko

gumka

blaszka

uchwyt
na długopis

1211

ELE
DZI NACH
E
I
I N TRO
CEM
OTY H S
SIĄ
E
I
SOB OBNYC
+ YM M
OS
NA
A ŻD
DK
E
Z
PR
NER
A
L
P

ilość stron: 416, papier biały, blok: 199 x 291 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 6 szt.

ilość stron: 156, papier biały, blok: 200 x 294 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 9 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
F
RUS
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- adresy ważniejszych instytucji państwowych
- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce

- numery 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 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- temperatury na świecie
- strefy czasowe
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

www.kalendarzedlaciebie.com
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B5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY ZE SKÓRY NATURALNEJ

! czarna

! brązowa

! bordowa

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

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

tłoczenie

personalizacja

wkładka
reklamowa

Blok kalendarza szyty nićmi. Terminarz posiada barwne mapy
przedstawiające Polskę i kraje europejskie oraz rozbudowaną
część informacyjną. Narożniki kalendarza zaokrąglone.
Pakowany pojedynczo w ozdobne pudełko z serwetką.
nr katalogowy

1234RS

P

ER
LAN

PRZ

nr katalogowy

E

YM
A ŻD
K
D

S
MIE

IĄC

indywidualna
tasiemka

metalowe
narożniki

wkładka
teleadresowa

foliowanie
termiczne

uchwyt
na długopis

1223RS

EM

ilość stron: 376, papier chamois, blok: 164 x 235 mm
wycinane registry, opakowanie zbiorcze 10 szt.

ilość stron: 156, papier chamois, blok: 163 x 235 mm
wycinane registry, opakowanie zbiorcze 10 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
F
RUS
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- adresy ważniejszych instytucji państwowych
- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
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- numery 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

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

- lotniska i porty lotnicze w Polsce
- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- wybrane „długie weekendy” w 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- temperatury na świecie
- strefy czasowe
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY CROSS

Blok kalendarza szyty nićmi. Terminarz posiada barwne mapy
przedstawiające Polskę i kraje europejskie oraz rozbudowaną
część informacyjną.

! Malaga

! Malaga

granatowa

pomarańczowa

nr katalogowy

! Malaga

P

czerwona

MOŻLIWOŚCI
UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

tłoczenie

personalizacja

wkładka
reklamowa

metalowe
narożniki

wkładka
teleadresowa

foliowanie
termiczne

ER
LAN

1290

PRZ

E

YM
A ŻD
K
D

! Malaga

! Malaga

srebrna

czarna

nr katalogowy

S
MIE

B5

IĄC

1291

EM

ilość stron: 156, papier biały
blok: 163 x 235 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 16 szt.

ilość stron: 376, papier biały
blok: 164 x 235 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 10 szt.

indywidualna
tasiemka

ozdobne
pudełko

uchwyt
na długopis

! Porto

! Porto

czerwona

pomarańczowa

nr katalogowy

PLA

! Porto

srebrna

NER

P

1292

D
RZE

DYM
KAŻ

! Porto

granatowa

nr katalogowy

S
MIE

IĄC

! Porto

czarna

1293

EM

ilość stron: 376, papier biały
blok: 164 x 235 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 10 szt.

ilość stron: 156, papier biały
blok: 163 x 235 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 16 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
F
RUS
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- adresy ważniejszych instytucji państwowych
- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce

- numery 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 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- temperatury na świecie
- strefy czasowe
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

www.kalendarzedlaciebie.com
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B5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY PRZESZYWANE

! Diaro

! Ideo

! Madera

! Maya

! Oscar

! Panama

! Safiano

! Saro

(do wyczerpania zapasów)

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

! Tosca

Blok kalendarza szyty nićmi.
Terminarz posiada barwne
mapy przedstawiające
Polskę i kraje europejskie
oraz rozbudowaną część
informacyjną.
nr katalogowy

N
PLA

ER

PR

(do wyczerpania zapasów)

UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

tłoczenie

1219R

DYM
KAŻ
D
ZE

! Venezia

personalizacja

wkładka
reklamowa

indywidualna
tasiemka

nr katalogowy

S
MIE

IĄC

metalowe
narożniki

wkładka
teleadresowa

foliowanie
termiczne

ozdobne
pudełko

uchwyt
na długopis

1218R

EM

ilość stron: 376, papier chamois, blok: 164 x 235 mm
wycinane registry, opakowanie zbiorcze 10 szt.

ilość stron: 156, papier chamois, blok: 163 x 235 mm
wycinane registry, opakowanie zbiorcze 16 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
F
RUS
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- adresy ważniejszych instytucji państwowych
- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
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- numery 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

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

- lotniska i porty lotnicze w Polsce
- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- wybrane „długie weekendy” w 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- temperatury na świecie
- strefy czasowe
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

B5

OPRAWY CROSS Z METALOWYM ZAPIĘCIEM

! pomarańczowa

! czerwona

! granatowa

! czarna

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

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH
! srebrna
tłoczenie

personalizacja

wkładka
reklamowa

Blok kalendarza szyty nićmi. Terminarz posiada barwne mapy
przedstawiające Polskę i kraje europejskie oraz rozbudowaną
część informacyjną. Okładka zamykana na magnes z ozdobnym
metalowym zakończeniem. Metalowa data.
nr katalogowy

1294R

P

ER
LAN

PRZ

nr katalogowy

E

YM
A ŻD
K
D

S
MIE

IĄC

indywidualna
tasiemka

metalowe
narożniki

wkładka
teleadresowa

foliowanie
termiczne

ozdobne
pudełko

1295R

EM

ilość stron: 376, papier chamois, blok: 164 x 235 mm
wycinane registry, opakowanie zbiorcze 7 szt.

ilość stron: 156, papier chamois, blok: 163 x 235 mm
wycinane registry, opakowanie zbiorcze 10 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
F
RUS
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- adresy ważniejszych instytucji państwowych
- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce

- numery 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 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- temperatury na świecie
- strefy czasowe
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

www.kalendarzedlaciebie.com
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B5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY NEBRASKA ZAMYKANE NA MAGNES

! pomarańczowa

! czerwona

! seledynowa

! brązowa

! czekoladowa

! granatowa

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

! szara

! czarna

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH
Blok kalendarza szyty nićmi.
Terminarz posiada barwne mapy
przedstawiające Polskę i kraje europejskie
oraz rozbudowaną część informacyjną.
nr katalogowy

tłoczenie

1276

P

ER
LAN

personalizacja

wkładka
reklamowa

nr katalogowy

PRZ

E

YM
A ŻD
K
D

S
MIE

IĄC

indywidualna
tasiemka

metalowe
narożniki

wkładka
teleadresowa

foliowanie
termiczne

1277

EM

ilość stron: 376, papier biały, blok: 164 x 235 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 7 szt.

ilość stron: 156, papier biały, blok: 163 x 235 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 10 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
F
RUS
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- adresy ważniejszych instytucji państwowych
- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
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- numery 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

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

- lotniska i porty lotnicze w Polsce
- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- wybrane „długie weekendy” w 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- temperatury na świecie
- strefy czasowe
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

ozdobne
pudełko

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

B5

OPRAWY NEBRASKA Z GUMKĄ

! pomarańczowa

! czerwona

! seledynowa

! zielona

! czekoladowa

! granatowa

! szara

Blok kalendarza szyty nićmi.
Terminarz posiada gumkę zamykającą
oraz barwne mapy przedstawiające
Polskę i kraje europejskie.
nr katalogowy

1242R

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

! czarna

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

tłoczenie

personalizacja

wkładka
reklamowa

indywidualna
tasiemka

wkładka
teleadresowa

foliowanie
termiczne

ozdobne
pudełko

blaszka

metalowe
narożniki

ilość stron: 156, papier chamois, blok: 163 x 235 mm
wycinane registry, opakowanie zbiorcze 10 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
F
RUS
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- adresy ważniejszych instytucji państwowych
- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce

- numery 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 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- temperatury na świecie
- strefy czasowe
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

www.kalendarzedlaciebie.com
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B5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY VIVELLA

! żółta

! pomarańczowa

! różowa

! czerwona

! bordowa

! seledynowa

! zielona

! fioletowa

! niebieska

! granatowa

! beżowa

! brązowa

! szara

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

! czarna

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

tłoczenie

Blok kalendarza szyty nićmi.
Terminarz posiada barwne mapy
przedstawiające Polskę i kraje europejskie
oraz rozbudowaną część informacyjną.

nr katalogowy

PLA

NE

1220

RZ
RP

E

YM
A ŻD
K
D

nr katalogowy

S
MIE

IĄC

personalizacja

wkładka
reklamowa

indywidualna
tasiemka

metalowe
narożniki

wkładka
teleadresowa

foliowanie
termiczne

ozdobne
pudełko

gumka

blaszka

uchwyt
na długopis

1217

nr katalogowy

1235

EM
ARI
END
L
A
K

ilość stron: 376, papier biały,
blok: 164 x 235 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 10 szt.

ilość stron: 156, papier chamois,
blok: 163 x 235 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 16 szt.

UM

OT
ZN

ESE

M

ilość stron: 156, papier biały,
blok: 163 x 235 mm
opakowanie zbiorcze 16 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
F
RUS
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- adresy ważniejszych instytucji państwowych
- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce

28

- numery 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

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

- lotniska i porty lotnicze w Polsce
- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- wybrane „długie weekendy” w 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- temperatury na świecie
- strefy czasowe
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

B5

OPRAWY ALBIT

! pomarańczowa

! seledynowa

! czerwona

! brązowa

! granatowa

! czarna

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

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

złocenie

personalizacja

wkładka
reklamowa

Blok kalendarza szyty nićmi. Terminarz posiada przejrzyste
kalendarium, barwne mapy przedstawiające Polskę i kraje
europejskie oraz rozbudowaną część informacyjną.
nr katalogowy

indywidualna
tasiemka

metalowe
narożniki

foliowanie
termiczne

wkładka
teleadresowa

ozdobne
pudełko

1228

ilość stron: 156, papier biały, blok: 163 x 235 mm
narożniki perforowane, nadrukowane registry,
opakowanie zbiorcze 16 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
F
RUS
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- adresy ważniejszych instytucji państwowych
- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce

- numery 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 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- temperatury na świecie
- strefy czasowe
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

www.kalendarzedlaciebie.com
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A5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY ZE SKÓRY NATURALNEJ

! czarna

! brązowa

! bordowa

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

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

tłoczenie

personalizacja

Blok kalendarza szyty nićmi. Terminarz posiada barwne mapy
przedstawiające Polskę i kraje europejskie oraz rozbudowaną
część informacyjną. Narożniki kalendarza zaokrąglone.
Pakowany pojedynczo w ozdobne pudełko z serwetką.
nr katalogowy

1216RS

PLA

NER

P

D
RZE

nr katalogowy

DY
KAŻ

IE
MM

SIĄ

wkładka
reklamowa

indywidualna
tasiemka

wkładka
teleadresowa

foliowanie
termiczne

metalowe
narożniki

uchwyt
na długopis

1214S

CEM

ilość stron: 392, papier chamois, blok: 142 x 203 mm
wycinane registry, opakowanie zbiorcze 10 szt.

ilość stron: 168, papier chamois, blok: 142 x 203 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane,
opakowanie zbiorcze 10 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- ważniejsze terrminy szkolne w 2018 roku
- informacje ogólne o Polsce
- adresy ważniejszych instytucji państwowych
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F

RUS

- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
- numery 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

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

- drogowe przejścia graniczne
- lotniska i porty lotnicze w Polsce
- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- wybrane „długie weekendy” w 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- strefy czasowe
- przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- wartości kaloryczne produktów
- dzienne zapotrzebowanie kalorii
- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- ważne rocznice, urodziny, imieniny
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

A5

OPRAWY WYMIENNE ZE SKÓRY NATURALNEJ

! czarna

! brązowa

! bordowa

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

MOŻLIWOŚCI
UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

Elegancka okładka w oprawie ze skóry naturalnej, zamykana na
magnes. Wymienny wkład kalendarza w układzie dziennym lub
tygodniowym. Narożniki zaokrąglone. Wymiar: 158 x 230 mm.
Pakowany pojedynczo w ozdobne pudełko z serwetką.
nr katalogowy

1225SD

PLA

NER

P

D
RZE

nr katalogowy

DY
KAŻ

IE
MM

SIĄ

tłoczenie

personalizacja

1225ST

CEM

ilość stron: 392, papier chamois, blok: 142 x 203 mm
wycinane registry, opakowanie zbiorcze 10 szt.

ilość stron: 168, papier chamois, blok: 142 x 203 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane,
opakowanie zbiorcze 10 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- ważniejsze terrminy szkolne w 2018 roku
- informacje ogólne o Polsce
- adresy ważniejszych instytucji państwowych

F

RUS

- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
- numery 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

- drogowe przejścia graniczne
- lotniska i porty lotnicze w Polsce
- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- wybrane „długie weekendy” w 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- strefy czasowe
- przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- wartości kaloryczne produktów
- dzienne zapotrzebowanie kalorii
- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- ważne rocznice, urodziny, imieniny
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

www.kalendarzedlaciebie.com

31

A5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY CROSS

Blok kalendarza szyty nićmi. Terminarz posiada barwne mapy
przedstawiające Polskę i kraje europejskie oraz rozbudowaną
część informacyjną.

! Malaga

! Malaga

pomarańczowa

nr katalogowy

! Malaga

srebrna

P

MOŻLIWOŚCI
UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

tłoczenie

personalizacja

wkładka
reklamowa

metalowe
narożniki

wkładka
teleadresowa

foliowanie
termiczne

ER
LAN

czerwona

1296

PRZ

E

YM
A ŻD
K
D

! Malaga

granatowa

nr katalogowy

S
MIE

IĄC

! Malaga
czarna

1297

EM

ilość stron: 392, papier biały
blok: 142 x 203 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 12 szt.

ilość stron: 168, papier biały
blok: 142 x 203 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 18 szt.

indywidualna
tasiemka

ozdobne
pudełko

uchwyt
na długopis

! Porto

! Porto

granatowa

czerwona

nr katalogowy

PLA

NER

1298

ED
PRZ

DY
KAŻ

pomarańczowa

! Porto

srebrna

czarna

nr katalogowy

IE
MM

SIĄ

1299

CEM

ilość stron: 392, papier biały
blok: 142 x 203 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 12 szt.

! Porto

! Porto

ilość stron: 168, papier biały
blok: 142 x 203 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 18 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- ważniejsze terrminy szkolne w 2018 roku
- informacje ogólne o Polsce
- adresy ważniejszych instytucji państwowych
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F

RUS

- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
- numery 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

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

- drogowe przejścia graniczne
- lotniska i porty lotnicze w Polsce
- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- wybrane „długie weekendy” w 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- strefy czasowe
- przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- wartości kaloryczne produktów
- dzienne zapotrzebowanie kalorii
- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- ważne rocznice, urodziny, imieniny
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

A5

OPRAWY PRZESZYWANE

! Diaro

! Ideo

! Madera

! Maya

! Medio

! Oscar

! Panama

! Safiano

(do wyczerpania zapasów)

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

! Tosca

Blok kalendarza szyty nićmi.
Terminarz posiada barwne
mapy przedstawiające
Polskę i kraje europejskie
oraz rozbudowaną część
informacyjną.
nr katalogowy

P

ER
LAN

tłoczenie

PRZ

E

YM
A ŻD
K
D

personalizacja

wkładka
reklamowa

nr katalogowy

IĄC

(do wyczerpania zapasów)

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

1206

S
MIE

! Venezia

1206R

EM

P

ilość stron: 392, papier chamois
blok: 142 x 203 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 12 szt.

ER
LAN

indywidualna
tasiemka

PRZ

E

YM
A ŻD
K
D

metalowe
narożniki

wkładka
teleadresowa

foliowanie
termiczne

nr katalogowy

S
MIE

ilość stron: 392, papier chamois
blok: 142 x 203 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 12 szt.

IĄC

ozdobne
pudełko

uchwyt
na długopis

1207

EM

ilość stron: 168, papier chamois
blok: 142 x 203 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 18 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- ważniejsze terrminy szkolne w 2018 roku
- informacje ogólne o Polsce
- adresy ważniejszych instytucji państwowych

F

RUS

- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
- numery 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

- drogowe przejścia graniczne
- lotniska i porty lotnicze w Polsce
- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- wybrane „długie weekendy” w 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- strefy czasowe
- przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- wartości kaloryczne produktów
- dzienne zapotrzebowanie kalorii
- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- ważne rocznice, urodziny, imieniny
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

www.kalendarzedlaciebie.com
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A5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY CROSS Z METALOWYM ZAPIĘCIEM

! czerwona

! granatowa

! srebrna

! czarna

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

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH
! pomarańczowa
tłoczenie

personalizacja

wkładka
reklamowa

indywidualna
tasiemka

Blok kalendarza szyty nićmi. Terminarz posiada barwne mapy
przedstawiające Polskę i kraje europejskie oraz rozbudowaną
część informacyjną. Okładka zamykana na magnes z ozdobnym
metalowym zakończeniem. Metalowa data.
nr katalogowy

metalowe
narożniki

wkładka
teleadresowa

foliowanie
termiczne

ozdobne
pudełko

1287R

P

ER
LAN

PRZ

E

YM
A ŻD
K
D

S
MIE

IĄC

EM

ilość stron: 392, papier chamois, blok: 142 x 203 mm
wycinane registry, opakowanie zbiorcze 7 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- ważniejsze terrminy szkolne w 2018 roku
- informacje ogólne o Polsce
- adresy ważniejszych instytucji państwowych
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F

RUS

- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
- numery 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

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

- drogowe przejścia graniczne
- lotniska i porty lotnicze w Polsce
- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- wybrane „długie weekendy” w 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- strefy czasowe
- przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- wartości kaloryczne produktów
- dzienne zapotrzebowanie kalorii
- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- ważne rocznice, urodziny, imieniny
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

A5

OPRAWY NEBRASKA ZAMYKANE NA MAGNES

! pomarańczowa

! czerwona

! seledynowa

! brązowa

! czekoladowa

! granatowa

! szara

Blok kalendarza szyty nićmi.
Terminarz posiada barwne mapy przedstawiające
Polskę i kraje europejskie oraz rozbudowaną część
informacyjną.
nr katalogowy

1213R

N
PLA

ER

PR

DYM
KAŻ
D
ZE

S
MIE

IĄC

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

! czarna

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ
REKLAMOWYCH

tłoczenie

personalizacja

wkładka
reklamowa

indywidualna
tasiemka

metalowe
narożniki

wkładka
teleadresowa

foliowanie
termiczne

ozdobne
pudełko

EM

ilość stron: 392, papier biały, blok: 142 x 203 mm
wycinane registry, opakowanie zbiorcze 7 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- ważniejsze terrminy szkolne w 2018 roku
- informacje ogólne o Polsce
- adresy ważniejszych instytucji państwowych

F

RUS

- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
- numery 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

- drogowe przejścia graniczne
- lotniska i porty lotnicze w Polsce
- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- wybrane „długie weekendy” w 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- strefy czasowe
- przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- wartości kaloryczne produktów
- dzienne zapotrzebowanie kalorii
- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- ważne rocznice, urodziny, imieniny
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

www.kalendarzedlaciebie.com
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A5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY NEBRASKA Z GUMKĄ

! pomarańczowa

! czerwona

! seledynowa

! zielona

! granatowa

! czekoladowa

! bordowa

! szara

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

Blok kalendarza szyty nićmi.
Terminarz posiada gumkę zamykającą
oraz barwne mapy przedstawiające
Polskę i kraje europejskie.
nr katalogowy

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

tłoczenie

personalizacja

wkładka
reklamowa

indywidualna
tasiemka

wkładka
teleadresowa

foliowanie
termiczne

ozdobne
pudełko

blaszka

1204

PLA

NER

P

D
RZE

DYM
KAŻ

S
MIE

IĄC

metalowe
narożniki

EM

ilość stron: 392, papier chamois, blok: 142 x 203 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane,
opakowanie zbiorcze 8 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- ważniejsze terrminy szkolne w 2018 roku
- informacje ogólne o Polsce
- adresy ważniejszych instytucji państwowych
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F

RUS

- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
- numery 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

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

- drogowe przejścia graniczne
- lotniska i porty lotnicze w Polsce
- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- wybrane „długie weekendy” w 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- strefy czasowe
- przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- wartości kaloryczne produktów
- dzienne zapotrzebowanie kalorii
- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- ważne rocznice, urodziny, imieniny
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

A5

OPRAWY NEBRASKA

! pomarańczowa

! czerwona

! seledynowa

! zielona

! beżowa

! czekoladowa

! bordowa

! szara

! granatowa

Blok kalendarza szyty nićmi.
Terminarz posiada barwne mapy
przedstawiające Polskę i kraje
europejskie oraz rozbudowaną
część informacyjną.
nr katalogowy

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

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

tłoczenie

personalizacja

wkładka
reklamowa

indywidualna
tasiemka

metalowe
narożniki

wkładka
teleadresowa

foliowanie
termiczne

blaszka

uchwyt
na długopis

1209
ozdobne
pudełko

PLA

NER

P

D
RZE

DY
KAŻ

IE
MM

SIĄ

gumka

CEM

ilość stron: 392, papier chamois, blok: 142 x 203 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane,
opakowanie zbiorcze 12 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- ważniejsze terrminy szkolne w 2018 roku
- informacje ogólne o Polsce
- adresy ważniejszych instytucji państwowych

F

RUS

- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
- numery 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

- drogowe przejścia graniczne
- lotniska i porty lotnicze w Polsce
- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- wybrane „długie weekendy” w 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- strefy czasowe
- przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- wartości kaloryczne produktów
- dzienne zapotrzebowanie kalorii
- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- ważne rocznice, urodziny, imieniny
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

www.kalendarzedlaciebie.com
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A5

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY VIVELLA

! żółta

! pomarańczowa

! różowa

! czerwona

! bordowa

! seledynowa

! zielona

! fioletowa

! niebieska

! granatowa

! beżowa

! brązowa

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

! szara

! czarna

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH
Blok kalendarza szyty nićmi.
Terminarz posiada barwne mapy
przedstawiające Polskę i kraje
europejskie oraz rozbudowaną część
informacyjną.

nr katalogowy

P

ER
LAN

1205

PRZ

E

YM
A ŻD
K
D

tłoczenie

personalizacja

wkładka
reklamowa

indywidualna
tasiemka

metalowe
narożniki

foliowanie
termiczne

ozdobne
pudełko

gumka

blaszka

uchwyt
na długopis

nr katalogowy

S
MIE

IĄC

1205R

EM

P

ilość stron: 392, papier chamois
blok: 142 x 203 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 12 szt.

ER
LAN

PRZ

E

YM
A ŻD
K
D

nr katalogowy

S
MIE

ilość stron: 392, papier chamois
blok: 142 x 203 mm
wycinane registry
opakowanie zbiorcze 12 szt.

IĄC

wkładka
teleadresowa

1212

EM

ilość stron: 168, papier chamois
blok: 142 x 203 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 18 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- ważniejsze terrminy szkolne w 2018 roku
- informacje ogólne o Polsce
- adresy ważniejszych instytucji państwowych
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F

RUS

- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
- numery 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

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

- drogowe przejścia graniczne
- lotniska i porty lotnicze w Polsce
- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- wybrane „długie weekendy” w 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- strefy czasowe
- przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- wartości kaloryczne produktów
- dzienne zapotrzebowanie kalorii
- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- ważne rocznice, urodziny, imieniny
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

A5

OPRAWY ALBIT

! pomarańczowa

! seledynowa

! brązowa

! granatowa

! czerwona

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

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

złocenie

personalizacja

wkładka
reklamowa

indywidualna
tasiemka

metalowe
narożniki

wkładka
teleadresowa

foliowanie
termiczne

ozdobne
pudełko

Blok kalendarza szyty nićmi. Terminarz posiada przejrzyste
kalendarium, barwne mapy przedstawiające Polskę i kraje
europejskie oraz rozbudowaną część informacyjną.
nr katalogowy

1213

PLA

NER

nr katalogowy

P

D
RZE

DYM
KAŻ

S
MIE

IĄC

1208

EM

ilość stron: 392, papier biały, blok: 142 x 203 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane
opakowanie zbiorcze 20 szt.

ilość stron: 168, papier biały, blok: 142 x 203 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane,
opakowanie zbiorcze 20 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- plan urlopów
- ważniejsze terrminy szkolne w 2018 roku
- informacje ogólne o Polsce
- adresy ważniejszych instytucji państwowych

F

RUS

- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
- numery 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

- drogowe przejścia graniczne
- lotniska i porty lotnicze w Polsce
- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- wybrane „długie weekendy” w 2018 roku
- tabela świąt ruchomych
- strefy czasowe
- przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- wartości kaloryczne produktów
- dzienne zapotrzebowanie kalorii
- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- ważne rocznice, urodziny, imieniny
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

www.kalendarzedlaciebie.com
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B6

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY PRZESZYWANE

! Diaro

! Ideo

! Madera

! Maya

! Medio

! Oscar

! Panama

! Saro

! Tosca

! Venezia

(do wyczerpania zapasów)

! Safiano
Blok kalendarza szyty nićmi.
Terminarz posiada przejrzysty układ
graficzny oraz rozbudowaną część
informacyjną.
nr katalogowy

1222

(do wyczerpania zapasów)

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

UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

tłoczenie

personalizacja

wkładka
reklamowa

indywidualna
tasiemka

metalowe
narożniki

foliowanie
termiczne

uchwyt
na długopis

ilość stron: 368, papier chamois, blok: 112 x 158 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane,
opakowanie zbiorcze 20 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
F
RUS
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- ważniejsze terminy szkolne w 2018 roku
- informacje ogólne o Polsce
- adresy ważniejszych instytucji państwowych
- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce

40

- numery międzynarodowych połączeń telefonicznych
- odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
- odległości między stolicami europejskimi
- przydatne informacje dla kierowców
- instrukcja pierwszej pomocy
- drogowe przejścia graniczne
- lotniska i porty lotnicze w Polsce
- wybrane „długie weekendy” w 2018 roku

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- tabela świąt ruchomych
- kalendarz wieczny
- lata przestępne
- strefy czasowe
- temperatury na świecie
- przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- wartości kaloryczne produktów spożywczych
- dzienne zapotrzebowanie kalorii
- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- ważne rocznice, urodziny, imieniny
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

B6

OPRAWY VIVELLA

! żółta

! pomarańczowa

! różowa

! czerwona

! bordowa

! seledynowa

! zielona

! fioletowa

! niebieska

! granatowa

! beżowa

! brązowa

! szara

Blok kalendarza szyty nićmi.
Terminarz posiada przejrzysty układ graficzny
oraz rozbudowaną część informacyjną.
nr katalogowy

1221

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

! czarna

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

tłoczenie

personalizacja

wkładka
reklamowa

indywidualna
tasiemka

foliowanie
termiczne

gumka

blaszka

uchwyt
na długopis

metalowe
narożniki

ilość stron: 368, papier chamois, blok: 112 x 158 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane,
opakowanie zbiorcze 20 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
F
RUS
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- ważniejsze terminy szkolne w 2018 roku
- informacje ogólne o Polsce
- adresy ważniejszych instytucji państwowych
- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce

- numery międzynarodowych połączeń telefonicznych
- odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
- odległości między stolicami europejskimi
- przydatne informacje dla kierowców
- instrukcja pierwszej pomocy
- drogowe przejścia graniczne
- lotniska i porty lotnicze w Polsce
- wybrane „długie weekendy” w 2018 roku

- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- tabela świąt ruchomych
- kalendarz wieczny
- lata przestępne
- strefy czasowe
- temperatury na świecie
- przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- wartości kaloryczne produktów spożywczych
- dzienne zapotrzebowanie kalorii
- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- ważne rocznice, urodziny, imieniny
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

www.kalendarzedlaciebie.com
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B6

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY ALBIT

! pomarańczowa

! seledynowa

! czerwona

! brązowa

! granatowa

! czarna

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

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

złocenie

personalizacja

wkładka
reklamowa

indywidualna
tasiemka

metalowe
narożniki

foliowanie
termiczne

Blok kalendarza szyty nićmi. Terminarz
posiada przejrzyste kalendarium
oraz rozbudowaną część informacyjną.
nr katalogowy

1227

ilość stron: 368, papier biały, blok: 112 x 158 mm
nadrukowane registry, narożniki perforowane,
opakowanie zbiorcze 24 szt.

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
F
RUS
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- ważniejsze terminy szkolne w 2018 roku
- informacje ogólne o Polsce
- adresy ważniejszych instytucji państwowych
- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
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- numery międzynarodowych połączeń telefonicznych
- odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
- odległości między stolicami europejskimi
- przydatne informacje dla kierowców
- instrukcja pierwszej pomocy
- drogowe przejścia graniczne
- lotniska i porty lotnicze w Polsce
- wybrane „długie weekendy” w 2018 roku

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- tabela świąt ruchomych
- kalendarz wieczny
- lata przestępne
- strefy czasowe
- temperatury na świecie
- przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
- tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia

- wartości kaloryczne produktów spożywczych
- dzienne zapotrzebowanie kalorii
- poprawne nakrycie stołu
- naczynia do alkoholi
- dobór win i napojów
- ważne rocznice, urodziny, imieniny
- daty imienin, znaki zodiaku
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

A6

OPRAWY ZE SKÓRY NATURALNEJ

! czarna

! brązowa

! bordowa

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

Blok kalendarza szyty nićmi. Terminarz posiada
przejrzysty układ graficzny kalendarium.
Narożniki kalendarza zaokrąglone. Pakowany
pojedynczo w ozdobne pudełko z serwetką.
nr katalogowy

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

tłoczenie

personalizacja

wkładka
reklamowa

indywidualna
tasiemka

metalowe
narożniki

wkładka
teleadresowa

foliowanie
termiczne

uchwyt
na długopis

1230S

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:

ilość stron: 128, papier chamois, blok: 83 x 153 mm
narożniki perforowane, opakowanie zbiorcze 10 szt.

- kalendarium w językach: PL
D
GB
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

RUS

www.kalendarzedlaciebie.com
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A6

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY PRZESZYWANE

! Diaro

! Ideo

! Madera

! Oscar

! Panama

! Safiano

(do wyczerpania zapasów)

! Medio

! Saro

! Maya

! Tosca

Blok kalendarza szyty nićmi. Terminarz
posiada przejrzysty układ graficzny
kalendarium.

nr katalogowy

1231

! Venezia

(do wyczerpania zapasów)

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

UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

tłoczenie

personalizacja

wkładka
reklamowa

indywidualna
tasiemka

foliowanie
termiczne

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:

ilość stron: 128, papier chamois, blok: 83 x 153 mm
narożniki perforowane, opakowanie zbiorcze 15 szt.
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- kalendarium w językach: PL
D
GB
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

RUS

ozdobne
pudełko

uchwyt
na długopis

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

A6

OPRAWY VIVELLA

! żółta

! pomarańczowa

! różowa

! czerwona

! bordowa

! seledynowa

! zielona

! fioletowa

! niebieska

! granatowa

! beżowa

! brązowa

! szara

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

! czarna

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

Blok kalendarza szyty nićmi.
Terminarz posiada przejrzysty układ
graficzny kalendarium.
nr katalogowy

tłoczenie

personalizacja

wkładka
reklamowa

indywidualna
tasiemka

ozdobne
pudełko

gumka

blaszka

uchwyt
na długopis

foliowanie
termiczne

1229

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:

ilość stron: 128, papier chamois, blok: 83 x 153 mm
narożniki perforowane, opakowanie zbiorcze 15 szt.

- kalendarium w językach: PL
D
GB
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

RUS

www.kalendarzedlaciebie.com
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A6

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

OPRAWY ALBIT

! pomarańczowa

! seledynowa

! brązowa

! granatowa

! czerwona

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

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

złocenie

personalizacja

wkładka
reklamowa

indywidualna
tasiemka

foliowanie
termiczne

Blok kalendarza szyty nićmi. Terminarz
posiada przejrzyste kalendarium
z dużym obszarem do notowania.

nr katalogowy

1232

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:

ilość stron: 128, papier biały, blok: 83 x 153 mm
narożniki perforowane, opakowanie zbiorcze 20 szt.
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- kalendarium w językach: PL
D
GB
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2018, 2019
- plan roku 2018, 2019
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

RUS

ozdobne
pudełko

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

A6

OKŁADKA BEZBARWNA PCV
nr katalogowy

1241

ilość stron: 112, papier biały, blok: 83 x 153 mm
opakowanie zbiorcze 32 szt.

Kalendarze zawierają między innymi
następujące informacje:
- kalendarium w językach: PL
D
GB
- fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca
- kalendarium 2019, 2019
- plan roku 2019

RUS

KALENDARZYK KIESZONKOWY
OKŁADKA BEZBARWNA PCV
nr katalogowy

A7

1240

ilość stron: 80
papier biały offsetowy
układ dwutygodniowy
blok: 65 x 100 mm
pakowany po 12 szt.
opakowanie zbiorcze 144 szt.
Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium 2018, 2019
- fazy Księżyca
- wschody i zachody Słońca
- alfabetyczny wykaz imienin

- wybrane „długie weekendy” 2018
- terminy „szkolne”
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

www.kalendarzedlaciebie.com
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A7

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

KALENDARZYK KIESZONKOWY OPRAWA KLEJONA
Blok kalendarza szyty drutem.
Okładka z materiału Vivella.
nr katalogowy

1246

ilość stron: 80
papier biały offsetowy
układ dwutygodniowy
blok: 65 x 100 mm
pakowany po 11 szt.
opakowanie zbiorcze 132 szt.

! pomarańczowa

! czerwona

! seledynowa

! szara

! niebieska

! granatowa

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
- kalendarium 2018, 2019
- fazy Księżyca
- wschody i zachody Słońca
- alfabetyczny wykaz imienin
- wybrane „długie weekendy” 2018
- terminy „szkolne”
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

A7

KALENDARZYK KIESZONKOWY PCV
Blok kalendarza szyty drutem.
Posiada praktyczne kalendarium
oraz część informacyjną.
nr katalogowy

! szara
! pomarańczowa
! czarna
! seledynowa
! czerwona
! granatowa

1236

Kalendarze zawierają między innymi następujące informacje:
ilość stron: 80
papier biały offsetowy
układ dwutygodniowy
blok: 65 x 100 mm
pakowany po 12 szt.
opakowanie zbiorcze 144 szt.

MOŻLIWOŚCI
UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

sitodruk

48

foliowanie
termiczne

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

- kalendarium 2018, 2019
- fazy Księżyca
- wschody i zachody Słońca
- alfabetyczny wykaz imienin
- wybrane „długie weekendy” 2018
- terminy „szkolne”
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

KALENDARZE BIURKOWE

KALENDARZ STOJĄCY
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.
Wymiary kalendarium 123 x 175 mm. W dolnej części kartonowej podstawy istnieje możliwość wykonania
nadruku reklamowego na obszarze o wymiarach 123 x 25 mm, a także założenia indywidualnej okładki.
nr katalogowy

1237

200 mm

ilość stron: 56, papier biały offsetowy
okładka papier 250g, podstawka 300g
opakowanie zbiorcze 25 szt.

Kalendarz zawiera:
- kalendarium 2018
- fazy Księżyca
- wschody i zachody Słońca
- daty imienin
- „długie weekendy” 2018
- „terminy szkolne” 2018

123 x

175 m

m

25 mm

UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

sitodruk

indywidualna
okładka

foliowanie
termiczne

123 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. Wymiary
kalendarium 110 x 170 mm. W dolnej części kartonowej podstawy istnieje możliwość wykonania nadruku
reklamowego na obszarze o wymiarach 110 x 20 mm, a także założenia indywidualnej okładki.
nr katalogowy

1238

195 mm

ilość kartek: 12, papier biały offsetowy
okładka papier 250g, podstawka 300g
opakowanie zbiorcze 35 szt.

110 x

170 m

m

Kalendarz zawiera:
- kalendarium 2018
- daty imienin
- „długie weekendy” 2018
- „terminy szkolne” 2018

sitodruk

indywidualna
okładka

foliowanie
termiczne

20 mm

UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

110 mm

www.kalendarzedlaciebie.com
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KALENDARZE BIURKOWE

TERMINARZ STOJĄCY
Terminarz stojący na biurko z kalendarium w poziomym układzie tygodniowym.
Zaprojektowany specjalnie do biura. Wymiary kalendarium 296 x 103 mm.
W dolnej części kartonowej podstawy istnieje możliwość wykonania nadruku reklamowego
na obszarze o wymiarach 296 x 15 mm. Istnieje możliwość założenia indywidualnej okładki.
nr katalogowy

1239

ilość stron: 60, papier biały offsetowy
okładka papier 250g, podstawka 300g
opakowanie zbiorcze 35 szt.

Kalendarz zawiera:

15 mm

- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018
- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
- numery międzynarodowych połączeń telefonicznych
- fazy Księżyca
- wschody i zachody Słońca
- daty imienin
- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- strefy czasowe

296 mm

sitodruk

indywidualna
okładka

foliowanie
termiczne

120 mm

UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

296 x 103 mm

TERMINARZ LEŻĄCY
Terminarz leżący przydatny w planowaniu biurowym. Zawiera przejrzyste kalendarium
w układzie tygodniowym poziomym oraz część przeznaczoną na notatki. Grzbiet spiralowany.
Wymiary kalendarium 296 x 102 mm. Istnieje możliwość założenia indywidualnej okładki.

nr katalogowy

1245

ilość stron: 86, papier biały offsetowy
okładka papier 250g, podstawka 300g
opakowanie zbiorcze 30 szt.

Kalendarz zawiera:
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018
- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
- numery międzynarodowych połączeń telefonicznych
- fazy Księżyca
- wschody i zachody Słońca
- daty imienin
- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- strefy czasowe
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE
296 x 102 mm

indywidualna
okładka

50

foliowanie

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

KALENDARZE BIURKOWE

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 x 155 mm. Istnieje możliwość założenia indywidualnej okładki.
nr katalogowy

1248

ilość stron: 60, papier biały offsetowy
okładka papier 250g, podstawka 300g
opakowanie zbiorcze 10 szt.

Kalendarz zawiera:
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018
- fazy Księżyca
- wschody i zachody Słońca
- strefy czasowe
- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
- numery międzynarodowych połączeń telefonicznych
- daty imienin

UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

indywidualna
okładka

292

foliowanie
termiczne

x 155

mm

KALENDARZ Z PIÓRNIKIEM
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: piórnik 297 x 180 mm, kalendarium 297 x 140 mm. Foliowany pojedynczo.
nr katalogowy

1233

ilość kartek: 58, papier biały offsetowy
okładka papier 250g, podstawka 300g
opakowanie zbiorcze 10 szt.

Kalendarz zawiera:
- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018
- fazy Księżyca
- wschody i zachody Słońca
- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
- numery międzynarodowych połączeń telefonicznych

UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

sitodruk

35

mm

297 mm

18

0m

m

297 x

140 m

m

indywidualna
okładka
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KALENDARZE BIURKOWE

TERMINARZ LEŻĄCY W OPRAWIE
Elegancki terminarz leżący na biurko w oprawie z termoprzebarwialnego materiału pokryciowego.
Okładka obszyta nićmi. Terminarz zawiera przejrzyste kalendarium w układzie tygodniowym oraz część
informacyjną. Spirala w kolorze srebrnym. Wymiary kalendarium 296 x 103 mm. Możliwość wykonania
tłoczeń reklamowych na okładce kalendarza na obszarze o wymiarach 290 x 90 mm oraz 290 x 20 mm.

Kalendarz zawiera:

145 mm

- kalendarium 2017, 2018, 2019
- plan roku 2018
- numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
- numery międzynarodowych połączeń telefonicznych
- fazy Księżyca oraz wschody i zachody Słońca
- dni wolne od pracy w wybranych krajach
- strefy czasowe
- daty imienin
- alfabetyczny skorowidz teleadresowy

20 mm

OPRAWY VIVELLA
nr katalogowy 1247
ilość stron: 122, papier chamois
opakowanie zbiorcze 14 szt.

300 mm

! pomarańczowa

! seledynowa

! czerwona

! brązowa

! niebieska

! granatowa

! szara

! czarna

OPRAWY
PRZESZYWANE
nr katalogowy 1247P
ilość stron: 122, papier chamois
opakowanie zbiorcze 14 szt.

! Geltex

! Lava

! czerwona

! granatowa

! Prisma

! Safiano

! szara

! czarna

OPRAWY
NEBRASKA
nr katalogowy

1247N

ilość stron: 122, papier chamois
opakowanie zbiorcze 14 szt.

UZUPEŁNIENIA
REKLAMOWE
tłoczenie

52

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

KALENDARZE BIURKOWE

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 310 x 190 x 110 mm, kalendarium 309 x 99 mm. Foliowany pojedynczo.

nr katalogowy

1262

ilość kartek: 12, papier biały
opakowanie zbiorcze 10 szt.

Kalendarz zawiera:
- kalendarium 2018
- miesiąc bieżący, poprzedni i następny
- daty imienin
- daty świąt
- miejsce na notatki

100

UZUPEŁNIENIA
REKLAMOWE

mm

sitodruk

naklejka

305

mm

KALENDARZ BIURKOWY Z DŁUGOPISEM
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: podstawa 230 x 313 x 110 mm,
kalendarium 224 x 99 mm. Foliowany pojedynczo.
nr katalogowy

1263

ilość kartek: 12, papier biały
opakowanie zbiorcze 10 szt.

Kalendarz zawiera:
- kalendarium 2018
- miesiąc bieżący, poprzedni i następny
- daty imienin
- daty świąt
- miejsce na notatki

105
mm

UZUPEŁNIENIA
REKLAMOWE
220
sitodruk

mm

naklejka
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KALENDARZE BIURKOWE

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 x 190 x 110 mm, kalendarium 205 x 100 mm. Foliowany pojedynczo.

nr katalogowy

1264

ilość kartek: 12, papier biały
opakowanie zbiorcze 20 szt.

Kalendarz zawiera:
- kalendarium 2018
- miesiąc bieżący, poprzedni i następny
- daty imienin
- daty świąt
- miejsce na notatki

110
mm
21

0m

m

UZUPEŁNIENIA
REKLAMOWE

sitodruk

naklejka

KALENDARZ BIURKOWY MINI
Wygodny i poręczny mini kalendarz biurkowy z notesem. Przejrzyste kalendarium.
Praktyczne, zawsze pod ręką samoprzylepne kartki do notowania oraz kolorowe znaczniki.
Wymiary: podstawa 120 x 130 x 70 mm, kalendarium 110 x 60 mm.
Foliowany pojedynczo.

nr katalogowy

1273

ilość kartek: 12, papier biały
opakowanie zbiorcze 20 szt.

Kalendarz zawiera:
- kalendarium 2018
- miejsce na notatki

70 m
m

UZUPEŁNIENIA
REKLAMOWE
12

sitodruk

54

naklejka

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

0m

m

BIUWARY

BIUWAR „BUSINESS”
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.
Wymiary biuwaru 550 x 410 mm.
nr katalogowy

1249

ilość kartek: 52, papier chamois
opakowanie zbiorcze 5 szt.

UZUPEŁNIENIA
REKLAMOWE

40 mm

sitodruk

550 mm

BIUWAR MAŁY „BUSINESS”
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.
Wymiary biuwaru 470 x 320 mm.

nr katalogowy

1250

ilość kartek: 52, papier chamois
opakowanie zbiorcze 5 szt.

UZUPEŁNIENIA
REKLAMOWE

30 mm

sitodruk

470 mm
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BIUWARY

BIUWAR Z LISTWĄ
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.
Wymiary biuwaru 550 x 410 mm.
nr katalogowy

1251

ilość kartek: 52, papier biały
opakowanie zbiorcze 5 szt.

UZUPEŁNIENIA
REKLAMOWE

40 mm

sitodruk

550 mm

BIUWAR

nr katalogowy

Elegancki podkład na biurko z tygodniowym planem zajęć.
Zaprojektowany specjalnie do biura, z dużą powierzchnią do notowania
i podręcznym kalendarium.
Wymiary biuwaru 550 x 410 mm.

1252

ilość kartek: 52, papier biały
opakowanie zbiorcze 5 szt.

nr katalogowy

1257

ilość kartek: 26, papier biały
opakowanie zbiorcze 10 szt.

56
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BIUWARY

BIUWAR MAŁY Z LISTWĄ
Wygodny podkład na biurko z tygodniowym planem zajęć.
Zaprojektowany specjalnie do biura, z dużą powierzchnią
do notowania i podręcznym kalendarium.
Wymiary biuwaru 470 x 320 mm.
nr katalogowy

1253

ilość kartek: 52, papier biały
opakowanie zbiorcze 5 szt.

UZUPEŁNIENIA
REKLAMOWE

30 mm

sitodruk

470 mm

BIUWAR MAŁY
Wygodny podkład na biurko z tygodniowym planem zajęć.
Zaprojektowany specjalnie do biura, z dużą powierzchnią
do notowania i podręcznym kalendarium.
Wymiary biuwaru 470 x 320 mm.
nr katalogowy

1254

ilość kartek: 52, papier biały
opakowanie zbiorcze 5 szt.

nr katalogowy

1258

ilość kartek: 26, papier biały
opakowanie zbiorcze 10 szt.

www.kalendarzedlaciebie.com
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KALENDARZ TRÓJDZIELNY
Kalendarz wiszący trójdzielny składany na cztery części do formatu A4. Kalendarium
w układzie trójdzielnym ze zrywanymi kartkami. Ozdobna główka, wypukła i lakierowana.
Istnieje możliwość zamówienia kalendarza zapakowanego w kopertę koloru chamois.
Plecki dostępne w kolorze zielonym, granatowym, bordowym i szarym. Wymiary kalendarza 850 x 295 mm.
Pomiędzy kalendariami oraz w dolnej części istnieje możliwość wykonania nadruku reklamowego.
Główki do kalendarzy trójdzielnych
Plecki zielone Pantone 356C

Plecki bordowe Pantone 187C

JEZIORO

TATRY

KWIATY

ZATOKA

Plecki granatowe Pantone 661C

Plecki szare Pantone 428C

DUBROWNIK

GÓRY

40 mm

40 mm

295 x 210 mm

ZAMEK KSIĄŻ

ŁÓDKA

80 mm

Do wyczerpania zapasów
Pantone 356C

Pantone 187C

KWIATY II

ŁÓDKA II

GÓRSKIE JEZIORO

GÓRY II

Pantone 661C

Pantone 428C

ZAMEK W MOSZNEJ

ALPY

MORZE

WYSPA

280 mm

nr katalogowy

1255

ilość kartek: 3 x 12, papier biały,
format kalendarium: 135 x 280 mm
plecki karton 300g, 640 x 295 mm
główka 150g (środek tektura falista)
opakowanie zbiorcze 10 szt.

UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE
Oferujemy również:

sitodruk
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indywidualna
główka

foliowanie
termiczne

koperta

– kalendarze
z indywidualną główką
– komplety kalendariów
– kalendaria na pleckach
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KALENDARZ JEDNODZIELNY
Kalendarz wiszący jednodzielny składany do formatu A4.
Kalendarium ze zrywanymi kartkami. Ozdobna główka, wypukła i lakierowana.
Istnieje możliwość zamówienia kalendarza zapakowanego w kopertę koloru chamois.
Plecki dostępne w kolorze zielonym, granatowym, bordowym i szarym. Wymiary kalendarza 520 x 295 mm.
W dolnej części kalendarium istnieje możliwość wykonania nadruku reklamowego.

nr katalogowy

1256

ilość kartek: 12, papier biały,
format kalendarium: 180 x 280 mm
plecki karton 300g, 310 x 295 mm
główka 150g (środek tektura falista)
opakowanie zbiorcze 18 szt.

Główki do kalendarzy jednodzielnych
295 x 210 mm

85 mm

UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

sitodruk

indywidualna
główka

foliowanie
termiczne

koperta

Oferujemy również:

280 mm

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

KALENDARZ PLAKIETKA
nr katalogowy

Popularny kalendarz jednoplanszowy wydrukowany na papierze kredowym w czterech wzorach.
Kalendarium zawiera imieniny, święta państwowe i religijne oraz fazy Księżyca.
Wymiary kalendarza 230 x 335 mm.

1259

ilość stron: 1, papier kredowy
foliowany po 30 szt., opakowanie zbiorcze 240 szt.
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KALENDARZ
JEDNOPLANSZOWY

KPB1

format: 670 x 970 mm
miejsce na nadruk: 670 x 115 mm
kalendarium: PL, GB, D
papier: błyszczący kredowany 170g/m2
wykończenie: srebrna metalowa listwa z otworem
opakowanie zbiorcze: rulon 20 szt.

sitodruk

Zachód nad Bałtykiem

07

Jesienny strumień

08

Tatrzańskie jezioro

09

Polana Chochołowska

10

Sokolica

11

Nad Morskim Okiem

12

Cztery pory roku

13

Truck

17

Most

19

Europa

20

KALENDARZ
JEDNOPLANSZOWY

60

nr katalogowy

nr katalogowy

sitodruk

Bałtycki klif

27

Wodospad

28

Tatry

Hala Gąsienicowa

33

Polskie góry

34

Jesienne górskie jezioro 35

KALENDARZE najlepszym nośnikiem reklamy

KPA1

format: 610 x 860 mm
miejsce na nadruk: 610 x 115 mm
kalendarium: PL, GB, D
papier: błyszczący kredowany 170g/m2
wykończenie: srebrna metalowa listwa z otworem
opakowanie zbiorcze: rulon 20 szt.

30

Górski zachód słońca

31

Pieniny

32

Bukiet kwiatów

39

Polska

40

KALENDARZE ŚCIENNE
UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

KALENDARZE
WIELOPLANSZOWE

sitodruk

POLSKIE
GÓRY

POLSKIE
MIASTA
nr katalogowy

koperta

KW-25

nr katalogowy

KW-17

NADRUK REKLAMOWY
NA KAŻDEJ STRONIE KALENDARZA

13-planszowy, spiralowany
kalendarium: PL, GB, D
wymiar: 315 x 460 mm
nadruk: 315 x 60 mm
opakowanie zbiorcze: 25 szt.

13-planszowy, spiralowany
kalendarium: PL, GB, D
wymiar: 340 x 485 mm
nadruk: 340 x 60 mm
opakowanie zbiorcze: 25 szt.

POLSKIE
PEJZAŻE
nr katalogowy

13-planszowy, spiralowany
kalendarium: PL, GB, D
wymiary: 340 x 485 mm
nadruk: 340 x 60 mm
opakowanie zbiorcze: 25 szt.

KW-15

TATRY W PANORAMACH
nr katalogowy

KW-20

13-planszowy, spiralowany
kalendarium: PL, GB, D
wymiary: 485 x 340 mm
nadruk: 485 x 60 mm
opakowanie zbiorcze: 25 szt.
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KALENDARZE NAUCZYCIELA I AKADEMICKIE
Kalendarze nauczyciela dostępne są w formacie B5, A5 i B6,
natomiast akademickie w formacie A5.
Kalendarze mogą być wzbogacone o uzupełnienia reklamowe: tłoczone
logo, indywidualne tasiemki, personalizację czy wkładki reklamowe.

PRZYKŁADOWE OPRAWY

! oprawy Nebraska z gumką
format A5 i B6 dzienny

(długopis dostępny za dodatkową opłatą)

! oprawy Albit

format A5 dzienny, tygodniowy i B6 dzienny

! oprawy przeszywane

! oprawy Vivella

! oprawy PCV bezbarwne

! oprawy PCV

format B5 i A5 tygodniowy

format A5 i B6 tygodniowy

! oprawy przeszywane ! oprawy Vivella
format A5 tygodniowy
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format B5 i A5 tygodniowy

format A5 tygodniowy

format A5 i B6 tygodniowy

! oprawy Albit

format A5 tygodniowy

! oprawy PCV

format A5 tygodniowy

TERMINARZE KSIĄŻKOWE

NOTATNIKI I SKOROWIDZE
Notatniki dostępne są w formacie A4 i A5, papier biały
lub chamois, zadruk: linia lub kratka. Skorowidze są
dostępne w formacie A5 na papierze chamois. Możemy
stworzyć autorskie projekty opraw notesów, które
pozwolą kreować wizerunek Państwa firmy. Wszystkie
oprawy umożliwiają wykonanie nadruków reklamowych,
tłoczeń oraz personalizacji.

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

tłoczenie

personalizacja

wkładka
reklamowa

indywidualna
tasiemka

metalowe
narożniki

wkładka
teleadresowa

foliowanie
termiczne

ozdobne
pudełko

gumka

blaszka

uchwyt
na długopis

PRZYKŁADOWE OPRAWY NOTATNIKÓW
(do wyboru dwa wzory tłoczenia oraz blaszek)

! Oprawy Nebraska

(blaszka oraz długopis dostępne za dodatkową opłatą)

! Oprawy Vivella

(blaszka oraz długopis dostępne
za dodatkową opłatą)

! Oprawy przeszywane ! Oprawy ze skóry

! Oprawy Cross

PRZYKŁADOWE OPRAWY SKOROWIDZÓW

! Oprawy Nebraska

(blaszka oraz długopis dostępne
za dodatkową opłatą)

! Oprawy ze skóry

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

METALOWE
NAROŻNIKI
STR. 72

NIESTANDARDOWE
TŁOCZENIE DATY
STR. 68

GUMKI
STR. 65

DŁUGOPISY
STR. 65

TŁOCZENIA
STR. 66

OPRAWY
INDYWIDUALNE
STR. 71

BLASZKI
STR. 65

WKŁADKI
REKLAMOWE
STR. 72

TASIEMKI
STR. 69

64
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PERSONALIZACJA
STR. 67

WYKLEJKI
STR. 72

UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

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

1 – żółta

2 – pomarańczowa

3 – różowa

4 – czerwona

5 – zielona

6 – brązowa

7 – granatowa

8 – szara

9 – czarna

DŁUGOPISY

! możliwość wykonania reklamy

metodą wypalania laserowego
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66

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
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PERSONALIZACJA
TŁOCZENIE NA SUCHO

WYPALANIE LASEREM

Wszystkie terminarze książkowe
umożliwiają personalizację, czyli
umieszczenie na okładce imienia
i nazwiska właściciela. Po zaakceptowaniu projektu personalizacji przez Klienta uzgodniona treść
jest tłoczona na sucho albo złotą
lub srebrną folią na okładce kalendarza.

Wykonujemy również personalizacje laserem wg projektu w skali 1:1
przesłanego przez Klienta. Rodzaj
i wielkość czcionki dowolna
Minimalna ilość 10 szt.

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.

! Ariel – wysokość czcionki 5 mm

! przykładowa czcionka

! przykładowa czcionka – folia złota

! Połtawski – wysokość czcionki 8 mm

! przykładowa czcionka

! przykładowa czcionka – folia srebrna

! przykładowa czcionka

! przykładowa czcionka – folia czarna
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TŁOCZENIE NIESTANDARDOWEJ DATY

PRZYKŁADY

Do wytłoczenia roku można zastosować jedną z poniższych
propozycji dat. Może być ona wytłoczona na sucho lub
z folią albo grawerowana laserowo.

Tegoroczna nowość
– metalowa data
z połyskiem.

1

Format 42x10 mm.

2

68

3

6

4

7

5

8
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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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LOGO PRZESTRZENNE
Przestrzenne logo w formie żelowej naklejki o grubości 2 milimetrów wstawione we wcześniej
przygotowane miejsce na okładce kalendarza. Kolorowe logo
sprawia wrażenie 3D.
Minimalna ilość 50 szt.

PERSONALIZACJA PRZESTRZENNA
Personalizacja w formie naklejki
żelowej o wymiarach 40 x 10 mm.
Liternictwo w kolorze srebrnym.
Naklejka umieszczana jest do
wcześniej wytłoczonego gniazda
na okładce kalendarza.
Wysyłamy Klientowi projekt makiety, na której umieszcza dane.
Minimalne zamówienie 50 szt.

ZAPIĘCIE NA MAGNES
Zapięcie okładki na magnes
w dwóch wzorach. Istnieje możliwość wykonania zapięcia w kolorze kontrastowym do okładki.
Minimalna ilość 100 szt.
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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 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.
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WKŁADKI REKLAMOWE
Na życzenie Klienta w terminarzach książkowych możemy zamieścić barwną wkładkę reklamową składającą się z pojedynczej kartki lub kilku stron. Wkładkę drukujemy na podstawie gotowego projektu graficznego dostarczonego przez Klienta i wklejamy ją w dowolne miejsce.
Do 500 szt. druk cyfrowy,
powyżej 500 szt. druk offsetowy.
Wykonujemy również sitodruk na
wyklejce i pierwszej stronie bloku.
Minimalna ilość 50 szt.

WYKLEJKI
W terminarzach możemy zamieścić barwną wyklejkę z przodu lub
z tyłu. Druk na papierze 120 g na
podstawie dostarczonego projektu Klienta.
Minimalna ilość 50 szt.

METALOWE NAROŻNIKI
Do terminarzy książkowych w formatach A4, B5, A5 i B6 zastosować można metalowe okucia, które spełniają
funkcję ozdobną, jak również zabezpieczającą narożniki kalendarzy. Dostępne są one w kolorze złotym.
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UZUPEŁNIENIA REKLAMOWE

PUDEŁKA OZDOBNE
Na życzenie Klienta kalendarze A4, B5,
A5, A6 możemy pojedynczo zapakować
w ozdobne pudełka w kolorze kremowym wraz z serwetką.
Istnieje możliwość wykonania na nich
nadruku.

KOPERTY DO KALENDARZY ŚCIENNYCH
Posiadamy również ozdobne koperty na
kalendarze trójdzielne i jednodzielne.
Istnieje możliwość wykonania na nich
nadruku.

Data SignaChrom
Tegoroczną nowością jest
metalowa data z połyskiem,
którą można przykleić do
każdego rodzaju okładki.
Format daty: 42x10 mm.
Minimalna ilość 10 szt.
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INDYWIDUALNE KALENDARZE
TRÓJDZIELNE I JEDNODZIELNE
Istnieje możliwość zamówienia kalendarzy trójdzielnych i jednodzielnych
według projektu własnego Klienta,
z indywidualnie drukowaną główką
i pleckami.
Plecki kalendarza zaprojektowane są
w sposób umożliwający wykonanie
nadruku reklamowego pomiędzy kalendariami oraz u dołu na stopce kalendarza.
Minimalna ilość 100 szt.

INDYWIDUALNA OKŁADKA
KALENDARZA BIURKOWEGO
Istnieje możliwość zamówienia kalendarzy z indywidualną okładką,
którą drukujemy na podstawie projektu dostarczonego przez Klienta.
Usługę tę oferujemy dla kalendarzy
o numerach katalogowych: 1233,
1237, 1238, 1239, 1245, 1248.
Minimalna ilość 50 szt.
Wymiary okładek (szer. x wys.)
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
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kat.
kat.
kat.
kat.
kat.
kat.

1233
1237
1238
1239
1245
1248

–
–
–
–
–
–

297
123
110
296
297
292

mm
mm
mm
mm
mm
mm

x
x
x
x
x
x

140
175
170
103
103
155

mm
mm
mm
mm
mm
mm
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NADRUKI NA BIUWARACH
Nadruki wykonujemy metodą sitodruku w kolorze białym, złotym,
srebrnym i czarnym.
Minimalna ilość 50 szt.

FOLIOWANIE
Każdy kalendarz możemy zabezpieczyć
folią termokurczliwą.

BLOKI KALENDARZY
Oferujemy same bloki kalendarzy we
wszystkich formatach. Drukowane są
na papierze białym lub chamois i występują w układzie dziennym oraz
tygodniowym. Bloki szyte są nićmi.
Oferta skierowana jest m.in. do drukarń i zakładów introligatorskich.
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NOTATKI
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