2023
2023

KALENDARZE
DZIENNE

A4

dzienny
360 str.

B5

dzienny
360 str.

A5

dzienny
360 str.

A5

B6

dzienny
Economic

dzienny
Economic
320 str.

320 str.

Dostępne formaty: A4 205x290mm B5 170x240mm A5 142x203mm B6 110x160mm
Układ: 1 dzień na 1 stronie, sobota i niedziela na 1 stronie, przed każdym miesiącem terminarz miesięczny

(A5 dzienny Economic, B6 dzienny, nie posiada), kalendarium 5-języczne: PL, EN, D, RUS, FR, imieniny i święta, wschody i zachody słońca,na dole kalendarium plan całego roku.

Objętość: 360 stron + 8 stron map – Vivella, Nebraska, Nebraska na gumkę, Flock, Vellutino na gumkę, Vellutino,
Acero, Velour, Denim.
320 stron – Baladek, Vivella Economic, Natura ECO

Papier: A5 i B6 - chamois 70g/m2, A4 i B5 - chamois 80g/m2
Kolorystyka: szaro-bordowa
Część Wersja 320 stron - plan roczny 2022, 2023, 2024, strona na notatki, fazy księżyca, dane osobiste, mapy
informacyjna: na wyklejkach (Europy i Polski), perforacja narożników TYLKO w formacie A5 Natura ECO i Vivella
Economic.

Wersja 360 stron - plan roczny 2022, 2023, 2024, strona na notatki, fazy księżyca, dane osobiste. Plan
urlopowy, jednostki miar, święta w UE, Informacje dla kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, strefy czasowe, plan miesięczny na rok 2024,
skorowidz od A do Z, mapy na wyklejkach (Europy i Polski), dodatkowo 8 stron z mapami głównych
miast w Polsce, perforacja narożników.
Blok kalendarza 320/360 stron szyty i dodatkowo klejony, wzomocniony krepą, tasiemka i kapitałka
w kolorze kremowym.

Możliwe • tłoczenie logo na sucho, (nie dotyczy Baladek)
opcje dodatkowe: • znakowanie folia w kolorze (1 kolor)

2

• grawer / personalizacja laserem (nie dotyczy
Baladek)
• finochrom (metalizowany rocznik)
• wklejka reklamowa
• znakowanie UV

•
•
•
•
•
•
•

pudełka
kieszonka na wizytówki
koperta na dokumenty
metalowe okucia
blaszka (pod grawer)
wycięcie registrów dwurzędowych
zawieszka na długopis

KALENDARZE
DZIENNE

Sobota i Niedziela na osobnej stronie

A4

dzienny
416 str.

A5

dzienny
416 str.

Dostępne formaty: A4 205x290mm A5 142x203mm
Układ: 1 dzień na 1 stronie, przed każdym miesiącem terminarz miesięczny,
Objętość:
Papier:
Kolorystyka:
Część
informacyjna:

kalendarium 5-języczne: PL, EN, D, RUS, FR, imieniny i święta,
wschody i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku.
416 stron + 8 stron map – Nebraska
A5 - chamois 70g/m2, A4 - chamois 80g/m2
szaro-bordowa

plan roczny 2022, 2023, 2024, plan urlopowy, informacje dla kierowców, fazy księżyca. dane osobiste,
oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w UE, jednostki miar, odległości między miastami, informacje o państwach członkowskich UE, tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, strefy czasowe, plan
miesięczny na rok 2024, skorowidz od A do Z, mapy na wyklejkach (Europy i Polski), dodatkowo 8 stron
z mapami głównych miast w Polsce; blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony krepą,
tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja narożników, strony na notatki.

Możliwe • tłoczenie logo na sucho
opcje dodatkowe: • znakowanie folia w kolorze (1 kolor)
•
•
•
•

grawer / personalizacja laserem
finochrom (metalizowany rocznik)
wklejka reklamowa
znakowanie UV

•
•
•
•
•
•
•

pudełka
kieszonka na wizytówki
koperta na dokumenty
metalowe okucia
blaszka (pod grawer)
wycięcie registrów dwurzędowych
zawieszka na długopis

3

KALENDARZE
TYGODNIOWE

A4

tygodniowy
144 str.
Dostępne formaty:
Układ:
Objętość:
Papier:
Kolorystyka:
Część
informacyjna:

B5

tygodniowy
144 str.

A5

tyg.
128 str.

A4 210x265mm B5 165x221mm A5 142x203mm
tygodniowy, 1 tydzień na 2 stronach (cały tydzień na rozkładówce), kalendarium 5-języczne:
PL, EN, D, RUS, FR, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody i zachody słońca, na dole
kalendarium plan całego roku.
144 strony (B5, A4) + 8 stron map - Vivella, Nebraska, Denim, Velour, Flock, Vellutino (A4)
128 stron - Baladek (A4, B5, A5) oraz Vivella Nebraska z gumką, Denim (tylko A5).
A5 - chamois 70g/m2, B5 i A4 - chamois 90g/m2
szaro-bordowa
Wersja 128 str. zawiera - Plan roczny na 2022, 2023, plan urlopowy, plan miesięczny na 2023,
2024, skorowidz teleadresowy, brak perforacji w oprawie Baladek (A5, B5, A4), mapy (Europy i
Polski) na wyklejkach.
Wersja 144 str. zawiera - Plan roczny na 2022, 2023, 2024, plan urlopowy, plan miesięczny na 2023,
2024, święta w UE, kalendarz stuletni, dane osobiste, tel. numery kierunkowe, odległości między miastami, strefy czasowe, informacje dla kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym,
rozmiary odzieży, strona na notatki, skorowidz od A do Z, mapy (Europy i Polski) na wyklejkach,
dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce, perforacja narożników.
Blok kalendarza 128/144 strony, szyty i dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka i kapitałka w kolorze kremowym.

Możliwe
opcje dodatkowe:

4

• tłoczenie logo na sucho, (nie dotyczy Baladek)
• znakowanie folia w kolorze (1 kolor)
• grawer / personalizacja laserem
(nie dotyczy Baladek)
• finochrom (metalizowany rocznik)
• wklejka reklamowa
• znakowanie UV

•
•
•
•
•
•
•

pudełka
kieszonka na wizytówki
koperta na dokumenty
metalowe okucia
blaszka (pod grawer)
wycięcie registrów dwurzędowych
zawieszka na długopis

KALENDARZ TYGODNIOWY A6
Format: A6 87x150mm
Układ: tygodniowy, 1 tydzień na 2 stronach

(cały tydzień na rozkładówce),
kalendarium 5-języczne: PL, EN, D, RUS, FR,
imieniny i święta, na dole kalendarium plan tygodniowy

Objętość:

128 stron – Vivella, Nebraska, Nebraska Exclusive, Denim,
Velour, Baladek

Papier: A6 - chamois 70g/m2
Kolorystyka: szaro-bordowa
Część skrócony kalendarz 2022, 2023, 2024 rozmiary odzieży,
informacyjna: skorowidz od A do Z, blok kalendarza szyty oraz

dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka w kolorze kremowym, brak perforacji narożników, mapy na
wyklejkach (Europy i Polski)

A6

tyg.
128 str.

Możliwe • tłoczenie logo na sucho, (nie dotyczy Baladek) • znakowaopcje dodatkowe: nie folia w kolorze (1 kolor) • grawer / personalizacja laserem

(nie dotyczy Baladek) • finochrom (metalizowany rocznik) •
wklejka reklamowa • pudełka• kieszonka na wizytówki • koperta na dokumenty • metalowe okucia • blaszka (pod grawer) • znakowanie UV • zawieszka na długopis

KALENDARZE TYGODNIOWO-NOTESOWE

B5

tyg.+notes
144 str.

A4

tyg.+notes
144 str.

A5

tyg.+notes
144 str.

Dostępne formaty: A4 210x265mm A5 142x203mm B5 165x221mm
Układ: z lewej strony kalendarium, z prawej notes w kratkę, kalendarium 5-języczne: PL, EN, D, RUS, FR,
imieniny i święta, wschody i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku.

Objętość: 144 strony + 8 stron map, (format A4, B5) – Nebraska

144 strony (bez dodatkowych map) format A5 – Nebraska

Papier: A5 - chamois 70g/m2, B5 i A4 - chamois 90g/m²
Kolorystyka: szaro-bordowa
Część Plan roczny na 2022, 2023, 2024, plan urlopowy, plan miesięczny na 2023, 2024, święta w UE, kalendarz
informacyjna: stuletni,tel. numery kierunkowe, odległości między miastami, strefy czasowe, informacje dla kierowców,
oświadczenie o zdarzeniu drogowym, rozmiary odzieży, perforacja narożników, strona na notatki, fazy
księżyca, dane osobiste, skorowidz od A do Z, mapy (Europy i Polski) na wyklejkach, dodatkowo 8
stron z mapami głównych miast w Polsce.
Blok kalendarz szyty i dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka i kapitałka w kolorze kremowym.

Możliwe • tłoczenie logo na sucho • znakowanie folia w kolorze (1 kolor) • grawer / personalizacja laserem • finoopcje dodatkowe: chrom (metalizowany rocznik) • wklejka reklamowa • kieszonka na wizytówki • koperta na dokumenty
• metalowe okucia • blaszka (pod grawer) • Wycięcie registrów dwurzędowych • pudełka - Natura ECO
lub tektura falista brąz • znakowanie UV • zawieszka na długopis

5

2023

KALENDARZE
OPRAWY JEDNOLITE

6

VIVELLA
» okładka obszyta nicią
w standardzie
produkt dostępny z certyfikatem FSC

czarny/nero

granat 4716

niebieski F417

turkus E999

jasny niebieski F003

jasna zieleń E478

zieleń 4720

bordo 4700

czerwień 4872

szary E482

pomarańcz A858

oliwka A967

Dostępne formaty:

ciemny brąz 4654

jasny brąz 4714

beż E274

A4

fiolet 4864

grafit F607/M

B5

A5

dzienny
360 str.

dzienny
360 str.

dzienny
360 str.

A4

B5

A5

róż 4881

tygodniowy
144 str.

Kolory opraw zaprezentowane w katalogu nie odzwierciedlają w 100%
rzeczywistej kolorystyki danej okleiny.

tygodniowy
144 str.

tyg.
128 str.

A6

tyg.
128 str.

7

VIVELLA
ECONOMIC

» blok 320 stron
» brak części informacyjnej
» brak dodatkowych map
(mapy tylko na wyklejkach)
» perforacja narożników bloku
(format B6, bez perforacji narożników)
» brak obszycia okładki nicią
produkt dostępny z certyfikatem FSC

czarny/nero

granat 4716

niebieski F417

turkus E999

jasny niebieski F003

jasna zieleń E478

zieleń 4720

bordo 4700

czerwień 4872

Dostępne formaty:

A5

dzienny
Economic

320 str.

8

szary E482

pomarańcz A858

oliwka A967

róż 4881

ciemny brąz 4654

jasny brąz 4714

beż E274

fiolet 4864

Kolory opraw zaprezentowane w katalogu nie odzwierciedlają w 100%
rzeczywistej kolorystyki danej okleiny.

B6

dzienny
Economic
320 str.

grafit F607/M

BALADEK

złocony
rocznik

ROCZNIK ZŁOCONY
» blok 320 stron
» brak części informacyjnej
» brak dodatkowych map
(mapy tylko na wyklejkach)
» brak perforacji narożników bloku
» imitacja obszycia okładki
produkt dostępny z certyfikatem FSC

czarny

granat

bordo

zieleń

Dostępne formaty:

A5

dzienny
Economic

320 str.

jasny brąz

B6

dzienny
Economic
320 str.

czerwień
dostępny w formatach
A5, A6 tygodniowy
A5, B6 dzienny

A4

tygodniowy
128 str.

B5

tygodniowy
128 str.

Kolory opraw zaprezentowane w katalogu nie odzwierciedlają w 100%
rzeczywistej kolorystyki danej okleiny.

A5

tyg.
128 str.

A6

tyg.
128 str.

9

NATURA ECO
» brak części informacyjnej
» brak dodatkowych map
(mapy tylko na wyklejkach)
» perforacja narożników bloku
» brak obszycia okładki nicią
» blok 320 stron
produkt dostępny z certyfikatem FSC

czarny 1068

brąz 5793

beż 1014

szary 5797

zielony 5792

granat 1038

czerwień 5794

Dostępne formaty:

A5

dzienny
Economic

320 str.

10

Kolory opraw zaprezentowane w katalogu nie odzwierciedlają w 100%
rzeczywistej kolorystyki danej okleiny.

NEBRASKA
» okładka obszyta nicią
w standardzie
produkt dostępny z certyfikatem FSC

czarny/nero

granat A227

niebieski A226

jasny niebieski D140

jasna zieleń A224
Dostępne formaty:

zieleń A299

ciemny brąz D556

grafit D135/M

jasny brąz A219

bordo B459

turkus D156

brąz A220

A4

B5

dzienny
360 str.

dzienny
360 str.

A4

B5

A5

dzienny
360 str.

czerwień A222

tygodniowy
144 str.

tygodniowy
144 str.

A4

B5

A6

Produkt dostępny
tyg. również w wersji
128 str. exclusive

pomarańcz A837

tyg.+notes
144 str.

Kolory opraw zaprezentowane w katalogu nie odzwierciedlają w 100%
rzeczywistej kolorystyki danej okleiny.

tyg.+notes
144 str.

A5

tyg.+notes
144 str.

11

NEBRASKA
416 STR

» sobota i niedziela osobno
» okładka obszyta nicią
w standardzie
produkt dostępny z certyfikatem FSC

czarny/nero

granat A227

niebieski A226

jasny niebieski D140

jasna zieleń A224

zieleń A299

jasny brąz A219

brąz A220

ciemny brąz D556

bordo B459

czerwień A222

Dostępne formaty:

grafit D135/M

turkus D156

pomarańcz A837

A4

dzienny
416 str.

12

Kolory opraw zaprezentowane w katalogu nie odzwierciedlają w 100%
rzeczywistej kolorystyki danej okleiny.

A5

dzienny
416 str.

zaokrąglone
rogi oprawy
oraz bloku

NEBRASKA

ZAMYKANA NA GUMKĘ

Gumka na
długopis
w kolorze
czarnym,
szerokość
10 mm

» okładka obszyta nicią
w standardzie
produkt dostępny z certyfikatem FSC

czarny/nero

granat A227

niebieski A226

jasny niebieski D140

jasna zieleń A224

zieleń A299

jasny brąz A219

ciemny brąz D556

brąz A220

czerwień A222

bordo B459

Zamykanie na
gumkę w kolorze
czarnym, szerokość
10 mm

Dostępne formaty:

A5

grafit D135/M

turkus D156

pomarańcz A837

dzienny
360 str.

A5

tyg.
128 str.

Kolory opraw zaprezentowane w katalogu nie odzwierciedlają w 100%
rzeczywistej kolorystyki danej okleiny.

13

VELOUR
» okładka obszyta nicią
w standardzie
produkt dostępny z certyfikatem FSC

czarny / nero

granat A841

czerwień A838

zieleń A839

Dostępne formaty:

zieleń F488/M

srebrny F494/M

A4

grafit F493/M

dzienny
360 str.

dzienny
360 str.

A4

B5

A5

dzienny
360 str.

niebieski F492/M

tygodniowy
144 str.

14

B5

tygodniowy
144 str.

Kolory opraw zaprezentowane w katalogu nie odzwierciedlają w 100%
rzeczywistej kolorystyki danej okleiny.

A6

tyg.
128 str.

VELLUTINO

ZAMYKANA NA GUMKĘ
» brak obszycia okładki nicią,
» brak rowkowania okładki,
» okładka twarda, bez gąbki
produkt dostępny z certyfikatem FSC

czarny / nero
gumka na
długopis
szerokość
10mm,
gumka
pod kolor
oprawy

granat F965

niebieski F961

jasny niebieski F960

szary F973

grafit F974

zieleń F977

oliwka F976

czerwień F970

pomarańcz F969

ciemny brąz F963

żółty F972

Zamykanie na
gumkę, gumka
pod kolor oprawy,
szerokość 10 mm

Dostępny format:

A5

dzienny
360 str.

Kolory opraw zaprezentowane w katalogu nie odzwierciedlają w 100%
rzeczywistej kolorystyki danej okleiny.

15

VELLUTINO
» okładka obszyta nicią
w standardzie
produkt dostępny z certyfikatem FSC

czarny / nero

granat F965

niebieski F691

jasny niebieski F960

szary F973

grafit F974

zieleń F977

oliwka F976

czerwień F970

Dostępne formaty:

A5

dzienny
360 str.
pomarańcz F969

ciemny brąz F963

żółty F972

A4

tygodniowy
144 str.

16

Kolory opraw zaprezentowane w katalogu nie odzwierciedlają w 100%
rzeczywistej kolorystyki danej okleiny.

FLOCK
» brak obszycia okładki nicią
» brak rowkowania okładki
» okładka twarda, bez gąbki
produkt dostępny z certyfikatem FSC

czarny A70A-11

czerwień A70A-05

Dostępne formaty:

A5

dzienny
360 str.
granat A70A-04

szary A70A-01

A4

tygodniowy
144 str.

Kolory opraw zaprezentowane w katalogu nie odzwierciedlają w 100%
rzeczywistej kolorystyki danej okleiny.

17

ACERO
» okładka obszyta nicią
w standardzie
produkt dostępny z certyfikatem FSC

Dostępne formaty:

czarny E964

jasny brąz E935

A4

ciemny brąz E944

dzienny
360 str.

dzienny
360 str.

A4

B5

zieleń E958

tygodniowy
144 str.

18

B5

tygodniowy
144 str.

Kolory opraw zaprezentowane w katalogu nie odzwierciedlają w 100%
rzeczywistej kolorystyki danej okleiny.

A5

dzienny
360 str.

DENIM
» okładka obszyta nicią
w standardzie
produkt dostępny z certyfikatem FSC

czarny F773

niebieski F707

granat E389

jasny brąz E386

ciemny brąz E391

grafit E392

popielaty E390

czerwień E385

Dostępne formaty:

A4

zieleń E387

B5

A5

dzienny
360 str.

dzienny
360 str.

dzienny
360 str.

A4

B5

A5

pomarańcz E384

tygodniowy
144 str.

tygodniowy
144 str.

Kolory opraw zaprezentowane w katalogu nie odzwierciedlają w 100%
rzeczywistej kolorystyki danej okleiny.

tyg.
128 str.

A6

tyg.
128 str.

19

2023

KALENDARZE
OPRAWY LACZONE

20

LACZENIE
» okleina BABY FACE
» zaokrąglone rogi oprawy i bloku
» oprawa bez obszycia nicią
(nie dotyczy łączenia proste
poziome)

» okładka bez rowkowania
» koperta na dokumenty
na TYLNEJ wyklejce
» brak map na wyklejkach
produkt dostępny z certyfikatem FSC
Dostępny format:

A5

dzienny
360 str.

WSTAWKA

czarny A58-07
+ czerwień A58-14

granat A58-06
+ srebrny A58-32

czarny A58-07
+ szary A58-38

czerwień A58-14
+ szary A58-38

do wyczerpania zapasów

Kolory opraw zaprezentowane w katalogu nie odzwierciedlają w 100%
rzeczywistej kolorystyki danej okleiny.

21

Okładka
obszyta
nicią

do wyczerpania zapasów

do wyczerpania zapasów

PROSTE POZIOME

22

LINIA POZIOMA

czarny A58-07
+ szary A58-38

czarny A58-07
+ czerwień A58-14

czarny A58-07
+ czerwień A58-14

czerwień A58-14
+ czarny A58-07

szary A58-38
+ srebrny A58-32

granat A58-06
+ szary A58-38

szary A58-38
+ czerwień A58-14

granat A58-06
+ czerwień A58-14

Kolory opraw zaprezentowane w katalogu nie odzwierciedlają w 100%
rzeczywistej kolorystyki danej okleiny.

ZAMYKANY
NA PASEK

» okleina FABRIQUE
+ pasek BABY FACE
» gumka na długopis
pod paskiem
» oprawa obszyta nicią
» okładka bez
rowkowania
» koperta na
dokumenty
na TYLNEJ wyklejce
» brak map na
wyklejkach

zaokrąglone rogi
oprawy i bloku

produkt dostępny
z certyfikatem FSC
zamknięcie
na pasek
+gumka na
długopis
pod paskiem
Dostępny format:

A5

dzienny
360 str.

szary A168-01

do wyczerpania zapasów
granat A168-10

grafit A168-04

Kolory opraw zaprezentowane w katalogu nie odzwierciedlają w 100%
rzeczywistej kolorystyki danej okleiny.

czerwień A168-13

23

ZAMYKANY
NA MAGNES

Okleina ARES + pasek ARES
gumka na długopis pod paskiem
oprawa obszyta nicią
okadka bez rowkowania
okładka bez gąbki
zmiękczającej
» koperta na dokumenty
na TYLNEJ wyklejce
» brak map na wyklejkach
»
»
»
»
»

produkt dostępny z certyfikatem
FSC

zamknięcie
na magnes
+ gumka na
długopis
pod paskiem
Dostępny format:

A5

dzienny
360 str.

brąz A186-12
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do wyczerpania zapasów
czarny A186-26

grafit A186-25

Kolory opraw zaprezentowane w katalogu nie odzwierciedlają w 100%
rzeczywistej kolorystyki danej okleiny.

granat A186-21

zaokrąglone rogi
oprawy
i bloku

PRZESZYCIE
METKA

Metka z wytłoczonym
rocznikiem

DENIM
+ BABY FACE

» okleina DENIM
+ metka BABY FACE
produkt dostępny z certyfikatem
FSC

przeszycie
w kolorze
metki
Dostępny format:

A5

dzienny
360 str.
Denim Granat E389 +Metka Baby
Face Czerwień A58-14
+ pionowe szycie nicią w kolorze
metki

Denim Popielaty E390 +Metka Baby
Face Pomarańcz A58-10
+ pionowe szycie nicią w kolorze
metki

Denim Grafit E392 +Metka Baby Face
Żółty A58-19
+ pionowe szycie nicią w kolorze
metki

Kolory opraw zaprezentowane w katalogu nie odzwierciedlają w 100%
rzeczywistej kolorystyki danej okleiny.

Denim Czerwień E385 +Metka Baby
Face Niebieski A58-37
+ pionowe szycie nicią w kolorze
metki
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NOTESY
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Kolory opraw zaprezentowane w katalogu nie odzwierciedlają w 100%
rzeczywistej kolorystyki danej okleiny.

NOTESY NEBRASKA
» okładka obszyta nicią
w standardzie

wnętrze notesu w kratkę
wnętrze notesu w linie
wnętrze notesu w kropki

Dostępne formaty:

A5

kratka
144 str.

A5

w linie
144 str.

Dostępne formaty:
Układ:
Objętość:
Papier:
Wykończenie:

A5

w kropki
144 str.

A5 142x203mm
A5 kratka (bez marginesu), kropki (bez marginesu) lub linia (margines 25 mm)
144 strony
chamois 100 g/m², druk 1 kolor
blok notesu szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony krępą, wyklejki chamois,
tasiemka oraz kapitałka koloru kremowego, zaokrąglenie narożników okładki i bloku, obszycie
okładki nicią, notes bez gumki lub z zamykaniem na gumkę + gumka na długopis

Możliwe • tłoczenie logo na sucho,
opcje dodatkowe: • znakowanie folia w kolorze (1 kolor)
•
•
•
•

grawer / personalizacja laserem
finochrom (metalizowany rocznik)
wklejka reklamowa
znakowanie UV

•
•
•
•
•

pudełka
kieszonka na wizytówki
koperta na dokumenty
metalowe okucia
blaszka (pod grawer)
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NOTES
NEBRASKA
BEZ OPCJI ZAMYKANIA
NA GUMKĘ
» okładka obszyta nicią
w standardzie

zaokrąglone
rogi oprawy
oraz bloku

czerwień A222
tylko
w linie

brąz A220

bordo B459

Dostępne formaty:

A5

kratka
144 str.
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A5

w linie
144 str.

Kolory opraw zaprezentowane w katalogu nie odzwierciedlają w 100%
rzeczywistej kolorystyki danej okleiny.

NOTES
NEBRASKA
ZAMYKANY NA GUMKĘ
Z GUMKĄ NA DŁUGOPIS
» okładka obszyta nicią w standardzie

czarny/nero

granat A227

jasny niebieski D140

niebieski A226

jasny brąz A219

brąz A220

ciemny brąz D556

bordo B459

czerwień A222

grafit D135/M

jasna zieleń A224

zieleń A299

pomarańcz A837

Gumka na
długopis
w kolorze
czarnym,
szerokość
20 mm

Zamykanie na
gumkę szerokość
7 mm,
w kolorze czarnym

zaokrąglone rogi
oprawy
oraz bloku

Dostępne formaty:

A5

kratka
144 str.

Kolory opraw zaprezentowane w katalogu nie odzwierciedlają w 100%
rzeczywistej kolorystyki danej okleiny.

A5

w linie
144 str.

A5

w kropki
144 str.

29

NOTESY VIVELLA
» oprawa twarda, bez gąbki
» bez rowkowania
» brak obszycia okładki nicią

wnętrze notesu w kratkę

wnętrze notesu w kropki

Dostępne formaty:

B5

A5

kratka
144 str.

Dostępne formaty:
Układ:
Objętość:
Papier:
Wykończenie:

kratka
144 str.

Dostępne formaty:

B5

B6

kropki
144 str.

kratka
144 str.

A5

kropki
144 str.

B6

kropki
144 str.

B5 165x221mm A5 142x203mm B6 110x160mm
kratka lub kropki
144 strony
chamois 100 g/m², druk 1 kolor
blok notesu szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony krępą,
tasiemka oraz kapitałka koloru kremowego,
zaokrąglenie narożników okładki i bloku,
notes z zamykaniem na gumkę + gumka na długopis (13mm) gumka w kolorze oprawy (zbliżona),
wyklejki w kolorze oprawy (zbliżone)

Możliwe • tłoczenie logo na sucho,
opcje dodatkowe: • znakowanie folia w kolorze (1 kolor)
•
•
•
•
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grawer / personalizacja laserem
finochrom (metalizowany rocznik)
wklejka reklamowa
znakowanie UV

•
•
•
•
•

pudełka
kieszonka na wizytówki
koperta na dokumenty
metalowe okucia
blaszka (pod grawer)

NOTES VIVELLA

oprawa twarda,
bez gąbki,
rowkowania,
i bez obszycia nicią

ZAMYKANY NA GUMKĘ
Z GUMKĄ
NA DŁUGOPIS

zaokrąglone
rogi oprawy
oraz bloku
gumka na
długopis
w kolorze
zbliżonym
do okleiny,
szerokość
10mm

czarny/nero

niebieski F417

jasny brąz 4714

granat 4716

jasny niebieski F003

wyklejki
papier
chamois,
bez
zadruku

jasna zieleń E478
zamykanie na gumkę w kolorze
zbliżonym do okleiny, szerokość 10mm

zieleń 4720

czerwień 4872

beż E274

Dostępne formaty:

B5

kratka
144 str.
szary E482

pomarańcz A858

A5

kratka
144 str.

B6

kratka
144 str.

grafit F607/M

B5

kropki
144 str.

Kolory opraw zaprezentowane w katalogu nie odzwierciedlają w 100%
rzeczywistej kolorystyki danej okleiny.

A5

kropki
144 str.

B6

kropki
144 str.
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2023

OPCJE
DODATKOWE
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NADRUK UV
Możliwość precyzyjnego odwzorowania kształtów i kolorów
logotypów, poprzez ich nadrukowanie na oprawie kalendarza.
# Nadruk CMYK (4 kolory + biała baza) wg kolorystyki
dostarczonej przez zamawiającego.
# Znakowanie wykonywane w trzech przedziałach powierzchni tj.
do 30 cm2 / do 60 cm2 / do 90 cm2
# Gotowy logotyp w skali 1:1 w wersji wektorowej dostarcza
zamawiający
# Miejsce znakowania określa zamawiający
(minimum 2 cm od krawędzi okładki lub jej rowkowania)

NOWOŚĆ
W OFERCIE

TLOCZENIE LOGO
Tłoczenie z efektem termoprzebarwienia / na sucho,
możliwe na wszystkich okleinach z naszej oferty
(z wyłączeniem opraw Baladek).
# Tłoczenie wykonywane z efektem
termoprzebarwienia / na sucho
# Tłoczenia przy użyciu matryc mosiężnych i magnezowych o
grubości 7 mm
# Gotowy logotyp w wersji wektorowej dostarcza zamawiający
w skali 1:1 monochromatyczny
# Miejsce znakowania określa zamawiający (minimum 2 cm
od krawędzi okładki lub jej rowkowania)
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ZNAKOWANIE
Możliwość znakowania okładek kalendarzy
przy użyciu folii w jednym kolorze.
# Folia dostępna w dwóch kolorach tj. Złoty
i Srebrny
# Tłoczenia wykonywane są przy użyciu matryc
mosiężnych i magnezowych o grubości 7 mm
# Gotowy logotyp w wersji wektorowej dostarcza
zamawiający
# Miejsce znakowania określa zamawiający (min.
2 cm od krawędzi okładki lub jej rowkowania)
# Przed zamówieniem należy skonsultować
możliwość wykonania logotypu ze swoim
handlowcem/opiekunem

GRAWER/PERSONALZACJA
» znakowanie laserem
Umieszczenie logo lub personalizacji na okładce kalendarza przy użyciu lasera. Znakowanie możliwe do
wykonania na wszystkich okleinach z oferty (z wyłączeniem oprawy Baladek).
# Grawer laserem CO2
# 1 szt. znakowania logo/personalizacji = max 20 cm2
# Znakowanie w dowolnym miejscu okładki (z wyłączeniem grzbietu kalendarza)
# Gotowy logotyp lub listę nazwisk do personalizacji w wersji wektorowej dostarcza zamawiający
# Miejsce znakowania określa zamawiający (min. 1 cm od krawędzi okładki lub jej rowkowania)
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FINOCHROMY
Finochrom, element wykonany z chromowanego metalu.
# Finochrom dostępny tylko w kolorze SREBRNYM. Inne
kolory dostępne na zamówienie indywidualne.
# Finochrom wklejany jest we wcześniej wytłoczone miejsce
(należy doliczyć koszt matrycy do tłoczenia miejsca pod
finochrom + koszt jego tłoczenia)
# Przed zamówieniem należy skonsultować możliwość
wykonania finochromu ze swoim handlowcem/opiekunem

WKLEJKI
Jedno lub dwustronnie zadrukowana kartka wg
projektu klienta, wklejana w dowolne miejsce
kalendarza.
# Zadruk CMYK 4+0 / 4+4.
# Druk na papierze kredowym mat lub błysk.
# Maksymalnie do jednego kalendarza
wklejamy 12 kartek (nie dotyczy formatu A6 i
B6 - wklejamy maxymalnie 6 kartek).
# Maksymalnie wklejamy 3 kartki w jedno
miejsce (wklejane jedna na drugą).
# Wszystkie projekty musza być przygotowane
na podstawie naszych makiet.
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KOPERTA
» na dokumenty
Koperta na dokumenty, dopasowana do formatu kalendarza
lub notesu. Możliwość umieszczenia na wyklejce przedniej
lub tylnej.
# Koperta dostępna tylko w kolorze
kremowym z czarnymi bokami.
# Koperta gotowa do wklejenia (oklejona
taśmą samoprzylepną)
# Koperty pasują do każdego oferowanego
przez nas formatu kalendarza tj. A4 / B5 /
A5 / B6 / A6

KIESZONKI PCV
Kieszonka PCV na wizytówki/karty. Kieszonki samoprzylepne
wykonane są z przeźroczystej, sztywnej folii.
# Kieszonki na wizytówki dostępne w dwóch
kształtach tj. prostokąt i trójkąt
# Miejsce wklejenia wskazuje zamawiający
(przednia lub tylna wyklejka)

KIESZONKA TRÓJKATNA
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KIESZONKA
PROSTOKATNA

UCHWYT
» na długopis
Wykonany z przeźroczystego materiału PCV.
# Średnica oczka na długopis - 9 mm
# Wymiar uchwytu - 23 mm x 35 mm
# Uchwyt przyklejany jest na przeźroczystą
taśmę dwustronną
# Miejsce wklejenia to tylna wyklejka
kalendarza lub notesu.

BLASZKI ZACISKANE
» na krawędzi okładki
Metalowe blaszki, zakładane i zaciskane na
krawędzi okładki z możliwością wykonania
grawera laserowego.
# Blaszki dostępne w dwóch formatach
# Blaszki dostępne w kolorach ZŁOTY
i SREBRNY tj. Kwadrat (25x25 mm)
i Prostokąt (55x8 mm)
# Możliwy grawer laserem CO2 na blaszkach
# Umiejscowienie blaszki wskazuje
zamawiający
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PUDELKA
TEKTUROWE
Pudełka przeznaczone do pakowania pojedynczych sztuk
kalendarzy lub notesów. Wykonane z gładkiej tektury
w kolorze brązowym do samodzielnego składania.
# Pudełka dostosowane do każdego z
oferowanych przez nas formatów kalendarzy
# Pudełka TEKTUROWE sprzedawane i wysyłane
są tylko w formie rozłożonej

Pudełko do samodzielnego złożenia

PUDELKA ECO
Pudełka wykonane z tektury pokrytej materiałem ECO Natura.
Składane z dwóch elementów, oddzielne dno + wieczko.
Dostępne w jednym stałym kolorze tj. Czarny.
# Pudełka dostosowane do każdego z
oferowanych przez nas formatów kalendarzy
# Pudełka ECO sprzedawane są tylko w formie
złożonej (dno + wieczko)
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oddzielne dno i wieczko

WYCIETE
REGISTRY
» dwurzędowe
Możliwość wycięcia registrów dwurzędowych w gotowych
kalendarzach z oferty „dostępne od ręki” lub w samych
blokach kalendarzy.
# W standardzie registry są nadrukowane
# Opcja nie dotyczy kalendarzy w formacie A6

OKUCIA
» narożników
Metalowe okucia na narożniki okładki.
# Okucia dostępne w kolorze ZŁOTYM i
SREBRNYM
# 1 komplet = 4 sztuki okuć
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RODZAJE OPRAW
OKŁADKA TWARDA Z GĄBKĄ

Okładka wykonana przy użuyciu sztywnej tektury, kszarowana gąbką, połączona z wybraną okleiną lub
zadrukowaną i zafoliowaną oklejką.

OKŁADKA TWARDA BEZ GĄBKI

Okładka wykonana przy użyciu sztywnej tektury, połączona z wybraną okleiną lub zadrukowaną i zafoliowaną
oklejką. Ten typ okładki nie posiada gąbki!

OKŁADKA FLEXI / MIĘKKA

Okładka wykonana przy użyciu cienkiej, miękkiej tektury, połączona z wybraną okleiną lub zadrukowaną
i zafoliowaną oklejką. Ten typ okładki nie posiada gąbki i rowkowania. Można ją wyginać razem z blokiem
kalendarza lub notesu

