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Kd KALENDARZE DZIENNE

A4
dzienny

360 stron

B5
dzienny

360 stron

A5
dzienny

360 stron

B6
dzienny

352 strony

A5
dzienny

ECONOMIC
320 stron

A4 205x290mm   B5 170x240mm   A5 142x203mm   B6 110x160mm

1 dzień na 1 stronie, sobota i niedziela na 1 stronie, przed każdym miesiącem terminarz miesięczny,
kalendarium 5-języczne: PL, GB, D, RUS, FR, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody i zachody słońca,
na dole kalendarium plan całego roku

360 stron Vivella, Nebraska, Denim, Nebraska na gumkę, Acero, Grafite
320 stron Baladek, Vivella Economic

chamois 70 g/m2 (A5 i B6), chamois 80 g/m² (A4 i B5)

szaro-bordowa

plan roczny 2017, 2018, 2019, plan urlopowy, jednostki miar, święta w UE, informacje dla kierowców,  
oświadczenie o zdarzeniu drogowym, odległości między miastami, informacje o państwach członkowskich 
UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, adresy internetowe, tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, 
strefy czasowe, plan miesięczny na rok 2018, skorowidz od A do Z, mapy na wyklejkach (Polski i Europy)

dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce (brak map w oprawach Baladek, Vivella Economic  
i w formacie B6); blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka oraz kapitałka  
w kolorze kremowym, perforacja narożników (brak perforacji w kalendarzu Baladek i Vivella Economic)

• wycięcie registrów dwurzędowych
• tłoczenie logo na sucho / Baladek logo złocone
• metalowa blaszka na krawędzi okładki z logo/napis
• personalizacja - wszystkie oprócz okleiny Baladek
• wklejka reklamowa 
• metalowe okucia

Dostępne formaty:
Układ:

Objętość:

Papier:

Kolorystyka:
Część  

informacyjna:

Możliwe
opcje dodatkowe:
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KdKALENDARZE DZIENNE

A5 142x203mm  

1 dzień na 1 stronie, przed każdym miesiącem terminarz miesięczny,  
kalendarium 5-języczne: PL, GB, D, RUS, FR, imieniny i święta, fazy księżyca,  
wschody i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku

416 stron + 8 stron map oprawa Nebraska

chamois 70 g/m2

szaro-bordowa

plan roczny 2017, 2018, 2019, plan urlopowy, informacje dla kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogo-
wym, święta w UE, jednostki miar, odległości między miastami, informacje o państwach członkowskich UE, 
przedstawicielstwa Polski w krajach UE, adresy internetowe, tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, 
strefy czasowe, plan miesięczny na rok 2018, skorowidz od A do Z, mapy na wyklejkach (Polski i Europy)

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 

• wycięcie registrów dwurzędowych
• tłoczenie logo na sucho
• metalowa blaszka na krawędzi okładki z logo/napis
• personalizacja
• wklejka reklamowa 
• metalowe okucia

Dostępne formaty:
Układ:

Objętość:
Papier:

Kolorystyka:
Część  

informacyjna:

Możliwe
opcje dodatkowe:

A5
dzienny

416 stron

Sobota i Niedziela na osobnej stronie
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KALENDARZE TYGODNIOWE Kt

A5
tygodniowy
128 stron

A4
tygodniowy
144 strony

B5
tygodniowy
144 strony

A4 210x265mm   B5 165x221mm   A5 142x203mm

tygodniowy, 1 tydzień na 2 stronach (cały tydzień na rozkładówce), kalendarium 5-języczne:
PL, GB, D, RUS, FR, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody i zachody słońca, na dole
kalendarium plan całego roku

144 strony (A4 i B5) oprawy Acero, Baladek, Denim, Nebraska, Vivella, Grafite
128 stron (A5) oprawy Baladek oraz Nebraska z gumką, Vivella

chamois 70 g/m2 

szaro-bordowa

plan roczny 2017, 2018, 2019, plan urlopowy, informacje dla kierowców, oświadczenie o zdarzeniu  
drogowym, święta w UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy, tel. numery kierunkowe, 
kalendarz stuletni, rozmiar odzieży, skorowidz od A do Z, mapy na wyklejkach (Polski i Europy)

dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce (brak map w oprawie Baladek  
i Nebraska z gumką oraz A5 tygodniowy Vivella), blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony,  
wzmocniony krepą,
tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja narożników

• wycięcie registrów dwurzędowych
• tłoczenie logo na sucho / Baladek logo złocone
• metalowa blaszka na krawędzi okładki z logo/napis
• personalizacja - wszystkie oprócz okleiny Baladek 
• wklejka reklamowa 
• metalowe okucia

Dostępne formaty:
Układ:

Objętość:

Papier:
Kolorystyka:

Część  
informacyjna:

Możliwe
opcje dodatkowe:
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A6
tyg.

128 str.

A6 87x150mm

tygodniowy, 1 tydzień na 2 stronach (cały tydzień
na rozkładówce), kalendarium 5-języczne: PL, GB, D,
RUS, FR, imieniny i święta, na dole kalendarium 
plan tygodniowy

128 stron Vivella, Nebraska, Denim, Acero, Grafite,  
Nebraska Exclusive, Baladek

chamois 70 g/m2 

szaro-bordowa

skrócony kalendarz 2017, 2018, 2019, rozmiary odzieży,
skorowidz od A do Z, blok kalendarza szyty oraz
dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka oraz
kapitałka w kolorze kremowym, brak perforacji narożników, 
mapy na wyklejkach (Polski i Europy)

• tłoczenie logo na sucho / Baladek logo złocone
• metalowa blaszka na krawędzi okładki z logo/napis
• personalizacja, oprócz okleiny Baladek
• wklejka reklamowa
• metalowe okucia

Dostępne formaty:
Układ:

Objętość:

Papier:
Kolorystyka:

Część  
informacyjna:

Możliwe
opcje dodatkowe:

Kalendarz A4/A5 tygodniowy NOTESOWY - 144 stronyKtn

A4 210x265mm    A5 142x203mm

z lewej strony kalendarium, z prawej notes w kratkę, kalendarium 5-języczne: PL, GB, D, RUS, FR,  
imieniny i święta, fazy księżyca, wschody i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku

format A4, 144 strony dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast Polski - oprawa Nebraska
format A5, 144 strony bez dodatkowych map - oprawa Nebraska

A4 - chamois 90 g/m², A5 - chamois 70 g/m²

szaro-bordowa

plan roczny 2017, 2018, 2019, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w UE, rozmiary odzieży,  
skorowidz od A do Z, notes teleadresowy zintegrowany z blokiem, blok kalendarza szyty oraz dodatkowo 
klejony, wzmocniony krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja narożników,  
mapy na wyklejkach (Polski i Europy), informacje dla kierowców

• wycięcie registrów dwurzędowych   • metalowa blaszka na krawędzi okładki z logo/napis
• tłoczenie logo na sucho  • personalizacja  • wklejka reklamowa  • okucia metalowe

Dostępne formaty:
Układ:

Objętość:

Papier:
Kolorystyka:

Część  
informacyjna:

Możliwe
opcje dodatkowe:

KtKALENDARZE TYGODNIOWE

A4
tygodniowy

+ notes
144 strony

A5
tygodniowy

+ notes
144 strony
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okładka obszyta nicią w standardzie 
(A5 tygodniowy, imitacja obszycia)

dostępne formaty

A4
dzienny

360 stron

A4
tygodniowy
144 strony

B5
tygodniowy
144 strony

A6
tyg.

128 str.

B5
dzienny

360 stron

A5
dzienny

360 stron

B6
dzienny

352 strony

 VIVELLAV

czarny/nero granat 4716 niebieski F417 ciemny brąz 4654

jasny brąz 4714 zieleń 4720 bordo 4700 czerwień 4872

beż E274 róż 4881 szary E482 pomarańcz A858

oliwka A967 lilia E249

A5
tygodniowy
128 stron
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brak części informacyjnej

brak dodatkowych map

dostępne formaty

VeVIVELLA ECONOMIC

A5
dzienny

320 stron

czarny/nero granat 4716 niebieski F417 ciemny brąz 4654

jasny brąz 4714 zieleń 4720 bordo 4700 czerwień 4872

beż E274 róż 4881 szary E482 pomarańcz A858

oliwka A967 lilia E249
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 DENIMD

okładka obszyta nicią w standardzie

dostępne formaty

A4
dzienny

360 stron

A4
tygodniowy
144 strony

B5
tygodniowy
144 strony

A6
tyg.

128 str.

B5
dzienny

360 stron

A5
dzienny

360 stron

B6
dzienny

352 strony

granat E389 jasny brąz E386 ciemny brąz E391 zieleń E387

grafit E392 popielaty E390 czerwień E385 pomarańcz E384
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BALADEK, ROCZNIK ZŁOCONY* B

brak części informacyjnej

imitacja obszycia okładki

brak perforacji

brak dodatkowych map

dostępne formaty

A5
dzienny

320 stron

B6
dzienny

320 stron

A4
tygodniowy
128 stron

B5
tygodniowy
128 stron

A5
tygodniowy
128 stron

A6
tyg.

128 stron

złocony rocznik

czarny granat bordo

zieleń jasny brąz czerwień

kolor czerwony
dostępny tylko w formatach

A5 tygodniowy,
A6 tygodniowy,

A5 dzienny,
B6 dzienny
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okładka obszyta nicią w standardzie

dostępne formaty

A4
dzienny

360 stron

A4
tygodniowy
144 strony

B5
tygodniowy
144 strony

A6
tyg.

128 str.

B5
dzienny

360 stron

A5
dzienny

360 stron

B6
dzienny

352 strony

N NEBRASKA

czarny/nero granat A227 niebieski A226 jasny niebieski D140

zieleń A299 jasny brąz A219 brąz A220 ciemny brąz D556

bordo B459 czerwień A222 grafit D135/M lilia D148

pomarańcz A837

A4
tygodniowy

+ notes
144 strony

A5
tygodniowy

+ notes
144 strony
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NEBRASKA A5 SOBOTA I NIEDZIELA OSOBNO N

okładka obszyta nicią w standardzie

dostępne formaty

czarny/nero granat A227 niebieski A226 jasny niebieski D140

zieleń A299 jasny brąz A219 brąz A220 ciemny brąz D556

bordo B459 czerwień A222 grafit D135/M lilia D148

pomarańcz A837

A5
dzienny

416 stron
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 NEBRASKA Z GUMKĄ

okładka obszyta nicią w standardzie
zaokrąglone rogi oprawy oraz bloku 
zamykanie na gumkę + gumka na długopis w kolorze czarnym
A6 tygodniowy - brak obszycia okładki nicią
brak możliwości wklejenia wklejki

dostępne formaty

A5
dzienny

360 stron

Ng

A5
tygodniowy
128 stron

Zamykanie na gumkę + gumka na długopis

czarny/nero brąz A220 granat A227

bordo B459 czerwień A222
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NEBRASKA EXCLUSIVE Ne

okładka obszyta nicią w standardzie 
zaokrąglone rogi oprawy oraz bloku
brak możliwości wklejenia wklejki

dostępne formaty

A6
tyg.

128 str.

A4
tygodniowy
144 strony

A5
dzienny

360 stron

w formacie A6
okładka jest miękka, 
elastyczna

czarny/nero granat A227 niebieski A226 jasny niebieski D140

zieleń A299 jasny brąz A219 brąz A220 ciemny brąz D556

bordo B459 czerwień A222 grafit D135/M lilia D148

pomarańcz A837
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 ACERO

okładka obszyta nicią w standardzie

dostępne formaty

A4
dzienny

360 stron

A4
tygodniowy
144 strony

B5
tygodniowy
144 strony

A6
tyg.

128 str.

B5
dzienny

360 stron

A5
dzienny

360 stron

B6
dzienny

352 strony

A

czarny E964 niebieski E954 jasny brąz E935 brąz E941

ciemny brąz E944 czerwień E949 oliwka E959 pomarańcz E963

szary E946 zieleń E958
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GRAFITE CARBONIUM G

okładka obszyta nicią w standardzie

dostępne formaty

A4
dzienny

360 stron

A4
tygodniowy
144 strony

B5
tygodniowy
144 strony

A6
tyg.

128 str.

B5
dzienny

360 stron

A5
dzienny

360 stron

B6
dzienny

352 strony

srebrny B119/M grafit B121/M

niebieski F796/M czarny B859/M
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Nebraska Granat A227 
+ wstawka Vivella  

Niebieski F417

 KALENDARZE PRZESZYTE (OPRAWY ŁĄCZONE)Kp
okładka obszyta nicią w standardzie

dostępne formaty

A4
tygodniowy
144 strony

A5
dzienny

360 stron

Przeszycie PORTOS

Przeszycie LINIA GÓRNA

Przeszycie MARGINES

Denim Grafit E392 
+ wstawka Denim 

popielaty E390

Nebraska Ciemny Brąz D556  
+ wstawka Vivella Beż E274

Nebraska Czarny/ Nero   
+ pasek Nebraska  
Czerwony A222
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KALENDARZE PRZESZYTE (OPRAWY ŁĄCZONE) Kp

Przeszycie PASSO

okładka obszyta nicią w standardzie

dostępne formaty

A4
tygodniowy
144 strony

A5
dzienny

360 stron

Przeszycie GRZBIET

Nebraska 
Czarny / Nero  

+ wstawka przód  
Vivella Szary E482

Nebraska 
Czarny  / Nero   

+ wstawka przód  
Nebraska 

Czerwony  A222

Vivella Zielony 4720 
+ pasek 5mm Vivella 

Oliwka A967

Vivella Granat 4716  
+ pasek 5mm  Vivella  

Pomarańcz A858
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okładka obszyta nicią w standardzie
narożniki bloku zaokrąglone w standardziedostępne formaty

 NOTESY NEBRASKANn

wnętrze notesu w liniewnętrze notesu w kratkę

A5 142x203mm  A4 210x265mm

A5 kratka lub linia (margines 25 mm), A4 kratka lub linia (bez marginesu)

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, obszycie okładki nicią, 

notes bez gumki lub z zamykaniem na gumkę + gumka na długopis

• tłoczenie logo
• personalizacja
• metalowa blaszka na krawędzi okładki z logo/napis

Dostępne formaty:
Układ:

Objętość:
Papier:

Wykończenie:

Możliwe
opcje dodatkowe:

NEBRASKA bez opcji zamykania na gumkę

zaokrąglone rogi oprawy oraz bloku, brak możliwości wklejenia wklejki

czarny/nero granat A227

bordo B459brąz A220 czerwień A222

A4
144 strony

A5
144 strony

dostępne formaty

 Notes A4
144 strony

 Notes A4
144 strony

Notes A5
144 strony

Notes A5
144 strony
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NOTESY NEBRASKA Nn

okładka obszyta nicią w standardzie
zaokrąglone rogi oprawy oraz bloku
brak możliwości wklejenia wklejki

zamykanie na gumkę + gumka na długopis w kolorze czarnym

NEBRASKA zamykanie na gumkę + gumka na długopis

czarny/nero granat A227 niebieski A226 jasny brąz A219

brąz A220 ciemny brąz D556 bordo B459 czerwień A222

grafit D135/M zieleń A299 lilia D148 pomarańcz A837

A5
144 strony

dostępne formaty

dostępne formaty
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Okucia (srebrne/złote)

Wycięte registry

 OPCJE DODATKOWEOpd

Na wszystkich okleinach oprócz introligatorskiej
Baladek wykonujemy tłoczenia
z efektem termoprzebarwienia/na sucho.

Przy zamówieniu prosimy o podanie
umiejscowienia barwienia / logotypu
na sucho na okładce np. prawy dolny róg.

Tłoczenie logo na okładce

W każdym kalendarzu w standardzie registry są tylko nadrukowane.
Na życzenie klienta istnieje możliwość wycięcia registrów
dwurzędowych (nie dotyczy kalendarza A6 kieszonkowego).

Na życzenie istnieje możliwość założenia metalowych okuć na narożniki 
okładki (najczęściej w kolorze srebrnym lub złotym).
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Wklejki

Metalowa blaszka
z miejscem na logo
lub napis

OPCJE DODATKOWE Opd

Na życzenie istnieje możliwość zamocowania
metalowej blaszki, zaciskanej na prawej, dolnej
lub górnej krawędzi kalendarza o wymiarach
kwadrat 2,5x2,5 cm, oraz prostokąt 0,8 x 5,5 cm. 
Blaszki, dostępne w wersjach kolorystycznych
złotym i srebrnym. Możliwość znakowania
przy użyciu lasera CO

2
.

Personalizacja
Personalizacje wykonujemy techniką laserową.

Tekturowe pudełka
na kalendarz

Na Państwa życzenie do kalendarza wydrukujemy oraz wkleimy wklejkę z dowolnym Państwa projektem. 
Druk w dowolnej ilości kolorów.
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 TŁOCZENIE LOGOTL

max. 60mm

m
ax

. 5
0m

m
Matryca 30cm²
- np. 50mm x 60mm

Efekt końcowy

Opcją dodatkową przy zakupie kalendarzy jest możliwość wytłoczenia logo na okładce. Wymiar pola,
na którym w wersji podstawowej powinno się zmieścić logo wynosi 30cm². Poniżej umieszczono przykład 
wytłoczonego logo matrycą o powierzchni do 30cm². Istnieje możliwość zaprojektowania większego logo. 
W takim wypadku matryca liczona będzie jako wielokrotność 30cm², tj. 60cm², 90cm² itd.

Zdjęcie przedstawia:
kalendarz w formacie A5 dzienny,
oprawa Vivella, kolor beż E274
z wytłoczonym logo o wymiarze 60mm x 45,5mm
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Matryca 30cm²
- np. 50mm x 60mm
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