


Od ponad 24 lat kreujemy innowacyjne rozwiązania, in-
spirujemy naszych Klientów nieszablonowymi pomysła-
mi, bogatą gamą kolorystyczną, atrakcyjnymi i niespoty-
kanymi  połączeniami materiałów, dodatków i akcentów 
w myśl hasła: zwykły kalendarz to już za mało!

Własne zaplecze produkcyjne; park maszynowy, studio 
graficzne, profesjonalny dział przygotowania do druku 
– to główne atuty naszej marki, dzięki którym możemy 
zrealizować właściwie każdy pomysł i projekt.

Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego, 
że osiągnięcie go wymaga czasu. 
Czas i tak upłynie.

H. Jackson Brown Jr. 

jesteśmy z Wamiod 24 lat
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terminarze i notesy
linia kreacja
Magia papieru – unikatowe folie i lakiery
Pusty arkusz papieru to dla nas wyzwanie. Być może Twoja wyobraźnia jest 
jedynym ograniczeniem... 
Odkryj magię papieru i niesamowitych efektów uszlachetnień...

okleina 
papierowa

pa
pi

er

blok
wycinane
registry 

blok
nadrukowane

registry 

narożniki 
proste

wybierz lub
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na projekty okładek do kolekcji kalendarzy książkowych na rok 2016

 Celem konkursu było zaangażowanie studentów kierunków artystycznych i projektowych śląskich 
uczelni wyższych w proces przygotowania nowych wzorów okładek terminarzy książkowych kierowanych 
do sektora B2B. Dzięki takiej inicjatywie chcieliśmy umożliwić młodym artystom zaprezentowanie swoich 
projektów szerszej publiczności oraz wpłynąć na rozwój ich kreatywności  i wrażliwości. Była to również 
doskonała okazja do pierwszych konfrontacji z rynkiem i odbiorcami.

 Konkurs przewidywał również bezpłatne warsztaty projektowania dla wszystkich zainte-
resowanych studentów, które zorganizowaliśmy dzięki uprzejmości Wyższej Szkoły Technicznej  
w Katowicach podczas marcowych Targów DESIGNU.

Przyznaliśmy również jedno specjalne wyróżnienie 
Martynie Król – studentce Akademii Sztuk Pięk-
nych w Katowicach, wydział projektowy: wzornic-
two. 

WYNIKI KONKURSU:

Jury konkursowe wyłoniło jednego finalistę 
Katarzynę Kruczek – studentkę Wyższej Szkoły 
Technologii Informatycznych w Katowicach na kie-
runku grafika. 

LAUREATOM GRATULUJEMY!
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terminarze i notesylinia kreacja

lakier wypukły

lakier perłowy

lakier wypukły

lakier perłowy

od 100 sztuk 
Minimalne 

zamówienie 

w jednym wzorze 

i formacie

wzór 01 kreacja

wzór 02 kreacja
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lakier piaskowy

flock

lakier piaskowy

flock

wybierz jeden z zaproponowanych przez nas wzorów lub

uwolnij własną wyobraźnię...

wzór 04 kreacja

wzór 03 kreacja
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terminarze i notesy
linia eko
Postaw na naturalność 
Harmonia natury, wyciszone kolory ziemi podkreślone dzięki 
zastosowaniu oklein płóciennych. 
Wybierz jeden z naszych wzorów inspirowanych motywami 
natury lub przedstaw nam swoje oczekiwania, a stworzymy 
dla Ciebie projekt. 

płótno

NOWOŚĆ

ekoskóra rogi 
zaokrąglone

registry 
wycinane

registry 
nadrukowane

ec
o

personalizacja tłoczenie liczba
w paczce

50 szt.

8

terminarze i notesy
linia eko
Postaw na naturalność ‐ okleiny płócienne. 
Wyciszone kolory ziemi, doskonałość natury i 
wykorzystanie jej motywów - symbioza człowie-
ka z Ziemią. 
Wybierz jeden z naszych wzorów lub zainspiruj się 
z nami i stwórzmy indywidualny projekt na miarę 
Twoich potrzeb. 

blok
wycinane
registry 

blok
nadrukowane 

registry

narożniki 
proste

wybierz lub

od 50 sztuk 

Minimalne 

zamówienie 

w jednym wzorze 

i formacie



wzór 01 eko wzór 02 eko wzór 03 eko

wzór 04 eko wzór 05 eko wzór 06 eko

wybierz kolor płótna

wykorzystaj nasze wzory lub stwórz własny, niepowtarzalny projekt

NOWOŚĆ

9
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terminarze i notesy
linia ornament

Kreatywna grafika i perfekcyjne tłoczenie z efektem 3D
Odkryj magię okleiny i jej niesamowitych możliwości.

 Wybierz jedno z przetłoczeń lub stwórz z nami nowy ornament! 
Dzięki nam zyskujesz setki możliwości, by stać się niepowtarzalnym.

od 50 sztuk 

Minimalne 

zamówienie 

w jednym wzorze 

i formacie

ekoskóra

ec
o

personalizacjatłoczenie blok
wycinane
registry 

blok
nadrukowane 

registry

narożniki
 proste

lubwybierz n

nadruk

lub



Duo

wykorzystaj nasze sprawdzone wzory przetłoczeń

Matrix

Neon

Orange
11



terminarze i notesy
linia ornament

12

od 100 sztuk 

Minimalne 

zamówienie 

w jednym wzorze 

i formacie



wzór 01 ornament

poszukaj inspiracji, stwórz własny projekt

wzór 02 ornament

wzór 03 ornament

wzór 04 ornament
13
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terminarze i notesylinia luksus old
Przemyślane, praktyczne detale
Nieprzemijająca elegancja, idealne wykonanie i doskonałej jakości 
materiały to niezaprzeczalne atuty terminarzy z linii old.

ekoskóra

ec
o

personalizacjatłoczenie blok
wycinane
registry 

blok
nadrukowane 

registry

n
nadruk

wybierz

narożniki
zaokrąglone

narożniki
proste

lub lublub

obszycie nitką, 
zaokrąglone 

narożniki

obszycie nitką,
proste 

narożniki

lub



w standardzie zapięcie na magnes i miejsce na długopis

wybierz kolor

wybierz kolor obszycia

15

linia luksus old od 20 sztuk 

Minimalne 

zamówienie 

w jednym wzorze 

i formacie
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terminarze i notesy

Z zamiłowania do tradycji 
Ponadczasowa elegancja, perfekcyjne wykonanie 
oraz najwyższa jakość skóry – to nas wyróżnia.

obszycie nitką, 
zaokrąglone 

narożniki

skóra personalizacjatłoczenie blok
wycinane
registry 

blok
nadrukowane 

registry

n
nadruk

lubwybierz lub

linia luksus skóra



w standardzie obszycie, wybierz kolor nitki

możesz dodać...

wybierz kolor

okucia narożników garbiki na grzbiecie

17

już od 1 sztuki 
Minimalne 

zamówienie 

w jednym wzorze 

i formacie
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terminarze i notesy
linia model

Kształt ma znaczenie
Zapraszamy Cię w fascynującą podróż do świata niezwykłych 
form, inspirowanych kształtem.

od 100 sztuk 
Minimalne 

zamówienie 

w jednym wzorze 

i formacie

personalizacjatłoczenie blok
wycinane
registry

blok
nadrukowane 

registry

n
nadruknarożniki 

proste

wybierz lublub

ekoskóra

ec
o

okleina 
papierowa

pa
pi

er

lub
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NOWOŚĆ
kształt ma znaczenie

postaw na oryginalność...

niestandardowy kształt krawędzi okładki: łuk, fala, trójkąt... itd.
dodatkowe skrzydełko

wycięte okienko



EDYCJA LIMITOWANA

Zamówienia 

przyjmujemy do 

30 października 

2015

20

terminarze i notesylinia duo
Doskonała kompozycja 
Wybierz wariant łączenia, zestawiaj kolory oraz struktury 
– wszystko w Twoich rękach. 

wybierz lublub

ekoskóra

ec
o

personalizacjatłoczenie blok
wycinane
registry

blok
nadrukowane 

registry

n
nadruknarożniki

zaokrąglone



New Style

ArizonaNappaMediolan

ToscanaModern

wykorzystaj nasze sprawdzone wzory łączeń

albo skorzystaj z dodatkowych propozycji

21

od 50 sztuk 

Minimalne 

zamówienie 

w jednym wzorze 

i formacie

stwórz niepowtarzalne połączenie
kolorów i struktur...

wzór 01 duo wzór 02 duo wzór 03 duo wzór 04 duo wzór 05 duo



terminarze i notesy
linia duo



oraz struktury

połącz ulubione kolory

wybierz kolor obszycia

23
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terminarze i notesy
linia klasyka

Postaw na klasykę
Tradycyjna elegancja we współczesnym wydaniu, 
luksus klasyki.

ekoskóra

ec
o

personalizacjatłoczenie blok
wycinane
registry 

blok
nadrukowane

registry 

n
nadruk

wybierz lublub

narożniki
zaokrąglone

narożniki
proste

lub

obszycie nitką, 
zaokrąglone 

narożniki

obszycie nitką,
proste 

narożniki

lub



narożniki PROSTE

narożniki ZAOKRĄGLONE

wybierz rodzaj narożników

wybierz kolor obszycia

25

elegancja w każdym detalu
postaw na klasykę...

od 50 sztuk 

Minimalne 

zamówienie 

w jednym wzorze 

i formacie

od 20 sztuk 

Minimalne 

zamówienie 

w jednym wzorze 

i formacie



Nebraska

wybierz 
kolor

Vivella

Toscania

wybierz 
kolor

26

terminarze i notesy

wybierz 
kolor

linia klasyka



Verona

Pelle

Diamante

wybierz 
kolor

wybierz 
kolor

wybierz 
kolor

27

wybierz jeden z sześciu
klasycznych wzorów...



wzór datownika

1 2 3

4

87

65

9

10 11 12
28

terminarze i notesywybierz sam...



do okładki dodaj gumkę w jednym z czterech kolorów

technikę znakowania swoim logo

tłoczenie  z przebarwieniem tłoczenie kolorową folią

grawerowana blaszka na gumce metalowy znacznik

29

zamknięcie na gumkę gumka na długopis



dodaj naklejkę 3D

dodaj personalizację

lub blaszkę 3D

30

terminarze i notesywyjdź poza ramy...

bez folii z folią



gotowy produkt zapakuj 
w eleganckie pudełkowyjdź poza ramy...



Dodatki w blokach: układ dzienny - A4, B5, A5 | układ tygodniowy - MA4, MB5

· wschody i zachody słońca
· znaki zodiaku
· kalendarium zbiorcze 2015, 2016, 2017
· plan urlopów na 2016 
· międzynarodowe święta państwowe  

i religijne w 2016 roku

· notes teleadresowy
· imieniny, święta okolicznościowe
· tabela świąt ruchomych
· numery kierunkowe w Polsce
· ważne telefony
· telefony alarmowe

· urzędy centralne
· jednostki miar i wag, tabele przeliczeniowe
· informacje dla kierowców
· wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
·   planer miesięczny i miejsce na notatki 

przed każdym miesiącem

terminarze
layout bloków

32

seria biznes kalendarze



układ dzienny

układ tygodniowy

33

Blok A4

19,8x28,1

format

16,2x24

Blok B5

format

14,3x20,4

Blok A5

format

Blok MA4

20,3x28,1

format

17,5x24,2

Blok MB5

format

funkcjonalność dostosowana do Twoich potrzeb
wybierz układ stron...

parametry techniczne:
·	 układ	–	dzień	na	stronie
·	 objętość	środka:	360	stron
·	 dodatkowo	atlas	map:	8	stron

·	 druk	szaro-bordowy
·	 papier	satynowany	chamois	80	g
·	 wstążka	w	kolorze	jasnoszarym

·	 w	standardzie		nadrukowane	registry
·	 opcjonalnie:	wycięte	registry 
(panoramiczne,	dwurzędowe)

parametry techniczne:
·	 układ	–	tydzień	na	rozkladówce
·	 objętość	środka:	144	strony
·	 dodatkowo	atlas	map:	8	stron

·	 druk	szaro-bordowy
·	 papier	satynowany	chamois	80	g
·	 wstążka	w	kolorze	jasnoszarym

·	 w	standardzie		nadrukowane	registry
·	 opcjonalnie:	wycięte	registry 
(panoramiczne,	dwurzędowe)



Dodatki w blokach: układ tygodniowo-notatnikowy MA4N, A6N

· kalendarium zbiorcze 2015, 2016, 2017
· imieniny, święta okolicznościowe
· notes teleadresowy
· planer miesięczny i miejsce na notatki przed każdym miesiącem

terminarze notesowe
layout bloków

34

seria biznes kalendarze



układ tygodniowo-notatnikowy

27

28

29

30

1

2

3

Zyty,
Teofila

Pawła,
Walerii

Piotra,
Roberta

Mariana,
Katarzyny

Józefa,
Filipa

Anatola,
Zygmunta 

Marii,
Antoniny

Święto Pracy

Dzień Flagi

Święto Konstytucji 3 Maja

18 tydzień  Week  Woche Kwiecień April April  ‘15 – Maj May Mai ‘15 
             

Temat / Theme / Thema:                                                                                                       Data / Data / Datum: 

Poniedziałek
Monday, Montag

Wtorek
Tuesday, Dienstag

Środa
Wednesday, Mittwoch

Czwartek
Thursday, Donnerstag

Piątek
Friday, Freitag

Sobota
Saturday, Samstag

Niedziela
Sunday, Sonnag

IV / 2016
14/15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16/17 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

18 27 28 29 30 31

V / 2016
18/19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20/21 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

22 25 26 27 28 29 30 31

III / 2016
9 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31

IV / 2016
14 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30

V / 2016
18 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31

VI / 2016
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30

VII / 2016
27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31

II / 2016
5 1
6 2 3 4 5 6 7 8
7 9 10 11 12 13 14 15
8 16 17 18 19 20 21 22
9 23 24 25 26 27 28

5

35

Blok MA4N

20,3x28,1

format

Blok A6N

8,4x15,3

format

funkcjonalność dostosowana do Twoich potrzeb
wybierz układ stron...

parametry techniczne:
·	 układ	–	tydzień/notatki
·	 objętość	środka:	144	strony
·	 dodatkowo	atlas	map:	8	stron

·	 druk	szaro-bordowy
·	 papier	satynowany	chamois	80	g
·	 wstążka	w	kolorze	jasnoszarym

·	 w	standardzie		nadrukowane	registry
·	 opcjonalnie:	wycięte	registry 
(panoramiczne,	dwurzędowe)

parametry techniczne:
·	 układ	–	tydzień/notatki
·	 objętość	środka:	128	stron
·	 dodatkowo	mapa	Polski

·	 druk	szaro-bordowy
·	 papier	satynowany	chamois	80	g
·	 wstążka	w	kolorze	jasnoszarym

od grudnia 
kalendarium

2015



NOTESY SZYTO-KLEJONE, KLEJONE 
· wzór okładki do wyboru z całej oferty katalogowej
· możliwość wyboru formatu, gramatury i objętości bloku
· dowolna liczba kolorów druku
· możliwość wyboru layoutu strony: kratka, linia, kropki... 
· możliwość dodania: logo, strony www, danych teleadresowych...

36

notesy
szyto-klejone

nieograniczone możliwości
więcej za mniej

od 200 sztuk 

Minimalne 

zamówienie 

w jednym wzorze 

i formacie
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notesy
klejone

dopasowany do Twoich potrzeb
niski nakład w dobrej cenie

od 50 sztuk 

Minimalne 

zamówienie 

w jednym wzorze 

i formacie



personalizacja bloków
terminarze i notesy

38



indywidualna wklejka

indywidualna tasiemka

personalizacja bloków indywidualna wyklejka

39

nadaj wnętrzu terminarza indywidualny charakter
wybierz dodatki...



personalizacja bloków
terminarze i notesy

40



nadaj wnętrzu terminarza indywidualny charakter
wyjdź poza ramy...personalizacja bloków

lub zaprojektuj własny layout

dodaj poddruk

dodaj kolor brzegów

logo tekstu

41



biurkowe

42

kalendarze

64
nec

oBN,	BL,	PIÓRNIK

pa
pi
er

32
nBSL

spiralaekoskóra okładka
papierowa

tłoczenie nadruk liczba
kart

papier
biały

nadrukpapier
chamois

spiralaliczba
kart

lub



POLE NADRUKU LUB TŁOCZENIA 29 x 2,5 cm

43

wybierz kolor

wybierz kolor

wybierz kolor

BN

BL

PIÓRNIK

BSL

wybierz kolor
kalendarium

POLE NADRUKU LUB TŁOCZENIA 29 x 2,5 cm

POLE NADRUKU LUB TŁOCZENIA 29 x 2,5 cm

POLE NADRUKU  29  x 2,5 cm

POLE NADRUKU 29 x 2,5 cm
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kalendarzedzielne

44
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wybierz główkę, wykorzystaj standardowe wzory

01 Morskie Oko 02 Tatry 03 Polana krokusów

04 Wakacje w górach 05 Drzewo 06 Jesień

07 Pożegnanie lata 08 Wiosna 09 Kamieniste wybrzeże

10 Górski potok 11 Słoneczniki 12 Maki

31,5 cm

22
 c

m

kalendarzedzielne



lub zainspiruj się przykładami główek pod indywidualne realizacje

13 Lato 14 Wschód słońca 15 Zaczarowane miejsce

16 Łódka 17 Zakątek 18 Fale

19 Bałtycka plaża 20 Przystań 21 Zachód słońca

22 Spływ 23 Mazury 24 Wydmy

kalendarzedzielne

46



TWOJE
LOGO

25 Mix
TWOJE
LOGO

kalendarzedzielne
przykładowe możliwości konfiguracji z bazy zdjęć,

umieść własne logo na główce

25 Mix

26 Mix

27 Mix

47



35,9 cm

15
,8

 c
m

ST3 MAX

58
 c

m

39 cm

48

kalendarzedzielne

POLE NADRUKU
27 x 8 cm

POLE NADRUKU
27 x 8 cm

do wybranej główki dodaj jedno z uniwersalnych kalendariów

lub kalendarium w niestandardowym wymiarze z edycji limitowanej

POLE NADRUKU
27 x 8 cm

kolory pleców

biały ecru granatowy

28,5 cm

13
,8

 c
m

11
,5

 c
m

64
 c

m

POLE NADRUKU
27 x 6 cm 9 

cm
31

 c
m

28,5 cm

20
 c

m

31,5 cm

31,5 cm

ST1
ST2

ST3

4M
11

,5
 c

m
82

,2
 c

m

28,5 cm

13
,8

 c
m

ST1 LONG

31,5 cm

kolory pleców

biały ecru granatowy

POLE NADRUKU
27 x 8 cm

24 cm

11
 c

m

44
,7

 c
m

26 cm

ST MINI

KOPERTA
BIAŁA 
MIKROFALA

EDYCJA LIMITOWANA

Zamówienia 

przyjmujemy do 

30 WRZEŚNIA

2015

30 cm

22
,5

 c
m

KOPERTA
BIAŁY 
KARTON
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nadaj kalendarzowi niepowtarzalny kształt,
zainspiruj się naszymi realizacjami

NOWOŚĆ

EKOTERM
 P

LU
S 

- p
al

iw
o 

z 
pr

zy
sz

ło
śc

ią
, b

ez
pi

ec
zn

e,
 e

ko
lo

gi
cz

ne PKN ORLEN SA - ul. Chem
ików

 7, 09-411 Płock • tel: 24 256 00 00, 24 365 00 00, fax: 24 367 70 00 • w
w

w
.orlen.pl • w

w
w.ekoterm

.pl

luty / February / Февраль                            2013
tydzień

Week / Неделя
poniedziałek

Monday / Понедельник
wtorek

Tuesday / Вторник
środa

Wednesday / Среда
czwartek

Thursday / Четверг
piątek

Friday / Пятница
sobota

Saturday / Суббота 
niedziela

Sunday / Воскресенье

5 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18  19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28
styczeń / January / Январь

tydzień
Week / Неделя

poniedziałek
Monday / Понедельник

wtorek
Tuesday / Вторник

środa
Wednesday / Среда

czwartek
Thursday / Четверг

piątek
Friday / Пятница

sobota
Saturday / Суббота 

niedziela
Sunday / Воскресенье

1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31

marzec / March / Март
tydzień

Week / Неделя
poniedziałek

Monday / Понедельник
wtorek

Tuesday / Вторник
środa

Wednesday / Среда
czwartek

Thursday / Четверг
piątek

Friday / Пятница
sobota

Saturday / Суббота 
niedziela

Sunday / Воскресенье

9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18  19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31

kalendarzedzielne



kalendarze
wieloplanszowe



kalendarze
wieloplanszowe lux
[WPL 01] Tatry w panoramie

Tatry  
w panoramie 2014

POLE NADRUKU
58 x 6,5 cm

A4

60 x 40

10 szt./8,5 kg13
n

60x47

liczba
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadruk

[WPL 02] Polskie klimaty

A4

31 x 40

10 szt./6 kg13
n

31x47

liczba 
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadruk

POLE NADRUKU
29 x 5,5 cm

51
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kalendarze
wieloplanszowe lux

10 szt./7,5 kg13
n

31,5x52

liczba
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadruk

[WPL 03] Europe (Miasta Europy)

POLE NADRUKU
29,5 x 5,5 cm

[WPL 04] Mountains (Góry)

POLE NADRUKU
29,5 x 5,5 cm

A4

31,5 x 45

10 szt./7,5 kg13
n

31,5x52

liczba
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadrukA4

31,5 x 45
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kalendarze
wieloplanszowe lux
[WPL 05] Landscapes (Krajobrazy)

POLE NADRUKU
43 x 5,5 cm

[WPL 06] Bridges (Mosty)

POLE NADRUKU
43 x 5,5 cm

10 szt./7,5 kg13
n

45x38,5

liczba
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadruk

A4
45 x 31,5

10 szt./7,5 kg13
n

45x38,5

liczba
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadruk

A4
45 x 31,5
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kalendarze
wieloplanszowe lux
[WPL 07] Sea (Morze)

[WPL 08] World Wonders (Cuda świata)  

10 szt./7,5 kg13
n

45x38,5

liczba
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadruk

A4
45 x 31,5

10 szt./7,5 kg13
n

45x38,5

liczba
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadruk

A4
45 x 31,5

POLE NADRUKU
43 x 5,5 cm

POLE NADRUKU
43 x 5,5 cm
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kalendarze
wieloplanszowe lux
[WPL 09] Four Elements (Elementy)

POLE NADRUKU
43 x 5,5 cm

[WPL 10] Motivation (Motywacja)

POLE NADRUKU
29,5 x 5,5 cm

10 szt./7,5 kg13
n

31,5x52

liczba
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadrukA4

31,5 x 45

10 szt./7,5 kg13
n

45x38,5

liczba
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadruk

A4
45 x 31,5
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kalendarze
wieloplanszowe lux
[WPL 11] Romantic Corners (Romantyczne zakątki)

POLE NADRUKU
29,5 x 5,5 cm

[WPL 12] No Limit (Ponad granice)

POLE NADRUKU
29,5 x 5,5 cm

10 szt./7,5 kg13
n

31,5x52

liczba
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadrukA4

31,5 x 45

10 szt./7,5 kg13
n

31,5x52

liczba
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadrukA4

31,5 x 45
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kalendarze
wieloplanszowe standard
[WPL 13] Dookoła świata

A4

33 x 48,5

10 szt./7,5 kg13
n

33x55,5

liczba
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadruk

POLE NADRUKU
31 x 5,5 cm

[WPL 14] Europa

POLE NADRUKU
31 x 5,5 cm

A4

33 x 48,5

10 szt./7,5 kg13
n

33x55,5

liczba
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadruk
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kalendarze
wieloplanszowe standard
[WPL 15] Pałace i zamki

A4

33 x 48,5

10 szt./7,5 kg13
n

33x55,5

liczba
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadruk

POLE NADRUKU
31 x 5,5 cm

[WPL 16] Bukiety

A4

33 x 48,5

10 szt./7,5 kg13
n

33x55,5

liczba
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadruk

POLE NADRUKU
31 x 5,5 cm
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[WPL 17] Impressionism (Impresjonizm)

POLE NADRUKU
43 x 5,5 cm

[WPL 18] Live Design (Sztuka kompozycji)

kalendarze
wieloplanszowe exclusive

POLE NADRUKU
43 x 5,5 cm

10 szt./7,5 kg13
n

45x59

exclusive liczba
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadruk
A4

45 x 52

10 szt./7,5 kg13
n

45x59

exclusive liczba
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadruk
A4

45 x 52
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kalendarze
wieloplanszowe exclusive
[WPL 19] Panoramaphoto (Zdjęcia w panoramie)

10 szt./7,5 kg13
n

63x38,5

exclusive liczba
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadruk

POLE NADRUKU
61 x 5,5 cm

[WPL 20] All About World (Ciekawy świat)

10 szt./7,5 kg13
n

31,5x70

exclusive liczba
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadruk

POLE NADRUKU
29,5 x 5,5 cm

A4

31,5 x 63

A4
63 x 31,5
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[WPL 21] Geo Art (Sztuka natury)

[WPL 22] Wild Moments (Dzikość)

POLE NADRUKU
43 x 5,5 cm

kalendarze
wieloplanszowe exclusive

POLE NADRUKU
43 x 5,5 cm

10 szt./7,5 kg13
n

45x59

exclusive liczba
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadruk
A4

45 x 52

10 szt./7,5 kg13
n

45x59

exclusive liczba
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadruk
A4

45 x 52
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kalendarze
wieloplanszowe exclusive
[WPL 23] Women Exclusive (Ekskluzywne kobiety)

POLE NADRUKU
32 x 5,5 cm

POLE NADRUKU
32 x 5,5 cm

[WPL 24] Playboy

10 szt./7,5 kg13
n

34x55,5

exclusive liczba
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadrukA4

34x48,5

10 szt./7,5 kg13
n

34x55,5

exclusive liczba
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadrukA4

34 x 48,5



63

[WPL 25] Women (Kobiety) 

[WPL 26] Cool Men (Super Faceci)

POLE NADRUKU
43 x 5,5 cm

POLE NADRUKU
43 x 5,5 cm

kalendarze
wieloplanszowe exclusive

10 szt./7,5 kg13
n

45x59

exclusive liczba
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadruk
A4

45 x 52

10 szt./7,5 kg13
n

45x59

exclusive liczba
w paczce

liczba 
plansz

foliowa
torba

spirala formatnadruk
A4

45 x 52
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kalendarzeplanszowe B1
POLE NADRUKU

61 x 9 cm
POLE NADRUKU

61 x 9 cm

POLE NADRUKU
61 x 9 cm

POLE NADRUKU
61 x 9 cm

(PB1/01) Góry (PB1/02) Wodospad

(PB1/03) Ogród (PB1/04) Kwiaty 

n
67 x 99 25 szt./5 kg

środek

170 g

liczba 
w paczce

format nadruk papierkalendarium
kilkujęzyczne

metalowa 
listwa

z otworem

KALENDARIUM

Z IMIENINAMI
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POLE NADRUKU
61 x 9 cm

POLE NADRUKU
61 x 9 cm

POLE NADRUKU
61 x 9 cm

POLE NADRUKU
61 x 9 cm

(PB1/07) Samanta (PB1/08) Tatiana 

(PB1/05) Kamienica (PB1/06) Mapa 

n
67 x 99 25 szt./5 kg

środek

170 g

liczba 
w paczce

format nadruk papierkalendarium
kilkujęzyczne

metalowa 
listwa

z otworem

KALENDARIUM

Z IMIENINAMI
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kalendarze
indywidualne



67

wybierz kolor spirali

stwórz z nami indywidualny projekt

wybierz format, kształt, rodzaj papieru, uszlachetnienia








