20
23

Kalendarze
reklamowe

KALENDARZ

Trójdzielny Lux Wypukły
Format:

główka wypukła
308x210 mm

główka:
plecki:
całość:

plecki
308x580 mm

Papier:
główka:

kalendarium
295x135 mm

plecki:
kalendaria:

reklama 298x35 mm

308x210 mm
308x580 mm
308x790 mm

tektura 1,9 mm oklejana
papierem kreda 150 g
karton 300 g
offset 80 g

Kalendaria:

kalendarium
295x135 mm

Pantone 2+0, miesiące i dni tygodnia
w języku polskim, angielskim i niemieckim,
imieniny, święta i niedziele wyróżnione
na czerwono, numeracja tygodni

reklama 298x35 mm

kalendarium
295x135 mm

Inne:

czerwone przesuwne okienko, dziurka
na główce do powieszenia kalendarza

reklama 298x70 mm

Foliowanie główki:

folia
błysk

Pakowanie:

folia
mat

folia mat
+ lakier UV

folia
soft touch

folia soft
touch + UV

+ 71 zł

+ 353 zł

+ 90 zł
+ 0,90 zł/szt.

+ 550 zł
+ 0,90 zł/szt.

Nakład

Cena netto (szt.)

50

17,79 zł

25

koperta
papierowa

koperta
kartonowa

woreczek
celofanowy

+ 2,41 zł / szt.

+ 3,12 zł / szt.

+ 2,41 zł / szt.

21,65 zł

100

14,86 zł

300

12,39 zł

200

500

1000

50 kalendarzy
w kartonie

13,75 zł
11,59 zł

10,45 zł

20 kartonów
na palecie

pakowanie
darmowy
w kopertę
transport
(opcjonalnie)

KALENDARZ

Trójdzielny Lux Płaski
Format:

główka płaska
308x210 mm

główka:
plecki:

plecki
308x580 mm

całość:

kalendarium
295x135 mm

Papier:

całość:
kalendaria:

reklama 298x35 mm

Pantone 2+0, miesiące i dni tygodnia
w języku polskim, angielskim i niemieckim,
imieniny, święta i niedziele wyróżnione
na czerwono, numeracja tygodni

reklama 298x35 mm

kalendarium
295x135 mm

Inne:

czerwone przesuwne okienko, dziurka
na główce do powieszenia kalendarza

reklama 298x70 mm

Nakład

Cena netto (szt.)

50

14,86 zł

200

12,16 zł

25

100

koperta
papierowa

koperta
kartonowa

woreczek
celofanowy

+ 2,41 zł / szt.

+ 3,12 zł / szt.

+ 2,41 zł / szt.

karton 300 g
offset 80 g

Kalendaria:

kalendarium
295x135 mm

Pakowanie:

308x210 mm - płaska
308x580 mm - drukowane
razem z główką
308x790 mm

300

500

1000

60 kalendarzy
w kartonie

18,56 zł
13,27 zł
9,71 zł

10,46 zł
10,46 zł

20 kartonów
na palecie

pakowanie
darmowy
w kopertę
transport
(opcjonalnie)

KALENDARZ

Trójdzielny Lux Wypukły z pianką
główka wypukła
308x210 mm
plecki
308x580 mm
kalendarium
295x135 mm
reklama 298x35 mm

kalendarium
295x135 mm
reklama 298x35 mm

kalendarium
295x135 mm

reklama 298x70 mm

Format:
główka:
plecki:
całość:

Papier:
główka:

plecki:
kalendaria:

308x210 mm - z pianką
308x580 mm
308x790 mm

tektura 1,9 mm oklejana
papierem kreda 150 g,
pianka introligatorska
karton 300 g
offset 80 g

Kalendaria:

Pantone 2+0, miesiące i dni tygodnia
w języku polskim, angielskim i niemieckim,
imieniny, święta i niedziele wyróżnione
na czerwono, numeracja tygodni

Inne:

czerwone przesuwne okienko, dziurka
na główce do powieszenia kalendarza

Foliowanie główki:

folia
błysk

Pakowanie:

folia
mat

folia mat
+ lakier UV

folia
soft touch

folia soft
touch + UV

+ 71 zł

+ 353 zł

+ 90 zł
+ 0,90 zł/szt.

+ 550 zł
+ 0,90 zł/szt.

Nakład

Cena netto (szt.)

50

20,88 zł

200

16,84 zł

25

24,74 zł

100

koperta
papierowa

koperta
kartonowa

woreczek
celofanowy

+ 2,41 zł / szt.

+ 3,12 zł / szt.

+ 2,41 zł / szt.

17,95 zł

300

15,48 zł

1000

15,22 zł

500

17,38 zł

50 kalendarzy
w kartonie

20 kartonów
na palecie

pakowanie
darmowy
w kopertę
transport
(opcjonalnie)

KALENDARZ

Czterodzielny Lux Wypukły
Format:

główka wypukła
308x210 mm

główka:
plecki:
całość:

plecki
308x765 mm

Papier:

kalendarium
295x135 mm

główka:

reklama 298x35 mm

plecki:
kalendaria:

kalendarium
295x135 mm

308x210 mm
308x765 mm
308x975 mm

tektura 1,9 mm oklejana
papierem kreda 150 g
karton 300 g
offset 80 g

Kalendaria:

reklama 298x35 mm

Pantone 2+0, miesiące i dni tygodnia
w języku polskim, angielskim i niemieckim,
imieniny, święta i niedziele wyróżnione
na czerwono, numeracja tygodni

kalendarium
295x135 mm
reklama 298x35 mm

kalendarium
295x135 mm

Inne:

czerwone przesuwne okienko, dziurka
na główce do powieszenia kalendarza

reklama 298x70 mm

Foliowanie główki:

folia
błysk

Pakowanie:

folia
mat

folia mat
+ lakier UV

folia
soft touch

folia soft
touch + UV

+ 71 zł

+ 353 zł

+ 90 zł
+ 0,90 zł/szt.

+ 550 zł
+ 0,90 zł/szt.

Nakład

Cena netto (szt.)

50

22,42 zł

25

100

koperta
papierowa

koperta
kartonowa

woreczek
celofanowy

+ 2,41 zł / szt.

+ 3,12 zł / szt.

+ 2,41 zł / szt.

200

300

500

1000

50 kalendarzy
w kartonie

26,29 zł
19,50 zł
18,39 zł
17,03 zł
19,15 zł

17,00 zł

20 kartonów
na palecie

pakowanie
darmowy
w kopertę
transport
(opcjonalnie)

KALENDARZ

Trójdzielny Standard
2022

główka płaska
308x210 mm

Trójdzielny Standard

plecki
308x450 mm
kalendarium
295x135 mm

kalendarium
295x135 mm

kalendarium
295x135 mm

Format:
główka:
plecki:
całość:

Papier:

całość:
kalendaria:

308x210 mm - płaska
308x450 mm - drukowane
razem z główką
308x660 mm

karton 300 g
offset 80 g

Kalendaria:

Pantone 2+0, miesiące i dni tygodnia
w języku polskim, angielskim i niemieckim,
imieniny, święta i niedziele wyróżnione
na czerwono, numeracja tygodni

Inne:

czerwone przesuwne okienko, dziurka
na główce do powieszenia kalendarza

Kolory plecków do wyboru:

Pakowanie:

Nakład

Cena netto (szt.)

50

7,73 zł

25

7,73 zł

100

koperta
papierowa

koperta
kartonowa

woreczek
celofanowy

+ 1,41 zł / szt.

+ 2,12 zł / szt.

+ 1,41 zł / szt.

7,73 zł

200

7,73 zł

300

7,73 zł

500

8,89 zł

1000

8,89 zł

50 kalendarzy
w kartonie

20 kartonów
na palecie

pakowanie
darmowy
w kopertę
transport
(opcjonalnie)

KALENDARZ

Jednodzielny Lux Wypukły
główka wypukła
308x210 mm

Format:
główka:
plecki:
całość:

plecki
308x260 mm

308x210 mm
308x260 mm
308x470 mm

Papier:

kalendarium
295x195 mm

główka:

reklama 298x70 mm

tektura 1,9 mm oklejana
papierem kreda 150 g,
karton 300 g
offset 80 g

plecki:
kalendaria:

Kalendaria:

Pantone 2+0, miesiące i dni tygodnia w języku polskim,
angielskim i niemieckim, imieniny, święta i niedziele
wyróżnione na czerwono, numeracja tygodni

Inne:

czerwone przesuwne okienko, dziurka na główce
do powieszenia kalendarza

Foliowanie główki:

folia
błysk

folia
mat

folia mat
+ lakier UV

folia
soft touch

folia soft
touch + UV

+ 71 zł

+ 353 zł

+ 90 zł
+ 0,90 zł/szt.

+ 550 zł
+ 0,90 zł/szt.

Pakowanie:

Nakład

Cena netto (szt.)

50

14,57 zł

25

koperta
papierowa

koperta
kartonowa

woreczek
celofanowy

+ 2,41 zł / szt.

+ 3,12 zł / szt.

+ 2,41 zł / szt.

100

26,29 zł
11,54 zł

200

10,62 zł

500

11,12 zł

300

1000

75 kalendarzy
w kartonie

10,27 zł
10,81 zł

20 kartonów
na palecie

pakowanie
darmowy
w kopertę
transport
(opcjonalnie)

KALENDARZ

Jednodzielny Lux Płaski
główka płaska
308x210 mm

Format:
główka:
plecki:

plecki
308x260 mm

całość:

Papier:

kalendarium
295x195 mm

główka:
plecki:
kalendaria:

reklama 298x70 mm

308x210 mm - płaska
308x260 mm - drukowane
razem z pleckami
308x470 mm
karton 300 g
karton 300 g
offset 80 g

Kalendaria:

Pantone 2+0, miesiące i dni tygodnia w języku polskim,
angielskim i niemieckim, imieniny, święta i niedziele
wyróżnione na czerwono, numeracja tygodni

Inne:

czerwone przesuwne okienko, dziurka na główce
do powieszenia kalendarza

Pakowanie:

Nakład

Cena netto (szt.)

50

8,04 zł

25

10,83 zł

100

koperta
papierowa

koperta
kartonowa

woreczek
celofanowy

+ 2,41 zł / szt.

+ 3,12 zł / szt.

+ 2,41 zł / szt.

6,97 zł

200

6,17 zł

300

6,03 zł

500

6,58 zł

1000

6,47 zł

50 kalendarzy
w kartonie

20 kartonów
na palecie

pakowanie
darmowy
w kopertę
transport
(opcjonalnie)

KALENDARZ

Biurkowy Spiralowany
kalendarium
110x100 mm

front
228x115 mm

Format:

front:
kalendaria:

228x115 mm
110x100 mm

Papier:

podstawka: karton 300 g
kalendaria: offset 80 g

Kalendaria:

Pantone 2+0, miesiące i dni tygodnia w
języku polskim, angielskim i niemieckim,
święta i niedziele wyróżnione na czerwono,
numeracja tygodni

Kolor spirali do wyboru:

biała

srebrna

czarna

Nakład

Cena netto (szt.)

50

5,77 zł

25

8,51 zł

100

3,79 zł

200

3,67 zł

300

3,53 zł

500

3,06 zł

1000

2,74 zł

75 kalendarzy
w kartonie

20 kartonów
na palecie

darmowy
transport

KALENDARZ

Biurkowy Lux
front
210x125 mm

kalendarium
200x105 mm

planner 210x100 mm

Format:

front:
kalendaria:
planner:
notesy:

210x125 mm
110x100 mm, 200x105 mm
210x100 mm
A6, 95x72 mm, 50x72 mm

Papier:

podstawka: tektura 1,9 mm oklejana
papierem kreda 150 g lub
papierem kraft
kalendaria: offset 80 g
offset 80 g
planner:
offset 80 g
notesy:

Podstawa:

notes 95x72 mm
notes 50x72 mm
+ znaczniki

Kalendaria:

notes A6
+ znaczniki

planner

110x100 mm

200x105 mm

Nakład

Cena netto (szt.)

50

34,02 zł

25

100

200

300

500

1000

38,66 zł
24,74 zł
23,97 zł

23,20 zł

24,90 zł
21,34 zł

75 kalendarzy
w kartonie

20 kartonów
na palecie

darmowy
transport

KALENDARZ

Trójdzielny Lux Wypukły Eco
Format:

główka wypukła
308x210 mm

główka:
plecki:
całość:

plecki
308x580 mm

308x210 mm
308x580 mm
308x790 mm

Papier:
główka:

kalendarium
295x135 mm

plecki:
kalendaria:

reklama 298x35 mm

tektura 1,9 mm oklejana
papierem kraftem
kraft 300 g
offset 80 g, eccobook

Kalendaria:

kalendarium
295x135 mm

Pantone 2+0, miesiące i dni tygodnia
w języku polskim, angielskim i niemieckim,
imieniny, święta i niedziele wyróżnione
na czerwono, numeracja tygodni

reklama 298x35 mm

kalendarium
295x135 mm

Inne:

dziurka na główce do powieszenia
kalendarza, brązowa koperta

reklama 298x70 mm

Kolory okienek:

Kalendaria do wyboru:

białe offset 80g

eccobook kremowy
+ 1,18 zł / szt.

Pakowanie:

koperta
papierowa

koperta
kartonowa

woreczek
celofanowy

+ 2,41 zł / szt.

+ 3,12 zł / szt.

+ 2,41 zł / szt.

Nakład

Cena netto (szt.)

50

19,33 zł

25

100

23,20 zł
16,41 zł

200

15,29 zł

500

13,37 zł

300

1000

50 kalendarzy
w kartonie

13,93 zł
11,06 zł

20 kartonów
na palecie

pakowanie
darmowy
w kopertę
transport
(opcjonalnie)

Kalendarze niestandardowe

KALEDNARZE NIESTANDARDOWE:
•

kalendarze trójdzielne spiralowane

•

kalendarze trójdzielne 13 kartkowe

•

kalendarze wieloplanszowe

•

kalendarze z indywidualnymi kalendariami

•

koperty zadrukowane

•

kalendarze o indywidualnych wymiarach

•

kalendarze na lodówkę

•

różne typy kalendarzy biurkowych

