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Kalendarze jednodzielne

Kalendarze jednodzielne z indywidualną główką
Kalendarze jednodzielne posiadają wypukłą główkę, na której wykonywana jest indywidualna grafika.

Nakład Cena 1 szt

25 szt. 19,90 zł

50 szt. 15,90 zł

100 szt. 12,90 zł

200 szt. 11,90 zł

300 szt. 10,90 zł

400 szt. 9,90 zł

500 szt. 9,50 zł

1000 szt. 8,50 zł

Projekt graficzny i transport*  
w cenie kalendarzy

Wszystkie podane ceny są cenami netto.   * transport w jedno miejsce na terenie Polski

wymiary kalendarza:
295 x 435 mm

główka:
295 x 210 mm, pełen kolor (4+0 CMYK), folia błysk
główka wypukła
otwór umożliwiający powieszenie

plecki:
295 x 225 mm, karton 300g, kolor biały

kalendarium:
280 x 210 mm
kalendarium PL, GB, D, RUS z numeracją tygodni i imieninami
święta i niedziele wyróżnione na czerwono
czerwone okienko

opcjonalnie:
kartonowe pudełko z okienkiem – 2,90 zł/szt.
koperta foliowa – 1,00 zł/szt.

Kalendarze jednodzielne z indywidualną główką i pleckami
Kalendarze jednodzielne posiadają wypukłą główkę, indywidualna grafika wykonywana jest zarówno na niej,  
jak i na pleckach kalendarza.

Nakład Cena 1 szt

25 szt. 21,90 zł

50 szt. 17,90 zł

100 szt. 14,90 zł

200 szt. 12,90 zł

300 szt. 11,90 zł

400 szt. 10,90 zł

500 szt. 9,90 zł

1000 szt. 8,90 zł

Projekt graficzny i transport* 
w cenie kalendarzy

wymiary kalendarza:
295 x 515 mm

główka:
295 x 210 mm, pełen kolor (4+0 CMYK), folia błysk
główka wypukła
otwór umożliwiający powieszenie

plecki:
295 x 305 mm, karton 300 g, pełen kolor (4+0 CMYK)

kalendarium:
280 x 210 mm
kalendarium PL, GB, D, RUS z numeracją tygodni i imieninami
święta i niedziele wyróżnione na czerwono
czerwone okienko

opcjonalnie:
kartonowe pudełko z okienkiem – 2,90 zł/szt.
koperta foliowa – 1,00 zł/szt.
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Kalendarze trójdzielne

Nakład Cena 1 szt

25 szt. 21,90 zł

50 szt. 17,90 zł

100 szt. 14,90 zł

200 szt. 12,90 zł

300 szt. 11,90 zł

400 szt. 10,90 zł

500 szt. 9,90 zł

1000 szt. 8,90 zł

Projekt graficzny i transport* 
w cenie kalendarzy

Nakład Cena 1 szt

25 szt. 22,90 zł

50 szt. 18,90 zł

100 szt. 15,90 zł

200 szt. 13,90 zł

300 szt. 12,90 zł

400 szt. 11,90 zł

500 szt. 10,90 zł

1000 szt. 9,90 zł

Projekt graficzny i transport*  
w cenie kalendarzy

wymiary kalendarza:
295 x 705 mm

główka:
295 x 210 mm, pełen kolor (4+0 CMYK), folia błysk
główka wypukła
otwór umożliwiający powieszenie

plecki:
295 x 495 mm, karton 300g, kolor biały

kalendarium:
280 x 138 mm
w czterech językach: PL, GB, D, RUS
T11, T13, T16 z numeracją tygodni i polskimi imionami
T12 z numeracją tygodni i świętami państw UE + GB
czerwone okienko

opcjonalnie:
kartonowe pudełko z okienkiem – 2,90 zł/szt.
koperta foliowa – 1,00 zł/szt.

wymiary kalendarza:
295 x 805 mm

główka:
295 x 210 mm, pełen kolor (4+0 CMYK), folia błysk
główka wypukła
otwór umożliwiający powieszenie

plecki:
295 x 595 mm, karton 300 g, pełen kolor (4+0 CMYK)

kalendarium:
280 x 138 mm
w czterech językach: PL, GB, D, RUS
T11, T13, T16 z numeracją tygodni i polskimi imionami
T12 z numeracją tygodni i świętami państw UE + GB
czerwone okienko

opcjonalnie:
kartonowe pudełko z okienkiem – 2,90 zł/szt.
koperta foliowa – 1,00 zł/szt.

Kalendarze trójdzielne z indywidualną główką 
Kalendarze trójdzielne posiadają wypukłą główkę, na której wykonywana jest indywidualna grafika.

Kalendarze trójdzielne z indywidualną główką i pleckami
Kalendarze trójdzielne posiadają wypukłą główkę, indywidualna grafika wykonywana jest zarówno na niej,  
jak i na pleckach kalendarza.

Wszystkie podane ceny są cenami netto.   * transport w jedno miejsce na terenie Polski
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Kalendarze czterodzielne

Wszystkie podane ceny są cenami netto.   * transport w jedno miejsce na terenie Polski

Kalendarze czterodzielne z indywidualną główką
Kalendarze trójdzielne posiadają wypukłą główkę, na której wykonywana jest indywidualna grafika.

Nakład Cena 1 szt

25 szt. 21,90 zł

50 szt. 17,90 zł

100 szt. 14,90 zł

200 szt. 13,90 zł

300 szt. 12,90 zł

400 szt. 11,90 zł

500 szt. 11,50 zł

1000 szt. 10,50 zł

Projekt graficzny i transport*  
w cenie kalendarzy

wymiary kalendarza:
295 x 870 mm

główka:
295 x 210 mm, pełen kolor (4+0 CMYK), folia błysk
główka wypukła
otwór umożliwiający powieszenie

plecki:
295 x 660 mm, karton 300 g, kolor biały

kalendarium:
280 x 138 mm
w czterech językach: PL, GB, D, RUS
z numeracją tygodni i polskimi imionami
czerwone okienko

opcjonalnie:
kartonowe pudełko z okienkiem – 2,90 zł/szt.
koperta foliowa – 1,00 zł/szt.

wymiary kalendarza:
295 x 980 mm

główka:
295 x 210 mm, pełen kolor (4+0 CMYK), folia błysk
główka wypukła
otwór umożliwiający powieszenie

plecki:
 295 x 770 mm, karton 300g, pełen kolor (4+0 CMYK)

kalendarium:
280 x 138 mm
w czterech językach: PL, GB, D, RUS
z numeracją tygodni i polskimi imionami
czerwone okienko

opcjonalnie:
kartonowe pudełko z okienkiem – 2,90 zł/szt.
koperta foliowa – 1,00 zł/szt.

Kalendarze czterodzielne z indywidualną główką i pleckami
Kalendarze czterodzielne posiadają wypukłą główkę, indywidualna grafika wykonywana jest 
zarówno na niej, jak i na pleckach kalendarza.

Nakład Cena 1 szt

25 szt. 23,90 zł

50 szt. 19,90 zł

100 szt. 16,90 zł

200 szt. 14,90 zł

300 szt. 13,90 zł

400 szt. 12,90 zł

500 szt. 11,90 zł

1000 szt. 11,50 zł

Projekt graficzny, transport*  
oraz koperta foliowa w cenie kalendarzy
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Kalendarze biurkowe

Wszystkie podane ceny są cenami netto.   * transport w jedno miejsce na terenie Polski

Kalendarze biurkowe indywidualne
Kalendarze biurkowe posiadają kalendarium na spirali, indywidualna grafika wykonywana jest zarówno z przodu  
jak i z tyłu kalendarza.

Nakład Cena 1 szt

50 szt. 10,90 zł

100 szt. 7,40 zł

200 szt. 5,90 zł

300 szt. 4,90 zł

400 szt. 3,90 zł

500 szt. 3,40 zł

1000 szt. 2,90 zł

Projekt graficzny i transport*  
 w cenie kalendarzy

wymiary kalendarza:
228 x 115 mm

plecki:
karton 300 g, pełen kolor (CMYK 4+0)

kalendarium:
110×100 mm
kalendarium PL, GB, D  
z numeracją tygodni i imieninami
święta i niedziele wyróżnione  
na czerwono
12 kart, jednostronne

oprawa:
srebrna spirala
bigowane plecki

opcjonalnie:
biała lub czarna spirala

Nakład

B3 A2

26 kart 52 karty 26 kart 52 karty

Cena 1 szt

50 szt. 22,90 zł 27,90 zł 35,90 zł 45,90 zł

100 szt. 14,90 zł 19,90 zł 22,90 zł 32,90 zł

200 szt. 9,90 zł 14,90 zł 15,90 zł 25,90 zł

300 szt. 8,90 zł 13,90 zł 13,90 zł 22,90 zł

500 szt. 7,90 zł 11,90 zł 10,90 zł 19,90 zł

Projekt graficzny oraz transport* w cenie kalendarzy 

wymiary kalendarza: B3 - 340 x 480 mm, A2 - 420 x 594 mm

druk: papier bloku - offset 90 g/m2, pełen kolor (4+0 CMYK)

oprawa: klejenie wzdłuż górnej lub dolnej lub i górnej i dolnej krawędzi

opcjonalnie: zaokrąglone narożniki

inne formaty: wycena indywidualna

Indywidualne biuwary / podkłady na biurko
Indywidualna grafika wykonywana jest na 26 lub 52 kartach.
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Kalendarze plakatowe  
i spiralowane

Nakład
A1 B1

Cena 1 szt

50 szt. 25,90 zł 26,90 zł

100 szt. 15,90 zł 16,90 zł

200 szt. 9,90 zł 10,90 zł

300 szt. 7,90 zł 8,90 zł

400 szt. 6,90 zł 7,90 zł

500 szt. 6,40 zł 7,40 zł

1000 szt. 4,90 zł 5,90 zł

Projekt graficzny i transport*  
w cenie kalendarzy

Nakad Cena 1 szt

50 szt. 37,90 zł

100 szt. 29,90 zł

200 szt. 25,90 zł

300 szt. 19,90 zł

400 szt. 17,90 zł

500 szt. 15,90 zł

1000 szt. 13,90 zł

Projekt graficzny i transport*  
w cenie kalendarzy

wymiary kalendarza:

A1 - 594 x 841 mm 
B1 - 680 x 980 mm

druk:
kreda błysk lub mat 170 g 
pełen kolor (4+0 CMYK) 
lakier UV jednostronny

oprawa:
listwa srebrna z przezroczystą zawieszką  
(listwa po krótszym boku)

opcjonalnie:
folia błyszcząca lub matowa
listwa biała lub czarna

inne formaty:
wycena indywidualna

Kalendarze plakatowe (jednoplanszowe)
Indywidualna grafika wykonywana jest na całej powierzchni kalendarza.

wymiary kalendarza:
315 x 460 mm

druk: 
kreda błysk 170 g
12 kart + okładka 
pełen kolor (4+0 CMYK)

oprawa: 
spirala srebrna po krótkim boku

opcjonalnie: 
uszlachetnienie okładki
pakowanie w kopertę z tektury  
lub torbę foliową

inne formaty: 
wycena indywidualna 

Kalendarze spiralowane (wieloplanszowe)
Kalendarze posiadają spiralę z zawieszką. Indywidualna grafika wykonywana jest na 12 kartach i okładce.

Wszystkie podane ceny są cenami netto.   * transport w jedno miejsce na terenie Polski
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Kalendarze książkowe  
i notesy

Format A6 A5 B5 A4

Układ Tygodniowy Dzienny Tygodniowy Dzienny Tygodniowy Dzienny

Nakład Cena 1 szt

50 szt. 26,90 zł 32,90 zł 39,90 zł 44,90 zł 38,90 zł 58,90 zł

100 szt. 18,40 zł 25,90 zł 25,90 zł 30,90 zł 30,90 zł 45,90 zł

200 szt. 16,90 zł 22,90 zł 22,90 zł 29,90 zł 28,90 zł 39,90 zł

300 szt. 15,90 zł 21,90 zł 21,90 zł 28,40 zł 27,90 zł 35,90 zł

500 szt. 14,40 zł 20,90 zł 20,90 zł 26,90 zł 26,90 zł 32,90 zł

Projekt graficzny oraz transport* w cenie kalendarzy

okładka: okładka kreda błysk 150g + folia mat/błysk/strukturalna, pełen kolor (4+0 CMYK), oklejana na tekturze z pianką

blok kalendarza: narożniki proste, bloki bez registrów, papier chamois

okładka: okładka kreda błysk 150g + folia mat/błysk/strukturalna, pełen kolor (4+0 CMYK), oklejana na tekturze z pianką

blok notesu: wymiary 130 x 208 mm, papier z certyfikatem FSC, 80g/m2, kratka, linie lub czysty, 192 strony

Kalendarze książkowe z indywidualną okładką
Indywidualna grafika wykonywana jest na całej powierzchni okładki.

Notesy z indywidualną okładką
Indywidualna grafika wykonywana jest na całej powierzchni okładki.

Wszystkie podane ceny są cenami netto.   * transport w jedno miejsce na terenie Polski

Nakad Cena 1 szt

50 szt. 25,90 zł

100 szt. 23,90 zł

200 szt. 21,90 zł

300 szt. 19,90 zł

500 szt. 17,90 zł

Projekt graficzny i transport*  
w cenie kalendarzy

Papier z certyfikatem FSC:
 192 s., 80 g/m2

bloki:
wymiar: 

130 x 208 mm


