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Oferta/nakłady:

 

ceny netto należy doliczyć 23% VAT

10 szt

180 zł

25 szt

290 zł

50 szt

450 zł

100 szt

800 zł

200 szt

1500 zł

300 szt

2100 zł

400 szt

2600 zł

500 szt

3000 zł

kalendarz trójdzielny ECO

Opis produktu:

- druk w jednym kawałku  bez łączeń
- wymiar 318 mm x 690 mm 
- druk w pełnym kolorze 
- sztywny karton 250g 
- druk wg. indywidualnego projektu

- kalendaria: 3 bloczki po 12 stron
- papier 80g/m2 + podkładka z tektury
- klejenie bloczków w maszynowej 
  technologii co dodatkowo zapobiega 
  przed odpadaniem kalendariów

- okienko wskazujące aktualną datę
- otwór do zawieszenia 

- druk w najnowszej technologii z rastrem 
  offsetowym, idealne kolory dla każdego
  kalendarza
- klejenie kalendarza renomowanymi
  klejami introligatorskimi 

- tryb standard do 7 dni roboczych
- tryb express do 72h!!!

1. KALENDARZ

2. KALENDARIA 

3. DODATKI

4. TECHNOLOGIA

5. TERMIN REALIZACJI

EXPRESS
+30%

EXPRESS
+30%

EXPRESS
+30%

EXPRESS
+30%

EXPRESS
+30%

EXPRESS
+30%

EXPRESS
+30%

EXPRESS
+30%

KA¯DY OFEROWANY PRZEZ NAS PRODUKT MO¯E ZOSTAÆ WYKONANY W DOWOLNYM NAK£ADZIE
wg. zapotrzebowania np.123 szt , 251 szt ... 



kalendarz trójdzielny STANDARD

Opis produktu:

- druk w jednym kawałku  bez łączeń
- wymiar 318 mm x 830 mm 
- druk w pełnym kolorze 
- sztywny karton 250g 
- druk wg. indywidualnego projektu

- kalendaria: 3 bloczki po 12 stron
- papier 80g/m2 + podkładka z tektury
- klejenie bloczków w maszynowej 
  technologii co dodatkowo zapobiega 
  przed odpadaniem kalendariów

- okienko wskazujące aktualną datę
- otwór do zawieszenia 

- druk w najnowszej technologii z rastrem 
  offsetowym, idealne kolory dla każdego
  kalendarza
- klejenie kalendarza renomowanymi
  klejami introligatorskimi 

- tryb standard do 7 dni roboczych
- tryb express do 72h!!!

1. KALENDARZ

2. KALENDARIA 

3. DODATKI

4. TECHNOLOGIA

5. TERMIN REALIZACJI

Oferta/nakłady:

 

ceny netto należy doliczyć 23% VAT

10 szt

190 zł

25 szt

300 zł

50 szt

500 zł

100 szt

900 zł

200 szt

1700 zł

300 szt

2400 zł

400 szt

3000 zł

500 szt

3500 zł

EXPRESS
+30%

EXPRESS
+30%

EXPRESS
+30%

EXPRESS
+30%

EXPRESS
+30%

EXPRESS
+30%

EXPRESS
+30%

EXPRESS
+30%

KA¯DY OFEROWANY PRZEZ NAS PRODUKT MO¯E ZOSTAÆ WYKONANY W DOWOLNYM NAK£ADZIE
wg. zapotrzebowania np.123 szt , 251 szt ... 



kalendarz trójdzielny PREMIUM
Opis produktu:

- wymiar po rozłożeniu 318x840 mm 
- wymiar po złożeniu 318x218 mm 
GŁÓWKA: 

- wymiar 318 mm x 218 mm 
- druk w pełnym kolorze (CMYK)
- sztywny karton 250g 
PODKŁAD:
- wymiar 318x620 mm
- druk w pełnym kolorze (CMYK)
- sztywny karton 250g 

- kalendaria: 3 bloczki po 12 stron
- papier 80g/m2 + podkładka z tektury
- klejenie bloczków w maszynowej 
  technologii co dodatkowo zapobiega 
  przed odpadaniem kalendariów

- okienko wskazujące aktualną datę
- elegancka  zawieszka z tyłu główki

- druk w najnowszej technologii z rastrem 
  offsetowym, idealne kolory dla każdego
  kalendarza
- klejenie kalendarza renomowanymi
  klejami introligatorskimi 

- tryb do 7 dni roboczych

1. KALENDARZ 

2. KALENDARIA 

3. DODATKI

4. TECHNOLOGIA

5. TERMIN REALIZACJI

- WYPUKŁA LUX FOLIOWANA 

Oferta/nakłady:

 
10 szt

200 zł

25 szt

375 zł

50 szt

650 zł

100 szt

1000 zł

200 szt

1900 zł

300 szt

2700 zł

400 szt

3400 zł

500 szt

4000 zł

KA¯DY OFEROWANY PRZEZ NAS PRODUKT MO¯E ZOSTAÆ WYKONANY W DOWOLNYM NAK£ADZIE
wg. zapotrzebowania np.123 szt , 251 szt ... 

ceny netto należy doliczyć 23% VAT



kalendarz trójdzielny PREMIUM + stopka
Opis produktu:

- wymiar po rozłożeniu 318x840 mm 
- wymiar po złożeniu 318x218 mm 
GŁÓWKA: 

- wymiar 318 mm x 218 mm 
- druk w pełnym kolorze (CMYK)
- sztywny karton 250g 
PODKŁAD:
- wymiar 318x670 mm
- druk w pełnym kolorze (CMYK)
- sztywny karton 250g 

- kalendaria: 3 bloczki po 12 stron
- papier 80g/m2 + podkładka z tektury
- klejenie bloczków w maszynowej 
  technologii co dodatkowo zapobiega 
  przed odpadaniem kalendariów

- okienko wskazujące aktualną datę
- elegancka  zawieszka z tyłu główki

- druk w najnowszej technologii z rastrem 
  offsetowym, idealne kolory dla każdego
  kalendarza
- klejenie kalendarza renomowanymi
  klejami introligatorskimi 

- tryb do 7 dni roboczych

1. KALENDARZ 

2. KALENDARIA 

3. DODATKI

4. TECHNOLOGIA

5. TERMIN REALIZACJI

- WYPUKŁA LUX FOLIOWANA 

Oferta/nakłady:
 

10 szt

230 zł

25 szt

450 zł

50 szt

750 zł

100 szt

1100 zł

200 szt

2000 zł

300 szt

2850 zł

400 szt

3500 zł

500 szt

4100 zł

KA¯DY OFEROWANY PRZEZ NAS PRODUKT MO¯E ZOSTAÆ WYKONANY W DOWOLNYM NAK£ADZIE
wg. zapotrzebowania np.123 szt , 251 szt ... 

DODATKOWE MIEJSCE
WIÊKSZA STOPKA

DODATKOWE MIEJSCEWIÊKSZA STOPKA

ceny netto należy doliczyć 23% VAT



kalendarz trójdzielny PREMIUM EUROPEJSKI

W KALENDARIACH
ZAZNACZONE

ŚWIĘTA W 
UNI EUROPEJSKIEJ

Opis produktu:

- wymiar po rozłożeniu 318x840 mm 
- wymiar po złożeniu 318x218 mm 
GŁÓWKA: 

- wymiar 318 mm x 218 mm 
- druk w pełnym kolorze (CMYK)
- sztywny karton 250g 
PODKŁAD:
- wymiar 318x620 mm
- druk w pełnym kolorze (CMYK)
- sztywny karton 250g 

- kalendaria: 3 bloczki po 12 stron
- papier 80g/m2 + podkładka z tektury
- czterojęzyczne ze świętami UE

- okienko wskazujące aktualną datę
- elegancka zawieszka  z tyłu główki

- druk w najnowszej technologii z rastrem 
  offsetowym, idealne kolory dla każdego
  kalendarza
- klejenie kalendarza renomowanymi
  klejami introligatorskimi 

- tryb do 7 dni roboczych

1. KALENDARZ 

2. KALENDARIA 

3. DODATKI

4. TECHNOLOGIA

5. TERMIN REALIZACJI

- WYPUKŁA LUX FOLIOWANA 

Oferta/nakłady:

 
ceny netto należy doliczyć 23% VAT

10 szt

250 zł

25 szt

500 zł

50 szt

750 zł

100 szt

1250 zł

200 szt

2400 zł

300 szt

3300 zł

400 szt

4000 zł

500 szt

4750 zł

KA¯DY OFEROWANY PRZEZ NAS PRODUKT MO¯E ZOSTAÆ WYKONANY W DOWOLNYM NAK£ADZIE
wg. zapotrzebowania np.123 szt , 251 szt ... 



kalendarz trójdzielny PREMIUM EUROPEJSKI + stopka

Opis produktu:

- wymiar po rozłożeniu 318x840 mm 
- wymiar po złożeniu 318x218 mm 
GŁÓWKA: 

- wymiar 318 mm x 218 mm 
- druk w pełnym kolorze (CMYK)
- sztywny karton 250g 
PODKŁAD:
- wymiar 318x670 mm
- druk w pełnym kolorze (CMYK)
- sztywny karton 250g 

- kalendaria: 3 bloczki po 12 stron
- papier 80g/m2 + podkładka z tektury
- czterojęzyczne ze świętami UE

- okienko wskazujące aktualną datę
- elegancka zawieszka  z tyłu główki

- druk w najnowszej technologii z rastrem 
  offsetowym, idealne kolory dla każdego
  kalendarza
- klejenie kalendarza renomowanymi
  klejami introligatorskimi 

- tryb do 7 dni roboczych

1. KALENDARZ 

2. KALENDARIA 

3. DODATKI

4. TECHNOLOGIA

5. TERMIN REALIZACJI

- WYPUKŁA LUX FOLIOWANA 

Oferta/nakłady:

 
10 szt

300 zł

25 szt

550 zł

50 szt

850 zł

100 szt

1350 zł

200 szt

2600 zł

300 szt

3500 zł

400 szt

4200zł

500 szt

4900 zł

KA¯DY OFEROWANY PRZEZ NAS PRODUKT MO¯E ZOSTAÆ WYKONANY W DOWOLNYM NAK£ADZIE
wg. zapotrzebowania np.123 szt , 251 szt ... 

W KALENDARIACH
ZAZNACZONE

ŚWIĘTA W 
UNI EUROPEJSKIEJ

Oferta/nakłady:

DODATKOWE MIEJSCE
WIÊKSZA STOPKA

ceny netto należy doliczyć 23% VAT



kalendarz trójdzielny SPIRALOWANY płaski
Opis produktu:

- wymiar po rozłożeniu 318x830 mm 
- wymiar po złożeniu 318x218 mm
- KALENDARZ ŁĄCZONY SPIRALĄ 
GŁÓWKA: 
- płaska
- wymiar 318 mm x 218 mm 
- druk w pełnym kolorze (CMYK)
- 
PODKŁAD:
- wymiar 318x610 mm
- druk w pełnym kolorze (CMYK)
- sztywny karton 250g 

- kalendaria: 3 bloczki po 12 stron
- papier 80g/m2 + podkładka z tektury

- okienko wskazujące aktualną datę
- otwór do zawieszenia

- druk w najnowszej technologii z rastrem 
  offsetowym, idealne kolory dla każdego
  kalendarza
- klejenie kalendarza renomowanymi
  klejami introligatorskimi 

- tryb do 7 dni roboczych

1. KALENDARZ 

2. KALENDARIA 

3. DODATKI

4. TECHNOLOGIA

5. TERMIN REALIZACJI

sztywny karton 250g 

Oferta/nakłady:
 

10 szt

-

25 szt

-

50 szt

700 zł

100 szt

1100 zł

200 szt

2100 zł

300 szt

3000 zł

400 szt

3600 zł

500 szt

4250 zł

KA¯DY OFEROWANY PRZEZ NAS PRODUKT MO¯E ZOSTAÆ WYKONANY W DOWOLNYM NAK£ADZIE
wg. zapotrzebowania np.123 szt , 251 szt ... 

STOPKA FIRMOWA

ceny netto należy doliczyć 23% VAT



kalendarz trójdzielny SPIRALOWANY   PREMIUM

Oferta/nakłady:
 

10 szt

-

25 szt

-

50 szt

750zł

100 szt

1200zł

200 szt

2200 zł

300 szt

3200 zł

400 szt

4000 zł

500 szt

4500 zł

KA¯DY OFEROWANY PRZEZ NAS PRODUKT MO¯E ZOSTAÆ WYKONANY W DOWOLNYM NAK£ADZIE
wg. zapotrzebowania np.123 szt , 251 szt ... 

STOPKA FIRMOWA

Opis produktu:

- wymiar po rozłożeniu 318x830 mm 
- wymiar po złożeniu 318x218 mm

GŁÓWKA: 

- wymiar 318 mm x 218 mm 
- druk w pełnym kolorze (CMYK)
- sztywny karton 250g 
PODKŁAD:
- wymiar 318x610 mm
- druk w pełnym kolorze (CMYK)
- sztywny karton 250g 

- kalendaria: 3 bloczki po 12 stron
- papier 80g/m2 + podkładka z tektury

- okienko wskazujące aktualną datę
- zawieszka z tyłu główki

- druk w najnowszej technologii z rastrem 
  offsetowym, idealne kolory dla każdego
  kalendarza
- klejenie kalendarza renomowanymi
  klejami introligatorskimi 

- tryb do 7 dni roboczych

1. KALENDARZ 

2. KALENDARIA 

3. DODATKI

4. TECHNOLOGIA

5. TERMIN REALIZACJI

- KALENDARZ ŁĄCZONY SPIRALĄ 

- wypukła LUX foliowana

ceny netto należy doliczyć 23% VAT



kalendarz trójdzielny PLATINIUM
Opis produktu:

- wymiar po rozłożeniu 318x830 mm 
- wymiar po złożeniu 318x218 mm 
GŁÓWKA: 

- wymiar 318 mm x 218 mm 
- druk w pełnym kolorze (CMYK)
- kreda HQ 170g + podkład kartonowy
- elegancka metalowa zawieszka
PODKŁAD:
- wymiar 318x610 mm
- druk w pełnym kolorze (CMYK)
- sztywny karton 250g 

- kalendaria: 3 bloczki po 12 stron
- papier 80g/m2 + podkładka z tektury

- okienko wskazujące aktualną datę
- elegancka metalowa zawieszka

- druk w najnowszej technologii z rastrem 
  offsetowym, idealne kolory dla każdego
  kalendarza
- klejenie kalendarza renomowanymi
  klejami introligatorskimi 

- tryb do 7 dni roboczych

1. KALENDARZ 

2. KALENDARIA 

3. DODATKI

4. TECHNOLOGIA

5. TERMIN REALIZACJI

- 4-13 kart obracanych na spirali 

Oferta/nakłady:
 

KA¯DY OFEROWANY PRZEZ NAS PRODUKT MO¯E ZOSTAÆ WYKONANY W DOWOLNYM NAK£ADZIE
wg. zapotrzebowania np.123 szt , 251 szt ... 

10 szt

-

25 szt

-

50 szt

750złzł

100 szt

1200 zł

200 szt

2200 zł

300 szt

3200 zł

400 szt

4000 zł

500 szt

4500 zł

ceny netto należy doliczyć 23% VAT



kalendarz jednodzielny ECO

Opis produktu:

- druk w jednym kawałku  bez łączeń
- wymiar 318 mm x 450 mm 
- druk w pełnym kolorze 
- sztywny karton 250g 
- druk wg. indywidualnego projektu

- kalendaria: 1 bloczek 12 stron
- papier 80g/m2 + podkładka z tektury
- klejenie bloczków w maszynowej 
  technologii co dodatkowo zapobiega 
  przed odpadaniem kalendariów

- okienko wskazujące aktualną datę
- otwór do zawieszenia

- druk w najnowszej technologii z rastrem 
  offsetowym, idealne kolory dla każdego
  kalendarza
- klejenie kalendarza renomowanymi
  klejami introligatorskimi 

- tryb standard do 7 dni roboczych
- tryb express do 72h!!!

1. KALENDARZ

2. KALENDARIA 

3. DODATKI

4. TECHNOLOGIA

5. TERMIN REALIZACJI
10 szt

150 zł

25 szt

250 zł

50 szt

400 zł

100 szt

600zł

200 szt

1100 zł

300 szt

1500 zł

400 szt

1800zł

500 szt

2250zł

EXPRESS
+30%

EXPRESS
+30%

EXPRESS
+30%

EXPRESS
+30%

EXPRESS
+30%

EXPRESS
+30%

EXPRESS
+30%

EXPRESS
+30%

KA¯DY OFEROWANY PRZEZ NAS PRODUKT MO¯E ZOSTAÆ WYKONANY W DOWOLNYM NAK£ADZIE
wg. zapotrzebowania np.123 szt , 251 szt ... 

ceny netto należy doliczyć 23% VAT



kalendarz jednodzielny PREMIUM
Opis produktu:

- wymiar po rozłożeniu 318x600 mm 
- wymiar po złożeniu 318x218 mm 
GŁÓWKA: 

- wymiar 318 mm x 218 mm 
- druk w pełnym kolorze (CMYK)
- sztywny karton 250g 
PODKŁAD:
- wymiar 318x280 mm
- druk w pełnym kolorze (CMYK)
- sztywny karton 250g 

- kalendaria: 1 bloczek 12 stron
- papier 80g/m2 + podkładka z tektury
- klejenie bloczków w maszynowej 
  technologii co dodatkowo zapobiega 
  przed odpadaniem kalendariów

- okienko wskazujące aktualną datę
- elegancka zawieszka  z tyłu główki

- druk w najnowszej technologii z rastrem 
  offsetowym, idealne kolory dla każdego
  kalendarza
- klejenie kalendarza renomowanymi
  klejami introligatorskimi 

- tryb do 7 dni roboczych

1. KALENDARZ 

2. KALENDARIA 

3. DODATKI

4. TECHNOLOGIA

5. TERMIN REALIZACJI

- WYPUKŁA LUX 

Oferta/nakłady:
 

10 szt

200 zł

25 szt

350 zł

50 szt

500 zł

100 szt

800 zł

200 szt

1500 zł

300 szt

2100 zł

400 szt

2600 zł

500 szt

3000 zł

KA¯DY OFEROWANY PRZEZ NAS PRODUKT MO¯E ZOSTAÆ WYKONANY W DOWOLNYM NAK£ADZIE
wg. zapotrzebowania np.123 szt , 251 szt ... 

ceny netto należy doliczyć 23% VAT



kalendarz spiralowany 13 kart A4

Opis produktu:

- karty połączone metalową spiralą
- format A4
- druk w pełnym kolorze 
- kreda HQ 170g 
- druk wg. indywidualnego projektu

- wg. indywidualnego projektu

- elegancka metalowa zawieszka

- druk w najnowszej technologii z rastrem 
  offsetowym, idealne kolory dla każdego
  kalendarza
- klejenie kalendarza renomowanymi
  klejami introligatorskimi 

- tryb standard do 7 dni roboczych

1. KALENDARZ

2. KALENDARIA 

3. DODATKI

4. TECHNOLOGIA

5. TERMIN REALIZACJI

Oferta/nakłady:
 

450 zł

25 szt

750 zł

50 szt

1100 zł

100 szt

2100 zł

200 szt

3000 zł

300 szt 400 szt

3200 zł

500 szt

3500 zł

1000 szt

4500 zł

KA¯DY OFEROWANY PRZEZ NAS PRODUKT MO¯E ZOSTAÆ WYKONANY W DOWOLNYM NAK£ADZIE
wg. zapotrzebowania np.123 szt , 251 szt ... 

ceny netto należy doliczyć 23% VAT



kalendarz spiralowany 13 kart A3

Opis produktu:

- karty połączone metalową spiralą
- format A3
- druk w pełnym kolorze 
- kreda HQ 170g 
- druk wg. indywidualnego projektu

- wg. indywidualnego projektu

- elegancka metalowa zawieszka

- druk w najnowszej technologii z rastrem 
  offsetowym, idealne kolory dla każdego
  kalendarza
- klejenie kalendarza renomowanymi
  klejami introligatorskimi 

- tryb standard do 7 dni roboczych

1. KALENDARZ

2. KALENDARIA 

3. DODATKI

4. TECHNOLOGIA

5. TERMIN REALIZACJI

Oferta/nakłady:
 

449 zł

25 szt

850 zł

50 szt

1450zł

100 szt

2600 zł

200 szt

3500 zł

300 szt 400 szt

3400 zł

500 szt

4200 zł

1000 szt

6200 zł

KA¯DY OFEROWANY PRZEZ NAS PRODUKT MO¯E ZOSTAÆ WYKONANY W DOWOLNYM NAK£ADZIE
wg. zapotrzebowania np.123 szt , 251 szt ... 

ceny netto należy doliczyć 23% VAT



kalendarz spiralowany 13 kart B3 (prawie A2!)

Opis produktu:

- karty połączone metalową spiralą
- format B3 (wymiar papieru 33x50cm)
- druk w pełnym kolorze 
- kreda HQ 170g 
- druk wg. indywidualnego projektu

- wg. indywidualnego projektu

- elegancka metalowa zawieszka

- druk w najnowszej technologii z rastrem 
  offsetowym, idealne kolory dla każdego
  kalendarza
- klejenie kalendarza renomowanymi
  klejami introligatorskimi 

- tryb standard do 7 dni roboczych

1. KALENDARZ

2. KALENDARIA 

3. DODATKI

4. TECHNOLOGIA

5. TERMIN REALIZACJI

Oferta/nakłady:
 

650zł

25 szt

950 zł

50 szt

1700 zł

100 szt

2650 zł

200 szt

3550 zł

300 szt 400 szt

4000 zł

500 szt

4500 zł

1000 szt

6500 zł

KA¯DY OFEROWANY PRZEZ NAS PRODUKT MO¯E ZOSTAÆ WYKONANY W DOWOLNYM NAK£ADZIE
wg. zapotrzebowania np.123 szt , 251 szt ... 

ceny netto należy doliczyć 23% VAT



kalendarz spiralowany 13 kart 1/3 B1 33x70 cm (długi)

Opis produktu:

- karty połączone metalową spiralą
- format 33x70 cm (wymiar papieru)
- druk w pełnym kolorze 
- kreda HQ 170g 
- druk wg. indywidualnego projektu

- wg. indywidualnego projektu

- elegancka metalowa zawieszka

- druk w najnowszej technologii z rastrem 
  offsetowym, idealne kolory dla każdego
  kalendarza
- klejenie kalendarza renomowanymi
  klejami introligatorskimi 

- tryb standard do 7 dni roboczych

1. KALENDARZ

2. KALENDARIA 

3. DODATKI

4. TECHNOLOGIA

5. TERMIN REALIZACJI

Oferta/nakłady:
 

1100 zł

25 szt

1400 zł

50 szt

2200 zł

100 szt

3800 zł

200 szt

4200 zł

300 szt 400 szt

4600 zł

500 szt

5100 zł

KA¯DY OFEROWANY PRZEZ NAS PRODUKT MO¯E ZOSTAÆ WYKONANY W DOWOLNYM NAK£ADZIE
wg. zapotrzebowania np.123 szt , 251 szt ... 

ceny netto należy doliczyć 23% VAT



kalendarz biurkowy  PIRAMIDKA

Oferta/nakłady:
 

300 zł

100 szt

400 zł 650 zł 750 zł

200 szt

800 zł

300 szt 400 szt

900 zł

500 szt 750 szt 1000 szt

1100 zł

Opis produktu:

- druk na sztywnym kartonie
- format DL+ wg makiety
- druk w pełnym kolorze 
- druk wg. indywidualnego projektu

- wg. indywidualnego projektu

- kalendarz sztancowany (wycinany
  z wykrojnika) do złożenia bez klejenia

- druk w najnowszej technologii z rastrem 
  offsetowym, idealne kolory dla każdego
  kalendarza
- klejenie kalendarza renomowanymi
  klejami introligatorskimi 

- tryb standard do 7 dni roboczych

1. KALENDARZ

2. KALENDARIA 

3. WYKONANIE

4. TECHNOLOGIA

5. TERMIN REALIZACJI

ceny netto należy doliczyć 23% VAT



kalendarz biurkowy  PIRAMIDKA + kalendarium 

Oferta/nakłady:
 

400 zł

100 szt

500 zł 900 zł 1100 zł

200 szt

1250 zł

300 szt 400 szt

1650 zł

500 szt 750 szt 1000 szt

1900 zł

+

Opis produktu:

- druk na sztywnym kartonie
- format DL+ wg makiety
- druk w pełnym kolorze 
- druk wg. indywidualnego projektu

- doklejane 12 kart odrywanych

- kalendarz sztancowany (wycinany
  z wykrojnika) do złożenia bez klejenia

- druk w najnowszej technologii z rastrem 
  offsetowym, idealne kolory dla każdego
  kalendarza
- klejenie kalendarza renomowanymi
  klejami introligatorskimi 

- tryb standard do 7 dni roboczych

1. KALENDARZ

2. KALENDARIA 

3. WYKONANIE

4. TECHNOLOGIA

5. TERMIN REALIZACJI

ceny netto należy doliczyć 23% VAT

doklejane
kalenadrium

12 kart 
odrywanych



kalendarz biurkowy  SPIRALOWANY 13 kart

Oferta/nakłady:
 

620 zł

700 zł

100 szt

900 zł

1000 zł

1100 zł

1300 zł

1220 zł

1450 zł

200 szt

1350 zł

1600 zł

300 szt 400 szt

1850 zł

2000 zł

500 szt 750 szt 1000 szt

2200 zł

2450 zł

format DL
format A5

Opis produktu:

- 13 kart spiralowanych 
- format DL lub A5
- druk w pełnym kolorze 
- druk wg. indywidualnego projektu
- papier kreda 170g HQ

- wg. indywidualnego projektu

- konstrukcja z sztywnego kartonu,
  całość podstawa i karty połączone 
  metalową spiralą

- druk w najnowszej technologii z rastrem 
  offsetowym, idealne kolory dla każdego
  kalendarza
- klejenie kalendarza renomowanymi
  klejami introligatorskimi 

- tryb standard do 7 dni roboczych

1. KALENDARZ

2. KALENDARIA 

3. WYKONANIE

4. TECHNOLOGIA

5. TERMIN REALIZACJI
ceny netto należy doliczyć 23% VAT

2014



kalendaria 2014

DOSTÊPNE KALENDARIA TRÓJDZIELNE 
ORAZ DO WYBORUSZARE NIEBIESKIE 



pudełka na kalendarze trójdzielne i jednodzielne

W OFERCIE PUDE£KA KARTONOWE NA KALENDARZE:
   -  trójdzielne
   -  jednodzielne

(mo¿liwoœæ zaprojektowania pude³ka z motywem na kalendarzu)

karton 250g karton 250g 

netto netto



;
; e-mail: reklamatraf@onet.pl; agtraf@poczta.fm

ULOTKI, WIZYTÓWKI, TECZKI, BLOCZKI SAMOKOPIUJĄCE, PLAKATY, 
BROSZURY, GAZETKI, WIDOKÓWKI, KALENDARZE TRÓJDZIELNE, JEDNODZIELNE, 

BIURKOWE,PLANSZOWE, LISTKOWE, KSIĄŻKOWE, WIELOPLANSZOWE

ULOTKI, WIZYTÓWKI, TECZKI, BLOCZKI SAMOKOPIUJĄCE, PLAKATY, 
BROSZURY, GAZETKI, WIDOKÓWKI, KALENDARZE TRÓJDZIELNE, JEDNODZIELNE, 

BIURKOWE,PLANSZOWE, LISTKOWE, KSIĄŻKOWE, WIELOPLANSZOWE


