
Format A5
145 mm x 205 mm
objętość: 368 stron

2papier: offset biały 70 g/m
kolor tasiemki: burgund
Kalendarium:
  4 języki (pol., ang., niem., ros.)

jeden dzień na stronie  
(z wyjątkiem sobót i niedziel)

druk dwukolorowy  
(szary/burgund)

wschody i zachody słońca 
i księżyca

numeracja tygodni
skrócone kalendarium całoroczne
przydatne informacje
plan miesiąca
miejsce na notatki
mapy:   na wyklejkach
notes teleadresowy
ważne adresy i strony 

internetowe

Okładka : proste rogi, bez obszyć
z przodu zmiękczona pianką
delikatna i miękka
atrakcyjne łączenia materiałów

Classic 
A5 

Dzienny

2Koszty przygotowania matrycy do tłoczenia (do 36cm )
i ustawienia maszyny - jednorazowo   100 zł netto
Tłoczenie  na okładce ....................... 1,00 zł netto/ szt.

Kalendarz oprawa VIVELLA  .......... 15,50 zł netto/1 szt
Kalendarz oprawa AGENDA .......... 17,50 zł netto/1 szt

Możliwość wklejki reklamowej.........  1.60 zł netto/1 szt
                                                   (nie obejmuje projektu)

przy zamówieniu powyżej 20 szt

NIEBIESKI CZERWONY ZIELONY BRĄZOWY POMARAŃCZOWY MIODOWY 

Okładki VIVELLA

JASNO-BRĄZOWY GRANATOWY CIEMNO-BORDOWY

Okładki ONTARIO



Classic
A5 

Firmowy

2Koszty przygotowania matrycy do tłoczenia (do 36cm )
i ustawienia maszyny - jednorazowo    ..... 100 zł netto
Tłoczenie  na okładce .............................. 1,00 zł netto/ szt.

Kalendarz oprawa VIVELLA  ................. 20,00 zł netto/1 szt
przy zamówieniu powyżej 20 szt

Możliwość wklejki reklamowej w środku .. 1.60 zł netto/1 szt
                                                           (nie obejmuje projektu)

NIEBIESKI 

Okładki VIVELLA

CZERWONY ZIELONY BRĄZOWY 

Format A5
145 mm x 205 mm
objętość: 368 stron

2papier: offset biały 70 g/m
wycięte registry 
kolor tasiemki: burgund
Kalendarium:
  4 języki (pol., ang., niem., ros.)

jeden dzień na stronie  
(z wyjątkiem sobót i niedziel)

druk dwukolorowy  
(szary/burgund)

wschody i zachody słońca 
i księżyca

numeracja tygodni
skrócone kalendarium całoroczne
przydatne informacje
plan miesiąca
miejsce na notatki
mapy:   na wyklejkach
notes teleadresowy
ważne adresy i strony 

internetowe

Okładka : proste rogi, 
pojedyncze obszycie
z przodu zmiękczona pianką
delikatna i miękka
atrakcyjne łączenia materiałów



Format A5
145 mm x 205 mm
objętość: 368 stron
papier: chamois 70 g/m

kolor tasiemki: burgund
Kalendarium:
  4 języki (pol., ang., niem., ros.)

jeden dzień na stronie  
(z wyjątkiem sobót i niedziel)

druk dwukolorowy  
(szary/burgund)

wschody i zachody słońca 
i księżyca

numeracja tygodni
skrócone kalendarium całoroczne
przydatne informacje
plan miesiąca
miejsce na notatki
mapy: na wyklejkach
notes teleadresowy
ważne adresy i strony 
internetowe
znaki zodiaku, aforyzmy
perforacja narożników

Okładka : zaokrąglone rogi, 
pojedyncze obszycie
z przodu zmiękczona pianką
delikatna i miękka
atrakcyjne łączenia materiałów

2

Exclusive
A5 

Elegant

2Koszty przygotowania matrycy do tłoczenia (do 36cm )
i ustawienia maszyny - jednorazowo    ....... 100 zł netto
Tłoczenie  na okładce ................................ 1,00 zł netto/ szt.

Kalendarz oprawa NEBRASCA ............... 26,00 zł netto/1 szt

Możliwość wklejki reklamowej w środku ..... 1.90 zł netto/1 szt
                                                              (nie obejmuje projektu)

przy zamówieniu powyżej 20 szt

GRANATOWY

Okładki NEBRASCA

BORDOWY CIEMNO-ZIELONY BRĄZOWY



format po rozłożeniu:
310 mm x 810 mm

Główka: kaszerowana + folia połysk/mat
Plecki kalendarza - full kolor (dowolna 
grafika)
karton 300g

Kalendarium:
dwukolorowe (czerwono-czarne) 
papier - offset biały 80g/m2 
praktyczne przesuwne okienko

       ilość          cena       (cena za 1 szt)

projekt indywidualny (koszt nie wliczony do ceny)

    50 szt - 880 zł netto  (18,00 zł netto)

 100 szt - 1200 zł netto  (12,00 zł netto)

  200 szt - 2080 zł netto  (10,40 zł netto)

  300 szt - 2700 zł netto  (9,00 zł netto)

  400 szt - 3440 zł netto  (8,60 zł netto)

  500 szt - 4400 zł netto  (8,80 zł netto)

1000 szt - 7100 zł netto  (7,10 zł netto)

Koszt opakowania - koperta C4 - 0,60 zł netto szt

8
1
0

310

Kalendarz 
trójdzielny 
z wypukłą główką 
POPULAR

2
1

0



format po rozłożeniu:
390 mm x 610 mm

Główka: 
kaszerowana + folia połysk/mat
(indywidualna grafika)

Plecki kalendarza - full kolor 
(indywidualna grafika)
karton 300g

Kalendarium:
dwukolorowe (czerwono-czarne) 
papier - offset biały 80g/m2 
praktyczne przesuwne okienko

       ilość          cena        (cena za 1 szt)

projekt indywidualny (koszt nie wliczony do ceny)

  50 szt - 1000 zł netto  (20,00 zł netto)

  100 szt - 1460 zł netto  (14,60 zł netto)

  200 szt - 2500 zł netto  (12,50 zł netto)

  300 szt - 2180 zł netto  (10,60 zł netto)

  400 szt - 3920 zł netto  (9,80 zł netto)

  500 szt - 4550 zł netto  (9,10 zł netto)

1000 szt - 8400 zł netto  (8,40 zł netto)

Istnieje możliwość zakupu sztywnej koperty.

Kalendarz jednodzielny
z wypukłą główką 

POPULAR

390

6
1
0



Specyfikacja techniczna:
papier - kreda 170g/m2 + lakier offsetowy
Listewki metalowe z góry i dołu 
(srebrne, białe, czarne)
Opcjonalnie folia połysk 
lub mat (+ ok. 10% ceny)
Druk jednostronnie w pełnym kolorze

Kalendarze planszowe
B1 

(680x980) pionowy

B2 
(480x680) pionowy

A1 
(594x841) pionowy

A2 
(420x594) pionowy

  
100 szt -   600 zł netto
200 szt -   730 zł netto
300 szt -   890 zł netto
500 szt - 1110 zł netto

1000 szt - 1880 zł netto

50 szt -   510 zł netto

format B2
480 mm x 680 mm

  
100 szt -   840 zł netto
200 szt - 990 zł netto

300 szt - 1200 zł netto
500 szt - 1560 zł netto

1000 szt - 2300 zł netto

50 szt -   740 zł netto

format B1
680 mm x 980 mm

  
100 szt -   570 zł netto
200 szt -   710 zł netto
300 szt -   820 zł netto
500 szt - 1100 zł netto

1000 szt - 1780 zł netto

50 szt -   490 zł netto

format A2
420 mm x 594 mm

  
100 szt -   840 zł netto
200 szt -   990 zł netto
300 szt - 1140 zł netto
500 szt - 1420 zł netto

1000 szt - 2320 zł netto

50 szt -   750 zł netto

format A1
594 mm x 841 mm

projekt indywidualny (koszt nie wliczony do ceny)



       ilość          cena        (cena za 1 szt)

projekt indywidualny (koszt nie wliczony do ceny)

  100 szt -   490 zł netto  (4,90 zł netto)

  200 szt -   920 zł netto  (4,60 zł netto)

  300 szt -  1230 zł netto  (4,10 zł netto)

  500 szt - 1850 zł netto  (3,70 zł netto)

1000 szt - 3800 zł netto  (3,80 zł netto)

Format 200 x 130 mm po złożeniu
Kartonik powlekany jednostronnie 300 g 
Druk w pełnym kolorze 
z lakierem dyspersyjnym

Kalendarium w 2 kolorach 
(czerwono-czarne)

Kalendarz biurkowy

       ilość          cena        (cena za 1 szt)

projekt indywidualny (koszt nie wliczony do ceny)

  100 szt -   380 zł netto  (3,80 zł netto)

  200 szt -   460 zł netto  (2,30 zł netto)

  300 szt -   570 zł netto  (2,50 zł netto)

  500 szt -   750 zł netto  (2,00 zł netto)

1000 szt - 1600 zł netto  (1,60 zł netto)

bez wklejanego 
kalendarium

z wklejonym 
kalendarium



Podkład na biurko

  
100 szt - 1320 zł netto
200 szt - 2060 zł netto
300 szt - 2920 zł netto
400 szt - 3680 zł netto

50 szt - 890 zł netto

52 kart w kpl.

  
100 szt - 940 zł netto
200 szt - 1420 zł netto
300 szt - 1840 zł netto
400 szt - 2320 zł netto

50 szt - 700 zł netto

26 kart w kpl.

format A2
420 mm x 594 mm

format B2
480 mm x 690 mm

52 kart w kpl.

  
100 szt - 1570 zł netto
200 szt - 2540 zł netto
300 szt - 3460 zł netto
400 szt - 4380 zł netto

50 szt - 1040 zł netto

26 kart w kpl.

  
100 szt - 1080 zł netto
200 szt - 1560 zł netto
300 szt - 2040 zł netto
400 szt - 2660 zł netto

50 szt - 840 zł netto

format B3
340 mm x 480 mm

52 kart w kpl.

  
100 szt - 1000 zł netto
200 szt - 1590 zł netto
300 szt - 2080 zł netto
400 szt - 2630 zł netto

50 szt - 740 zł netto

26 kart w kpl.

  50
100 szt - 780 zł netto
200 szt - 1060 zł netto
300 szt - 1390 zł netto
400 szt - 1740 zł netto

 szt - 590 zł netto

Druk w pełnym kolorze CMYK
2papier - offset biały 90g/m  

Na kartonowej podkładce
klejenie z góry i dołu

projekt indywidualny (koszt nie wliczony do ceny)



Kalendarzyki listkoweDruk w pełnym kolorze CMYK
2papier - kreda 350g/m  

narożniki zaokrąglone
format: 85x55 mm

  2
  500 szt - 120 zł netto
1000 szt - 180 zł netto
1500 szt - 220 zł netto
2000 szt - 340 zł netto
3000 szt - 450 zł netto
3500 szt - 500 zł netto
4000 szt - 550 zł netto
4500 szt - 610 zł netto
5000 szt - 660 zł netto

50 szt -   90 zł netto

bez uszlachetniania
(tylko lakier dyspersyjny)

nakład        cena

  2
  500 szt - 200 zł netto
1000 szt - 250 zł netto
1500 szt - 320 zł netto
2000 szt - 390 zł netto
3000 szt - 490 zł netto
3500 szt - 540 zł netto
4000 szt - 580 zł netto
4500 szt - 660 zł netto
5000 szt - 700 zł netto

50 szt - 160 zł netto

uszlachetnienie
(lakier UV, folia mat/połysk)

nakład        cena

projekt indywidualny (koszt nie wliczony do ceny)


