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Z czasem nauczyliśmy się szanować naturalne zasoby.
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okładki łączone

Dostępne łączenia

FSC zabrania nielegalnego pozyskiwania drewna, degradacji lasów,
a także wylesiania certyfikowanych obszarów. Wybierając produkty
z certyfikatem FSC przyczyniasz się do ochrony ekosystemów
leśnych i tym samym do zmniejszania wpływu zmian klimatu.
Szczegóły na stronach 8-9.
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growbook

Oddajemy planecie
to, co zostało jej
odebrane.

growbook
Wszystkie produkty growbook zawierają
nasiona sosny - drzewa najczęściej
wykorzystywanego w naszej strefie
klimatycznej do produkcji wyrobów
z papieru i drewna.

Instrukcja sadzenia
PINUS NIGRA

1

Nasiona w drewnianej osłonce mogą
być wkomponowane zarówno w okładkę
jednoczęściową jak i łączoną + tłoczenie
growbookTM.

PINUS NIGRA

Growbook nie występuje w okładce półflexi.

Umieść nasiona w naczyniu
z letnią wodą na 24 godziny.
Zasadź je płytko w doniczce
z wilgotną ziemią i piaskiem
(proporcja 3:1).

2

Oprósz wierzch niewielką
ilością piasku, spryskaj wodą.

3

Postaw doniczkę w zacienionym
miejscu. Kiedy nasiona zaczną
kiełkować (po około 10-20 dniach),
zapewnij im dostęp do światła,
unikając nadmiernej ekspozycji
i umiarkowaną ilość wody.

4

Po około 2 latach uprawy
w doniczce przesadź siewki
do gruntu, najlepiej jesienią
(zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi).

Sosna

Papier

growbook

Twoje
nasiona

(drewno)

Kalendarz

(wyroby z drewna)
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Zapytaj także o notesy z certyfikatem
FSC® RECYCLED 100%, dostępne w dwóch
formatach, 96 kartek w linie.

Kalendarze wydrukowane
na papierze w 100% z recyklingu,
potwierdzone certyfikatem
FSC Recycled 100%.

format bloku 169x240mm

FSC® pomaga zachować lasy dla przyszłych pokoleń.
Linia G203T i G207T drukowana jest na papierze z certyfikatem FSC® RECYCLED 100%,
co oznacza, że papier w całości pochodzi z makulatury post-konsumenckiej nadając
się jednocześnie do ponownego przetworzenia.

format bloku
130x209mm

blok G203T

8

blok G207T

9

Typy okładek
Wykonujemy okładki
w trzech wersjach:

standard
Okładka twarda zmiękczana
pianką z wpaleniem przy grzbiecie.

półflexi
Lekko elastyczna okładka bez
pianki i wpalenia przy grzbiecie.

okładki

jednoczęściowe
z tworzywa
i drukowane
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twarda
Okładka twarda bez pianki
i wpalenia przy grzbiecie.

elegance

sofia

Bardzo eleganckie tworzywo o fakturze skóry naturalnej.

Ekskluzywne tworzywo o modnej fakturze.

II grupa cenowa

granatowy

brązowy

czarny

granatowy

czerwony

OKŁADKI JEDNOCZĘŚCIOWE Z TWORZYWA

OKŁADKI JEDNOCZĘŚCIOWE Z TWORZYWA

elegance

sofia

czarny

II grupa cenowa

12

13

cora

juta
Okleina papierowa o ciekawym splocie płóciennym.
Zarezerwowana do okładek jednoczęściowych.
I grupa cenowa

beżowy

granatowy

OKŁADKI JEDNOCZĘŚCIOWE Z TWORZYWA

juta

OKŁADKI JEDNOCZĘŚCIOWE Z TWORZYWA

brązowy

j. brązowy

grafitowy

nowość

niebieski

cora
Gładka okleina papierowa o wyraźnie widocznych jasnych włóknach.
Zarezerwowana do okładek jednoczęściowych.
I grupa cenowa
czerwony

14

nowość

15

dolce

dolce

Nowoczesna oprawa o metalicznym połysku i strukturze tkaniny.

gloss

II grupa cenowa

gloss

Eleganckie tworzywo
imitujące zamsz, bardzo
przyjemne w dotyku.
II grupa cenowa

OKŁADKI JEDNOCZĘŚCIOWE Z TWORZYWA

OKŁADKI JEDNOCZĘŚCIOWE Z TWORZYWA

grafitowy

granatowy

czarny
szary

16

złoty
czerwony

turkusowy
grafitowy

granatowy

17

pattern

moderno

c. szary

OKŁADKI JEDNOCZĘŚCIOWE Z TWORZYWA

OKŁADKI JEDNOCZĘŚCIOWE Z TWORZYWA

pomarańczowy

j. szary

moderno
Matowa oprawa skóropodobna o ciekawej fakturze z charakterystycznym wzorem.
II grupa cenowa

granatowy

c. zielony

j. zielony

grafitowy

pattern
18

granatowy

Materiał o wyraźnej fakturze przypominającej splecione
włókna i metalicznym wykończeniu.
II grupa cenowa

19

viva
OKŁADKI JEDNOCZĘŚCIOWE Z TWORZYWA

viva
OKŁADKI JEDNOCZĘŚCIOWE Z TWORZYWA

c. szary

j. szary

viva

czerwony

fioletowy

pomarańczowy

j. zielony

Niezwykle popularna, matowa oprawa skóropodobna.
Doskonale tłoczy się na gorąco.

I grupa cenowa

granatowy

20

brązowy

różowy

cytrynowy

niebieski

turkusowy

21

mocca
OKŁADKI JEDNOCZĘŚCIOWE Z TWORZYWA

cotton
OKŁADKI JEDNOCZĘŚCIOWE Z TWORZYWA

mocca
Przyjemne w dotyku tworzywo, któremu
dodatkowego uroku dodaje niejednolity deseń.
II grupa cenowa

grafitowy

cotton

j. szary

granatowy

Matowe, przyjemne w dotyku tworzywo o niejednolitym kolorze.
II grupa cenowa
c szary

22

granatowy

czerwony

23

sandra

sandra

bordowy

biały

Wysokiej jakości tworzywo skóropodobne,
o klasycznym, przypominającym skórę naturalną
licu i błyszczącym wykończeniu.
czerwony

okładki drukowane

czarny

c. brązowy

I grupa cenowa

zielony

OKŁADKI JEDNOCZĘŚCIOWE Z TWORZYWA

granatowy

niebieski

I grupa cenowa

Okładki
drukowane

Oprawa kalendarzy książkowych drukowana na papierze,
wykonana zgodnie z projektem graficznym Klienta, pokryta
folią matową, błyszczącą lub soft touch (folia soft touch
odporna na palcowanie).
Za dopłatą możliwość zastosowania lakieru wybiórczego
bądź tłoczenia z kolorową folią.

ENAJ
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25

OKŁADKI PREZENTOWANE NA STRONACH 26-27 SĄ DO WYCZERPANIA STANU

I grupa cenowa

Outlet
do wyczerpania
zapasów

canvas

grafitowy

beżowy

pomarańczowy

zielony

niebieski

OKŁADKI PREZENTOWANE NA STRONACH 26-27 SĄ DO WYCZERPANIA STANU

Okleina Canvas zarezerwowana do okładek jednoczęściowych.
Tłoczenie wyłącznie z kolorową folią

pony

shadow

26

c. szary

beżowy

foresto

grafitowy

c. brązowy

stone

granatowy

frost

grafitowy

moderno

beżowy

srebrny

viva

różowy

błękitny
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Typy okładek
Wykonujemy okładki
w trzech wersjach:

okładki

łączone

standard
Okładka twarda zmiękczana
pianką z wpaleniem przy grzbiecie.

półflexi
Lekko elastyczna okładka bez
pianki i wpalenia przy grzbiecie.

twarda
Okładka twarda bez pianki
i wpalenia przy grzbiecie.
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aura

picolo

piero

poket

beta

dublo

echo

romo

rondo

smart

giga

karo

lea

top

trio

zapięcie

linea mossa

lino

mia

milan

nivo

passeo

I GRUPA CENOWA

angola

II GRUPA CENOWA

MOŻLIWE SCHEMATY ŁĄCZENIA OKŁADEK. KOLORY WEDŁUG WZORNIKA.

dostępne łączenia

alfa

30

zapięcie

lukko

slim środek

zapięcie

slim

zig-zag

zapięcie

dostępne łączenia

zapięcie

klio

slim góra

50x50
31

rondo
aura

Ciekawa wstawka w postaci koła wkomponowanego w centralną część okładki.
Dobierz materiały według wzornika.

OKŁADKI ŁĄCZONE

rondo

OKŁADKI ŁĄCZONE

I grupa cenowa

aura
Trójkolorowa kompozycja z możliwością dopasowania tłoczenia roku.
Dobierz materiały według wzornika.
II grupa cenowa
32

33

lino

lea

Oprawa z niewielką wstawką w górnej części kalendarza.
Dobierz materiały według wzornika.
Na wstawce możliwość tłoczenia lub umieszczenia blaszki wypukłej (BW).

Oprawa z efektownym połączeniem dwóch lub trzech tworzyw.
Na wstawce możliwość tłoczenia lub blaszki wypukłej (BW)

I grupa cenowa

Dobierz materiały według wzornika.

OKŁADKI ŁĄCZONE

OKŁADKI ŁĄCZONE

lea

lino

I grupa cenowa

34

35

giga

karo

Niebanalna oprawa z możliwością zestawienia aż trzech dowolnych faktur oraz kolorów tworzyw.
Tworzywo z grzbietu znajduje się na całej tylnej części okładki.
Dobierz materiały według wzornika.

Oprawa z ciekawą kompozycją dwóch nachodzących na siebie rombów.
Dobierz materiały według wzornika.
II grupa cenowa

OKŁADKI ŁĄCZONE

OKŁADKI ŁĄCZONE

karo

giga

II grupa cenowa

36

37

oprawa wymienna
OKŁADKI ŁĄCZONE

case

miejsce na trzy
karty kredytowe

oprawa
wymienna
case
zdejmowana nakładka na kalendarz.

łączona z tworzywa
A5 (G03D), B5 (G07T, G08D).

łączenie „TOP”

Dobierz materiały według wzornika.

Dobierz materiały według wzornika.

OKŁADKI ŁĄCZONE

Niezwykle funkcjonalne i eleganckie etui na dwa długopisy
w postaci nakładki na kalendarz.

Funkcjonalne i praktyczne oprawy wymienne z zapięciem,
wykonane z jednego koloru tworzywa,w opcji jako okładki
łączone, dwukolorowe. Pod zapięciem szlufka
na długopis z tworzywa.

łączenie „ANGOLA”

38

39

dublo
OKŁADKI ŁĄCZONE

mia
OKŁADKI ŁĄCZONE

mia

Prosta wstawka wpuszczona od górnej krawędzi okładki,
doskonała do wkomponowania tłoczenia roku bądź logo.

dublo

Dobierz materiały według wzornika.

Dobierz materiały według wzornika.

I grupa cenowa

romo

Pionowa, subtelnie zaokrąglona wstawka szerokością
dopasowana do tłoczenia lub blaszki metalizowanej (BM1).
Dobierz materiały według wzornika.

II grupa cenowa

nivo

Poziomy szeroki pas przechodzący przez całą szerokość
środkowej części okładki, z przerwą na wkomponowanie
tłoczenia lub blaszki metalizowanej (BM1).
Dobierz materiały według wzornika.
II grupa cenowa

OKŁADKI ŁĄCZONE

OKŁADKI ŁĄCZONE

romo

nivo

I grupa cenowa

Pozioma, cienka wstawka przechodząca przez szerokość
górnej części okładki, z przerwą na wkomponowanie
tłoczenia lub blaszki wypukłej (BW).

40
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zig-zag

smart
Oprawa z praktyczną i elegancką kieszonką na wizytówki.
Dobierz materiały według wzornika.

OKŁADKI ŁĄCZONE

I grupa cenowa

smart

zig-zag

I grupa cenowa

Dwa kolory połączone wzdłuż grzbietu okładki, dodatkowo
przeszyte ozdobnym ściegiem jednokolorowym lub nicią mulicolor.
Dobierz materiały według wzornika.

echo

I grupa cenowa

Dwukolorowa okładka z przykuwającym uwagę ozdobnym
szyciem z przodu. Ścieg w jednym kolorze bądź nicią multicolor.

OKŁADKI ŁĄCZONE

OKŁADKI ŁĄCZONE

echo

Dobierz materiały według wzornika.
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ENAJ

dodatki

do kalendarzy
i zapięcia
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Rok 2: 30x8,5mm

Rok 3: 43x17mm

Rok 4: 33x13mm

Rok 7: 44x7,5mm

Rok 8: 28x5mm

Rok 9: 52,5x10mm

Rok 10: 36,5x7mm

Rok 13: 36x36mm

Rok 14: 40x22mm

Rok 19: 18x27mm

Rok 20: 5x43mm

Rok 15: 40x18mm

Rok 16: 45x15mm

Rok 5: 45x14mm

Rok 6: 30x9,5mm

Rok 11: 30x30mm

Rok 12: 36x36mm

Rok 17: 30x25,5mm

Rok 18: 37x37mm

Rok 23: 70,5 x 23mm

Rok 24: długość regulowana x 25mm

+ BW z grawerem lub nadrukiem

rok na spad (prawa krawędź)

datowniki

DODATKI DO KALENDARZY

datowniki

DODATKI DO KALENDARZY

Rok 1: 42x12mm

Rok 21: 30mm x wysokść regulowana
rok na spad (górna krawędź)

46

Blaszka Wypukła: 40x14mm

Rok 22: długość regulowana x 14,5mm

Rok metalizowany: 52x9,5mm

Rok metalizowany: 36x6,5mm

Blaszka metalizowana: 30x30mm

BW (dowolny grawer lub nadruk)

rok na spad (prawa krawędź)

RM1 (duży)

RM2 (mały)

BM1

47

DODATKI DO KALENDARZY

na ślepo / na sucho

folia niebieska

folia szara

folia czarna

folia srebrna

folia pomarańczowa

tłoczenie roku
lub logo

folia biała

folia złota

Możliwość wykonania
tłoczeń logo lub roku na
ślepo lub z kolorowymi
foliami.
Przedstawione propozycje
nie wyczerpują palety
barw dostępnych folii.

Blaszka BW

Roczki
metalizowane
RM1 / RM2

48

Wymiary:
RM1 - 52x9,5mm
RM2 - 36x6,5mm

DODATKI DO KALENDARZY

Wypukła blaszka
z nadrukowanym
lub grawerowanym
logo Klienta albo rokiem.
Wymiar blaszki: 40x14mm.

Blaszka
metalizowana
BM1
Wymiar blaszki: 30x30mm
49

logo
metalizowane
LM

Laserofolia LF

DODATKI DO KALENDARZY

Grawerowanie logo
lub roku na ozdobnych
foliach. Cięcie folii
według projektu
Klienta.

DODATKI DO KALENDARZY

Folie dostępne
w trzech kolorach
i dowolnym kształcie.
Kolory: biały, srebrny,
złoty. Grawer - czarny.

Blaszka
metalizowana
(BM)
z nadrukowanym
logo Klienta
50

Kształt blaszki dowolny.

51

Płytka
grawerowana PG

Płytki w kolorze: złoty, srebrny, czarny.
Grawer na złotej i srebrnej płytce – czarny, na czarnej – biały.

DODATKI DO KALENDARZY

DODATKI DO KALENDARZY

z logo lub
personalizacją

Wymiar standardowy 70x8mm. Dostępne inne wymiary
na życzenie Klienta.

Personalizacja
Wykonujemy
personalizację
kalendarza zarówno
na ślepo jak
i z kolorową folią.

Personalizację możemy wykonać w językach obcych
– posiadamy litery niemieckie i czeskie oraz cyfry.
Wzory czcionek w skali 1:1
Arial 14 pt bold

52

Możliwe jest tłoczenie
jednej, dwóch lub
trzech linii tekstu.

Adam Müller-Janowski
ADAM MÜLLER-JANOWSKI

53

DODATKI DO KALENDARZY

Barwione
i drukowane
brzegi bloku

Kieszonka
foliowa

Możliwość barwienia
brzegów bloku w jednym
kolorze lub zadruku wg
projektu Klienta

Trójkątna / Prostokątna
(mieszcząca wizytówkę)

Pudełko
z serwetką

Każdy kalendarz w oprawie ze skóry, pakowany jest w pudełko
z serwetką. Do pozostałych kalendarzy pudełko za dopłatą.
Możliwość tłoczenia pudełka kolorowymi foliami.

Nadruk
cyfrowy

DODATKI DO KALENDARZY

Nadruk w pełnym
kolorze według
projektu Klienta,
możliwy do wykonania
na dowolnej okładce.
Doskonały w kompozycji
z dopasowanym
tłoczeniem.
Możliwość wykonania
nadruku wypukłego.

54
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DODATKI DO KALENDARZY

ENAJ

DODATKI DO KALENDARZY

Koperta
papierowa
z nadrukiem
Możliwość zadruku
w pełnym kolorze.

Koperta
papierowa
wklejka,
wyklejka
reklamowa
56

bez nadruku
Możliwość umieszczenia
treści reklamowej według
projektu Klienta.

Praktyczna kieszonka
z mieszkiem, idealna
do przechowywania
paragonów, biletów
i innych drobiazgów.

57

zapięcie

klio

Eleganckie zapięcie
ze szlufką na długopis
łączące pasek dowolnego
tworzywa z metalowym
elementem, w którym
wycięty jest rok.
Szycie na pasku
dowolnym kolorem nici.
Dobierz materiały
według wzornika.

zapięcie

lukko

Funkcjonalne zapięcie na
kryty magnes, wyposażone
w szlufkę na długopis.
Szycie na zapięciu
dowolnym kolorem nici.
Dobierz materiały
według wzornika.

zapięcie

klio bis
Wersja zapięcia z gładkim elementem metalowym przeznaczonym pod grawer laserowy.
Szycie na pasku dowolnym kolorem nici. Dobierz materiały wg wzornika.

zapięcie

slim

Zapięcie na magnes
w formie wąskiego paska
z obszyciem pod kolor.
DODATKI DO KALENDARZY

Dobierz materiały według
wzornika.

Możliwość umieszczenia
zapięcia w trzech miejscach
okładki: prawy górny róg
(standard), środek oraz
na górnej krawędzi.
Zapięcie nie posiada szlufki na długopis.

Dobierz materiały
według wzornika.
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zapięcie na gumkę

tasiemki

10 mm

z możliwością dodania szlufki na długopis

paleta kolorów standardowych

szara

DODATKI DO KALENDARZY

DODATKI DO KALENDARZY

gumki

biała
ecru

pomarańczowa

żółta
niebieska
miodowa
granatowa

pomarańczowa

różowa

czerwona
bordowa

czarna
j. różowa
czerwona

j. fioletowa
fioletowa

czarno-niebieska

błękitna

czarno-czerwona

niebieska
granatowa

gumki

j. zielona

7 mm
czarna

c. zielona

biała

orzechowa

różowa

j. szara

j. fioletowa
szara

fioletowa
bordowa

czarna

czerwona

turkusowa

żółta

złota

złota
różowa

pomarańczowa
j. zielona

czerwona - rypsowa

zielona

granatowa - rypsowa

j. szara
szara - rypsowa

szara
brązowa
błękitna
niebieska

tasiemka indywidualna
drukowana lub tkana

granatowa
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okładki
ze skóry
naturalnej
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kenya

skóra kenya

Najwyższej jakości, włoska bukatowa
skóra galanteryjna wyprawy roślinnej.

OKŁADKI ZE SKÓRY NATURALNEJ

ŁĄCZENIE
FORMAT A4

ŁĄCZENIE
FORMAT A5/B5

granatowy

bordowy

c. brązowy

skóra derby

ŁĄCZENIE
FORMAT A6

OKŁADKI ZE SKÓRY NATURALNEJ

czerwony

czarny

ŁĄCZENIE
FORMAT A4/A5/B5

derby

Naturalna skóra licowa.

ŁĄCZENIE
FORMAT A6

OKŁADKI ZE SKÓRY NATURALNEJ

czarny
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bordowy

c. brązowy

granatowy
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office

oprawy
wymienne
Ekskluzywne oprawy
skórzane wyposażone
w praktyczne kieszonki
(w trzech opcjach), szlufkę
na długopis oraz
magnetyczne zapięcie.
W oprawie wymienny
blok kalendarzowy.

extra

OKŁADKI ZE SKÓRY NATURALNEJ

dwie duże kieszenie
i kieszonka na wizytówki

office

office
premium

Okładka – organizer na kalendarz w formacie A4 i A5. W środku po lewej
stronie miejsce na 6 kart kredytowych, w grzbiecie szlufka na długopis,
po prawej stronie notatnik. Całość zamykana funkcjonalnym zapięciem
magnetycznym.

Zmodyfikowana wersja modelu OFFICE. Specjalna kieszeń zapinana
na zatrzask pozwala zapanować nad drobiazgami. Dodatkowo 1 duża
kieszeń oraz miejsce na 3 karty kredytowe. Ponadto kieszeń z okienkiem
na wizytówki lub zdjęcie. Zapięcie magnetyczne w standardzie.

office premium

extra kk
miejsce na pięć kart
kredytowych

perfekt
66

trzy kieszonki na karty
kredytowe
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kalendaria
68

69

KALENDARIA Z NOTESEM

Kalendaria z notesem

Kalendaria z notesem

Linia G203T i G207T drukowana
jest na papierze z certyfikatem
FSC® RECYCLED 100%

Kalendarium
G203T

Kalendarium
G207T

około A5, tygodniowy
z notesem

około B5, tygodniowy
z notesem

Perforacja części
notesowej

Perforacja części
notesowej

(model G203T)

(model G207T)

KALENDARIA Z NOTESEM

Kalendarium G203T

(około B5, układ tygodniowy z notesem)

»»
»»

»»
»»

»»
»»

Końcowa cześć
kalendarium G203T
w formie notesu
z praktyczną
perforacją.
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Kalendarium G207T

(około A5, układ tygodniowy z notesem)

»»
»»
»»
»»

Format bloku: 130x209 mm
Układ: tygodniowo – notesowy
tydzień na lewej stronie, prawa strona na notatki
Ilość stron: 160
Wersja kolorystyczna:
papier biały eco z certyfikatem FSC® RECYCLED 100%, druk grafitowy
Język przewodni: PL
Języki dodatkowe: GB, D
imieniny i święta, fazy księżyca
Szczegóły: dane personalne, święta międzynarodowe, kalendarz skrócony
2020, 2021, 2022, plan urlopów, miejsce na notatki i planowanie miesięczne
przed każdym miesiącem, numery kierunkowe Polska i świat, notes teleadresowy zintegrowany, na końcu kalendarza – perforowane 16 stron na notatki,
drukowane registry.

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Format bloku: 169x240mm
Układ: tygodniowo – notesowy
tydzień na lewej stronie, prawa strona na notatki
Ilość stron: 160
Wersja kolorystyczna:
papier biały eco z certyfikatem FSC® RECYCLED 100%, druk grafitowy
Język przewodni: PL,
Języki dodatkowe: GB, D
imieniny i święta, fazy księżyca
Szczegóły: dane personalne, święta międzynarodowe, kalendarz skrócony
2020, 2021, 2022, plan urlopów, miejsce na notatki i planowanie miesięczne
przed każdym miesiącem, numery kierunkowe Polska i świat, notes teleadresowy zintegrowany, na końcu kalendarza – perforowane 16 stron na notatki,
drukowane registry.

Końcowa cześć
kalendarium G207T
w formie notesu
z praktyczną
perforacją.
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Kalendarium G01D
(około A4, układ dzienny)

Kalendaria dzienne
Planowanie miesięczne dostępne tylko w formacie G03D i G08D

»»
»»
»»
»»

KALENDARIA DZIENNE

»»
»»
»»
»»

Format bloku: 200x282mm
Układ: dzienny
Ilość stron: 352 + 8 stron kolorowych map
Wersja kolorystyczna:

»»
»»
»»

papier kremowy, druk szaro-granatowy
papier biały, druk szaro-granatowy
papier kremowy, druk szaro-bordowy

Język przewodni: PL
Języki dodatkowe: GB, D, F, RUS
imieniny i święta, wsch. i zach. słońca, fazy księżyca, aforyzmy
Szczegóły: dane personalne, święta międzynarodowe wybranych państw
i święta ruchome w Polsce, kalendarz skrócony 2020, 2021, 2022, 2023, odległości drogowe między miastami, informacje dla podróżujących, plan urlopów
2021, planowanie miesięczne 2021, strefy czasowe, numery kierunkowe Polska i świat, miary i wagi, kalendarz wieczny, notes teleadresowy zintegrowany,
wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym (perforowane z możliwością
oderwania), kolorowe mapy (Europa – kraje Unii Europejskiej, Polska, Niemcy,
Czechy i Słowacja, podział administracyjny Polski), perforacja narożna kalendarium, drukowane registry z możliwością wycięcia.

Kalendarium G03D
(około A5, układ dzienny)

»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»

Format bloku: 144x204mm
Układ: dzienny
Ilość stron: 368 + 8 stron kolorowych map
Wersja kolorystyczna:

»»
»»
»»
»»

papier kremowy, druk szaro-granatowy
papier biały, druk szaro-granatowy
papier kremowy, druk szaro-bordowy
papier biały, druk szaro-bordowy

Język przewodni: PL
Języki dodatkowe: GB, D, F, RUS
imieniny i święta, wsch. i zach. słońca, fazy księżyca, aforyzmy
Szczegóły: dane personalne, informacje dla podróżujących, święta międzynarodowe wybranych państw i święta ruchome w Polsce, plan urlopów 2021,
kalendarz skrócony 2020, 2021, 2022, 2023, planowanie miesięczne i miejsce
na notatki przed każdym miesiącem, strefy czasowe, numery kierunkowe Polska i świat, miary i wagi, kalendarz wieczny, notes teleadresowy zintegrowany,
wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym (perforowane z możliwością
oderwania), kolorowe mapy (Europa – kraje Unii Europejskiej, Polska, Niemcy,
Czechy i Słowacja, podział administracyjny Polski), perforacja narożna kalendarium, drukowane registry z możliwością wycięcia.

Kalendarium G08D
(około B5, układ dzienny)

»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
kalendarium
w 5 językach
PL,GB, D, F, RUS
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imieniny

numery tygodnia
wschody i zachody
słońca

miejsce
na notatki

drukowane/wycięte
registry miesięczne

perforacja
narożników

Format bloku: 164x240mm
Układ: dzienny
Ilość stron: 368 + 8 stron kolorowych map
Wersja kolorystyczna:

»»
»»
»»

papier kremowy, druk szaro-granatowy
papier biały, druk szaro-granatowy
papier kremowy, druk szaro-bordowy

Język przewodni: PL
Języki dodatkowe: GB, D, F, RUS
imieniny i święta, wsch. i zach. słońca, fazy księżyca, aforyzmy
Szczegóły: dane personalne, informacje dla podróżujących, święta międzynarodowe wybranych państw i święta ruchome w Polsce, plan urlopów 2021,
kalendarz skrócony 2020, 2021, 2022, 2023, planowanie miesięczne i miejsce
na notatki przed każdym miesiącem, strefy czasowe, numery kierunkowe Polska i świat, miary i wagi, kalendarz wieczny, notes teleadresowy zintegrowany,
wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym (perforowane z możliwością
oderwania), kolorowe mapy (Europa – kraje Unii Europejskiej, Polska, Niemcy,
Czechy i Słowacja, podział administracyjny Polski), perforacja narożna kalendarium, drukowane registry z możliwością wycięcia.
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Kalendarium G02T
(około A4, układ tygodniowy)

Kalendaria tygodniowe

KALENDARIA TYGODNIOWE

»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»

Format bloku: 208x260mm
Układ: tygodniowy
Ilość stron: 144 + 8 stron kolorowych map
Wersja kolorystyczna:

»»
»»
»»

papier kremowy, druk szaro-granatowy
papier biały, druk szaro-granatowy
papier kremowy, druk szaro-bordowy

Język przewodni: PL
Języki dodatkowe: GB, D, F, RUS
imieniny i święta, wsch. i zach. słońca, fazy księżyca
Szczegóły: dane personalne, święta międzynarodowe wybranych państw, kalendarz skrócony 2020, 2021, 2022, informacje dla podróżujących, kalendarz
wieczny, święta ruchome w Polsce, plan urlopów 2021, planowanie miesięczne 2021 i 2022, odległości drogowe między miastami, strefy czasowe, numery kierunkowe Polska i świat, miary i wagi, notes teleadresowy zintegrowany,
wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym (perforowane z możliwością
oderwania), kolorowe mapy (Europa – kraje Unii Europejskiej, Polska, Niemcy,
Czechy i Słowacja, podział administracyjny Polski), perforacja narożna kalendarium, drukowane registry z możliwością wycięcia.

Kalendarium G04T
(około A6, układ tygodniowy)

»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»

Format bloku: 85x153 mm
Układ: tygodniowy
Ilość stron: 128
Wersja kolorystyczna:

»»
»»
»»

papier kremowy, druk szaro-granatowy
papier biały, druk szaro-granatowy
papier kremowy, druk szaro-bordowy

Język przewodni: PL
Języki dodatkowe: GB, D, F, RUS
imieniny i święta, fazy księżyca
Szczegóły: dane personalne, święta międzynarodowe, kalendarz skrócony
2021, 2022, numery kierunkowe Polska i świat, notes teleadresowy zintegrowany,
drukowane registry.

Kalendarium G07T
(około B5, układ tygodniowy)

»»
»»
»»
»»

kalendarium
w 5 językach
PL, GB, D, F, RUS
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imieniny

numery
tygodnia

wschody
i zachody
słońca

miejsce
na notatki

drukowane/wycięte
registry miesięczne

perforacja
narożników
w modelach
G02T i G07T

»»
»»
»»
»»

Format bloku: 169x240mm
Układ: tygodniowy
Ilość stron: 144 + 8 stron kolorowych map
Wersja kolorystyczna:

»»
»»
»»

papier kremowy, druk szaro-granatowy
papier biały, druk szaro-granatowy
papier kremowy, druk szaro-bordowy

Język przewodni: PL
Języki dodatkowe: GB, D, F, RUS
imieniny i święta, wsch. i zach. słońca, fazy księżyca
Szczegóły: dane personalne, święta międzynarodowe, kalendarz skrócony
2020, 2021, 2022, informacje dla podróżujących, kalendarz wieczny, święta ruchome w Polsce, plan urlopów 2021, planowanie miesięczne 2021 i 2022, odległości drogowe między miastami, strefy czasowe, numery kierunkowe Polska
i świat, miary i wagi, notes teleadresowy zintegrowany, wspólne oświadczenie
o zdarzeniu drogowym (perforowane z możliwością oderwania), kolorowe
mapy (Europa – kraje Unii Europejskiej, Polska, Niemcy, Czechy i Słowacja,
podział administracyjny Polski), perforacja narożna kalendarium, drukowane
registry z możliwością wycięcia.
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Kalendarze biurkowe

Tabela informacyjna

Kalendarium
biurkowe G05T
(biurkowy, spiralowany,
tygodniowy)

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Format bloku: 297x105mm
Układ: tygodniowy
Ilość stron: 128
Wersja kolorystyczna:

»»
»»

papier biały, druk szaro-granatowy

stojący

leżący

papier kremowy, druk szaro-bordowy

Narożniki bloku: proste
Język przewodni: PL

standard

możliwe za dopłatą

opcjonalnie bez dopłaty

Języki dodatkowe: GB, D, F, RUS
imieniny i święta, wsch. i zach. słońca, fazy
księżyca
Szczegóły: dane personalne, święta ruchome, kalendarz wieczny, święta międzynarodowe, plan urlopów 2021, informacje dla
podróżujących, strefy czasowe, kalendarz
skrócony 2020, 2021, 2022, notes teleadresowy zintegrowany, drukowane registry.

A4
dzienny
G01D

A4
tygodniowy
G02T

B5
dzienny
G08D

B5
tygodniowy
G07T

B5

A5

tygodniowotygodniowonotesowy G207T notesowy G203T

A5
dzienny
G03D

A6
tygodniowy
G04T

Biurkowy
spiralowany
G05T

papier biały,
druk szaro-bordowy
papier chamois,
druk szaro-bordowy
papier biały,
druk szaro-granatowy
papier chamois,
druk szaro-granatowy
papier biały,
druk szaro-zielony
papier biały FSC,
druk grafitowy
drukowane registry
wycięte registry
perforacja
narożników bloku
perforowane strony
na notatki
zaokrąglone
narożniki bloku
proste narożniki bloku
okładka standard

(karton z pianką,
wpalenie)

okładka twarda
(karton bez pianki,
bez wpalenia)

okładka półflexi

(lekko elastyczna bez
pianki, bez wpalenia)

Wpisz tekst tuta
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Kalendaria z zadrukiem szaro-zielonym

Kalendarze

na każdy czas

dostępne dla modeli G02T, G03D, G04T. Kalendaria drukowane na papierze białym.
Realizacja zamówień na kalendaria z zadrukiem szaro-zielonym w czwartym kwartale 2020 roku.

ENAJ
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www.enaj.pl
www.enaj.genela.pl
ENAJ

www.genela.pl

