


2023

zaokrąglony z perforacją

Narożnik kalendarza:

tasiemka  
pojedyncza/ 
podwójna

tasiemka 
z zawieszką

kieszonka na 
przodzie okładki

gumka na 
długopis

miejsce na długopis 
w okładce

gumka zamykająca

zapięcie

tłoczenie

laser

nadruk UV

metody znakowania

znakowanie
laserem

prosty z perforacją



układ: dzienny 
papier: biały
blok: szyty nićmi, z perforowanymi 
narożnikami 

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE:

305Db-C31
(A5 dzienny, bordowy)

A5crono CCC

C33C31 C34czarnybordowy granatowy

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51

classic collection

y

tasiemka i kapitałka: białe
rok: tłoczenie srebrną folią
okleina: skóropodobna
format: A5

C
R

O
N

O
ka

le
nd

ar
ze 305Db A5 • dzienny
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BA
LA

D
O

kalendarze
KALENDARZE KSIĄŻKOWE

układ: dzienny lub tygodniowy
papier: biały
blok: szyty nićmi, 
z perforowanymi narożnikami 
tasiemka i kapitałka: białe
rok: tłoczenie suche
okleina: skóropodobna, 
termoprzebarwialna
format: A5, A6

B31B30

B38B35

B32 B33

B34

bordowyszary

czerwonyzielony

brązowy czarny

granatowy

A5/A6 baladoCCB

309Tb A6 • tygodniowy
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V
IV

O
ka

le
nd

ar
ze

vivobusiness collection BCV

V521 V524

V527 V530

bordowy granatowy

pomarańczowy szary

V522 V525

V528 V531

brązowy zielony

czerwony fioletowy

V523 V526

V529 V532

czarny jasnozielony

jasnobrązowy niebieski

układ: dzienny lub tygodniowy

papier: kremowy

blok: szyty nićmi, z perforowanymi narożnikami 

tasiemka i kapitałka: kremowe

rok: tłoczenie suche

okleina: termoprzebarwialna vivo

format: A4, B5, A5, A6
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KALENDARZE KSIĄŻKOWE

303D

304T

301T

305D

305RD

309T

A4 • tygodniowy

B5 • tygodniowy

A5 • dzienny

A5 • dzienny, register

B5 • dzienny

A6 • tygodniowy

A4/B5/A5/A6

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE:

301T-V528
(A4 tygodniowy, czerwony)
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PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE: 

305D-Z502
(A5 dzienny, szary, czarny)

ziggobusiness collection BCZ

305D

300D

A5 • dzienny

B5 • dzienny

A4 • dzienny

Z502 Z505Z503 Z506

kolor: czerwony, szary
materiał: vivo

kolor: szary, czarny
materiał: vivo

kolor: niebieski, granatowy
materiał: vivo

kolor: kremowy, szary 
materiał: vivo

układ: dzienny 

papier: kremowy

blok: szyty nićmi, z perforowanymi 
zaokrąglonymi narożnikami 

tasiemka i kapitałka: w kolorze gumki

rok: tłoczenie suche

okleina: skóropodobna

dodatki: zamknięcie na gumkę 
o szerokości 10 mm, dodatkowa 
gumka na długopis i wewnętrzna 
kieszonka na tylnej okładce

format: A4, B5, A5

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51

303D
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KALENDARZE KSIĄŻKOWEA4/B5/A5

Z518Z511 Z514 Z517

kolor: szary, czerwony 
materiał: vivo, zamsz

kolor: szary, granatowy
materiał: vivo, zamsz

kolor: czarny
materiał: ekoskóra

kolor: brązowy
materiał: ekoskóra

kolor: szary
materiał: ekoskóra

kolor: granatowy
materiał: ekoskóra

kolor: szary, grafitowy
materiał: vivo, zamsz

kolor: czarny, czarny
materiał: vivo, zamszmateriał: vivo, zamsz

Z523 Z525 Z526Z522
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C
AM

BR
ID

G
E

ka
le

nd
ar

ze

CA01 CA03 CA06kolor: grafitowy, czerwony, szary kolor: grafitowy, czarny, szarykolor: granatowy, granatowy, błękitny

345D A5 • dzienny

układ: dzienny 

papier: kremowy

blok: szyty nićmi, z perforowanymi 
zaokrąglonymi narożnikami 

tasiemka i kapitałka: kremowe

A5cambridge BCCbusiness collection

rok: tłoczenie suche

okleina: termoprzebarwialna

dodatki: zamknięcie na gumkę

format: A5

PRZYKŁADOWE  ZAMÓWIENIE: 

345D-CA01 (A5 dzienny; grafitowy ,czerwony, szary)

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51

C 0 kolor: grafitowy, czerwony, szary C 03 kolor: granatowy, granatowy, błękitny C 06 kolor: grafitowy, czarny, szary
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LO
O

PEN
kalendarze

KALENDARZE KSIĄŻKOWE

LP32

LP31

LP33 LP34 LP35

kolor: ciemnoszary, szary kolor: zielony, żółtykolor: granatowy, pomarańczowykolor: czarny, czerwony

kolor: granatowy, niebieski

układ: dzienny 

papier: biały

blok: szyty nićmi, z perforowanymi 
zaokrąglonymi narożnikami 

tasiemka i kapitałka: w kolorze 
pionowej wstawki

rok: tłoczenie folią

okleina: ekoskóra

dodatki: uchwyt na długopis 
z szerokiej gumki

format: A5

A5 loopenBCL

PRZYKŁADOWE  ZAMÓWIENIE: 

345D-LP32 
(A5 dzienny; ciemnoszary, szary)

notatki 
w każdej 

chwili
LOOPEN daje Ci możliwość 

przenoszenia długopisu 
dzięki gumce. Pomysłowe 
i praktyczne rozwiązanie, 
które ułatwia codzienne 

spotkania biznesowe. 

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51
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FL
EX

I
ka

le
nd

ar
ze

bądź 
elastyczny

Oprawa FLEXI to miękka 
okładka. Dzięki niej 

kalendarz jest elastyczny 
w użytkowaniu.

Zwiniesz go w rulonik 
i schowasz do kieszeni. 

FL01 FL03 FL06 FL08kolor: granatowy kolor: szary kolor: czerwony kolor: czarny

326T A5 • tygodniowo-notesowy

PRZYKŁADOWE  ZAMÓWIENIE: 

326T-FL03 
(A5 tygodniowo-notesowy, szary)

A5flexi BCFbusiness collection

układ: tygodniowo-notesowy 

papier: biały

blok: szyty nićmi, z perforowanymi 
zaokrąglonymi narożnikami 

tasiemka: czarna

rok: tłoczenie suche

okleina: ekoskóra

dodatki: zamknięcie na gumkę, 
czarne wyklejki i brzegi bloku

format: A5

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51

g y y y y
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V
O

LT
kalendarze

zawsze 
przy Tobie

VOLT został wyposażony 
w innowacyjną kieszonkę, 
w której zmieści się Twój 

smartfon.
 Idealny na każde 

spotkanie 
biznesowe.

KALENDARZE KSIĄŻKOWE

Opcjonalne 
DODATKI
str. 44-45

VO01 VO02 VO03 VO04kolor: czerwony kolor: granatowy kolor: szary kolor: czarny

PRZYKŁADOWE  ZAMÓWIENIE: 

345D-VO03 
(A5 dzienny, szary)

A5 voltBCV

13

345D A5 • dzienny

układ:  dzienny 

papier: kremowy

blok: szyty nićmi, z perforowanymi zaokrąglonymi 
narożnikami 

tasiemka i kapitałka: kremowe

rok: tłoczenie suche

okleina: ekoskóra

dodatki: kieszonka na przodzie okładki 

format: A5

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51

O0 o o c e ony O0 o o g a ato y O03 o o s ary O0 o o c a y
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C
O

R
TE

X
ka

le
nd

ar
ze

cortex BCCbusiness collection

układ: dzienny 

papier: biały

blok: szyty nićmi, 
z perforowanymi narożnikami 

tasiemka i kapitałka: białe

rok: tłoczenie suche

okleina: termoprzebarwialna

format: A5

ukłu ad: dzienie ny 

papappier:: bbiały

bblblolokk: szyty nićmi, 
z perforowanymi narożn

tasiemka i kapitałka: b

rok: tłoczenie suche

okleina: termoprzebarw

A5

CO01 CO02 CO03kolor: granatowy kolor: czerwony kolor: czarnyg y y y

PRZYKŁADOWE  ZAMÓWIENIE: 

345D-CO01 (A5 dzienny, granatowy)

345D A5 • dzienny

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51
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FO
REST

kalendarze
KALENDARZE KSIĄŻKOWEforestBCF

układ: dzienny 

papier: biały

blok: szyty nićmi, z perforowanymi 
zaokrąglonymi narożnikami 

tasiemka i kapitałka: kremowe

rok: tłoczenie suche

okleina: termoprzebarwialna

dodatki: zamknięcie na szeroką gumkę (2 cm), 
gumka na długopis 

format: A5

A5

FO02

FO01

kolor: granatowy

kolor: szary

notatki 
w każdej 

chwili
FOREST daje Ci możliwość 
przenoszenia długopisu 

dzięki gumce. Pomysłowe 
i praktyczne rozwiązanie, 
które ułatwia codzienne 

spotkania biznesowe. 

PRZYKŁADOWE  ZAMÓWIENIE: 

345D-FO01 (A5 dzienny, szary)

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51
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GTX BCGbusiness collection

układ: dzienny 

papier: biały

blok: szyty nićmi, z prostymi 
narożnikami 

tasiemka i kapitałka: białe

rok: tłoczenie suche

okleina: termoprzebarwialna

format: A5

A5

GT01 GT02 GT03kolor: szary kolor: czarnykolor: granatowy

345D A5 • dzienny

G
TX

ka
le

nd
ar

ze

PRZYKŁADOWE  ZAMÓWIENIE: 

345D-GT01 (A5 dzienny, szary)

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51
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SA
V

A
N

A
kalendarze

KALENDARZE KSIĄŻKOWEsavanaBCS

układ: dzienny 

papier: kremowy

blok: szyty nićmi, z perforowanymi 
zaokrąglonymi narożnikami 

tasiemka i kapitałka: kremowe

rok: tłoczenie suche

okleina: termoprzebarwialna

format: A5

A5

SA01 SA02 SA03kolor: pistacjowy kolor: zielony kolor: niebieski

PRZYKŁADOWE  ZAMÓWIENIE: 

345D-SA01 (A5 dzienny, pistacjowy)

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51
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kolor: granatowy kolor: srebrnykolor: grafitowyST32 ST33 ST34

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE: 

341T-ST34 (A4 tygodniowo-notesowy, srebrny)

A4/A5stella CCScosmos collection

układ: dzienny lub tygodniowo-notesowy 

papier: biały

blok: szyty nićmi, z perforowanymi 
zaokrąglonymi narożnikami 

tasiemka i kapitałka: szare

rok: tłoczenie suche

okleina: carbon i vivo

format: A4, A5

341T

345D

A4 • tygodniowo-notesowy

A5 • dziennyST
EL

LA
ka

le
nd

ar
ze

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51
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KALENDARZE KSIĄŻKOWE

LN24 LN25 kolor: granatowy, niebieski kolor: szary, czarny, pomarańczowykolor: czarny, szary, czerwony LN26

lunaCCL

układ: dzienny lub tygodniowo-notesowy

papier: biały

blok: szyty nićmi, z perforowanymi 
zaokrąglonymi narożnikami 

tasiemka i kapitałka: szare

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE: 

341T-LN25 (A4 tygodniowy-notesowy; granatowy, niebieski)

rok: tłoczenie suche

okleina: cron i zamsz

format: A4, A5

LUN
A

kalendarze

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51
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nevro VCN

327RD
B6 • dzienny, register

SOBOTA i NIEDZIELA na dwóch stronach

320RD A4 • dzienny, register

325RD
A5 • dzienny, register

324RT B5 • tygodniowy, register

326RT
A5 • tygodniowo-notesowy, 

register

VIP collection

DWA DNI na jednej stronie

SOBOTA i NIEDZIELA na dwóch stronach

N
EV

R
O

ka
le

nd
ar

ze

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51
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KALENDARZE KSIĄŻKOWE

N51 kolor: bordowy N52 kolor: brązowy N53 kolor: czarny N54

N58

kolor: granatowy

kolor: czerwonyN55 kolor: zielony N56 kolor: szary

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE:

324RT-N55
(B5 tygodniowy, register, zielony)

A4/B5/A5/B6

układ: dzienny, tygodniowy lub tygodniowo-notesowy

papier: biały

blok: szyty nićmi, z perforowanymi 
zaokrąglonymi narożnikami i wyciętymi registrami

tasiemka i kapitałka: szare

rok: tłoczenie suche

okleina: ekoskóra nevro, termoprzebarwialna

format: A4, B5, A5, B6
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macao VCMVIP collection A5

kolor: granatowy kolor: szary kolor: bordowyMA01 MA02 MA03

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE: 

345D-MA01(A5 dzienny, granatowy)

345D A5 • dzienny

układ: dzienny 

papier: biały

blok: szyty nićmi, z perforowanymi 
zaokrąglonymi narożnikami 

tasiemka i kapitałka: w kolorze okładki

rok: tłoczenie suche

okleina: ekoskóra

dodatki: zamknięcie na pasek 
z ekoskóry, okładka twarda 
(niezmiękczana gąbką)

format: A5

y

M
A

C
A

O
ka

le
nd

ar
ze

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51
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zawsze 
przy Tobie

FINEST został wyposażony 
w kieszonkę, która 

pomieści Twój smartfon.
 Idealny na każde 

spotkanie 
biznesowe.

KALENDARZE KSIĄŻKOWE

zawsze
przy Tobi

FINEST został wyposa
w kieszonkę któr

 A5 finestVCF

kolor: granatowy kolor: grafitowy kolor: szaryFI31 FI32 FI33

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE: 

345D-FI31(A5 dzienny, granatowy)

układ: dzienny 

papier: kremowy

blok: szyty nićmi, z perforowanymi 
zaokrąglonymi narożnikami 

tasiemka i kapitałka: w kolorze gumki

rok: tłoczenie suche

okleina: ekoskóra tłoczona

dodatki: kieszonka na przodzie okładki 

format: A5

FIN
EST

kalendarze

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51
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C
O

M
B

O
ka

le
nd

ar
ze

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE:

305RD-C159
(A5 dzienny, register, czerwony)

VIP collection VCC

300RD A4 • dzienny, register

301RT A4 • tygodniowy, register

303RD B5 • dzienny, register

309T
A6 • tygodniowy

combo

305RD A5 • dzienny, register
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KALENDARZE KSIĄŻKOWEA4/B5/A5/A6

układ: dzienny lub tygodniowy

papier: kremowy

blok: szyty nićmi, z perforowanymi 
zaokrąglonymi narożnikami i wyciętymi 
registrami (poza A6) 

tasiemka i kapitałka: kremowe

rok: tłoczenie suche

okleina: ekoskóra

format: A4, B5, A5, A6

kolor: czarny kolor: szary kolor: czerwony

kolor: granatowy

C157 C158 C159

C155

y

g y

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51
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C
O

M
B

O
ka

le
nd

ar
ze

VIP collection VCCcombo

kolor: zielony kolor: granatowy kolor: szary

kolor: czarny

C273 C275 C276

C272

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE: 

305RD-C273 (A5 dzienny, register, zielony)

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51

układ: dzienny lub tygodniowy

papier: kremowy

blok: szyty nićmi, z perforowanymi 
zaokrąglonymi narożnikami i wyciętymi 
registrami (poza A6) 

tasiemka i kapitałka: kremowe

rok: tłoczenie suche i folią

okleina: ekoskóra

format: A4, B5, A5, A6
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KALENDARZE KSIĄŻKOWEA4/B5/A5/A6

kolor: zielony kolor: szary kolor: granatowy

kolor: czarny

C286 C287 C288

C285

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE: 

305RD-C286 (A5 dzienny, register, zielony)

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51

układ: dzienny lub tygodniowy

papier: kremowy

blok: szyty nićmi, z perforowanymi 
zaokrąglonymi narożnikami i wyciętymi 
registrami (poza A6) 

tasiemka i kapitałka: kremowe

rok: tłoczenie folią

okleina: ekoskóra

format: A4, B5, A5, A6
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VIP collection VCCcombo A4/B5/A5/A6

kolor: granatowy kolor: czarny kolor: szary

kolor: zielony

C292 C293 C294

C291

y

y

C
O

M
B

O
ka

le
nd

ar
ze

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE: 

305RD-C291 (A5 dzienny, register, zielony)

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51

układ: dzienny lub tygodniowy

papier: kremowy

blok: szyty nićmi, z perforowanymi 
zaokrąglonymi narożnikami i wyciętymi 
registrami (poza A6) 

tasiemka i kapitałka: kremowa

rok: tłoczenie folią

okleina: ekoskóra

format: A4, B5, A5, A6
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notatki 
w każdej 

chwili
W kalendarzu DENIM  

długopis masz zawsze 
pod ręką. 

Pomysłowe i praktyczne 
rozwiązanie, które ułatwia 

codzienne spotkania 
biznesowe. 

KALENDARZE KSIĄŻKOWE

345D A5 • dzienny

A5 denimVCD

kolor: niebieski, pomarańczowy kolor: czarny, szary kolor: szary, czerwonyDM43 DM49 DM41

układ: dzienny 

papier: kremowy

blok: szyty nićmi, z perforowanymi 
zaokrąglonymi narożnikami 

tasiemka i kapitałka: w kolorze grzbietu

rok: tłoczenie suche

okleina: denim i vivo

dodatki: gumka na długopis na grzbiecie okładki

format: A5

D
EN

IM
kalendarze

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE: 

345D-DM49 (A5 dzienny; czarny, szary)

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51
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wybarwienie laserem w kolorze kremowym

M
AG

IC
 LA

SE
R

ka
le

nd
ar

ze
VIP collection VCLlaser

wybarwienie laserem w kolorze czerwonym wybarwienie laserem w kolorze żółtym

ML16 ML17
kolor: czarny, czerwony
materiał: verona, zamsz

kolor: czarny, szary
materiał: verona, zamsz

kolor: czarny, szary
materiał: verona, zamszML13

2023PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE: 

305D-ML21 (A5 dzienny; czarny, czerwony)

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51
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układ: dzienny 

papier: kremowy

blok: szyty nićmi, z perforowanymi 
zaokrąglonymi narożnikami 

tasiemka i kapitałka: kremowe

rok: grawer laserowy

okleina: verona, zamsz

format: A5

KALENDARZE KSIĄŻKOWE

wybarwienie laserem w kolorze czerwonym wybarwienie laserem w kolorze czerwonym wybarwienie laserem w kolorze niebieskim

wybarwienie laserem w kolorze zielonym wybarwienie laserem w kolorze 
pomarańczowym

wybarwienie laserem w kolorze kremowym

305D

ML22

ML32

ML23

ML33

kolor: srebrny, czerwony
materiał: verona 

kolor: granatowy, pomarańczowy
materiał: verona

kolor: granatowy, niebieski
materiał: verona

kolor: czarny, kremowy
materiał: verona

ML21

ML27

kolor: czarny, czerwony
materiał: verona 

kolor: czarny, zielony
materiał: verona 

A5 • dzienny

A5

2023
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wygodne 
notatki

MANHATAN  daje Ci 
możliwość wygodnego 

otwarcia kalendarza 
całkowicie na płasko.

Pomysłowe i praktyczne 
rozwiązanie, które ułatwia 

codzienne spotkania 
biznesowe. 

340D A4 • dzienny

M
AN

HA
TA

N
ka

le
nd

ar
ze

wygodne
ki

340D A4 • dzienny

A4/A5manhatan VCMVIP collection

345D A5 • dzienny

MH01 MH02 MH03 MH04kolor: szary kolor: czarny kolor: beżowy granatowy

układ: dzienny 

papier: biały

blok: szyty nićmi, z perforowanymi, 
prostymi narożnikami 

tasiemka i kapitałka: w kolorze okładki, 
z zawieszką

rok: tłoczenie suche

okleina: ekoskóra

dodatki: miejsce na długopis, 
metalowa zawieszka

format: A4, A5

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE:

340D-MH01(A4 dzienny, szary)

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51
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KALENDARZE KSIĄŻKOWE

345D A5 • dzienny

kolor: szary, pomarańczowy

kolor: granatowy, niebieski kolor: grafitowy, czerwony kolor: grafitowy, biały szary, zielony

PI01

PI02 PI04 PI05 PI06

układ: dzienny 

papier: kremowy

blok: szyty nićmi, z perforowanymi 
zaokrąglonymi narożnikami 

tasiemka i kapitałka: kremowe

345

rok: tłoczenie suche

okleina: ekoskóra matowa, zamsz

format: A5

P
IC

O
kalendarze
A5 picoVCP

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE:

345D-PI02 (A5 dzienny; granatowy, niebieski)

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51
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ze
magnetoVIP collection VCM

układ: dzienny 

papier: kremowy

blok: szyty nićmi, z perforowanymi 
zaokrąglonymi narożnikami 

tasiemki: biała i czarna

rok: tłoczenie suche

okleina: ekoskóra tłoczona

dodatki: zamknięcie magnetyczne, 
kieszonka na przodzie okładki (MAG 03, 04)

format: A5

M
AG

N
ET

O kolor: zielony

kolor: granatowy

kolor: szary

kolor: granatowy

MAG03

MAG13

MAG14

MAG04

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE:

345D-MAG13 
(A5 dzienny, granatowy)

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51
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KALENDARZE KSIĄŻKOWE

345D A5 • dzienny

A5

kolor: granatowy
MAG02

układ: dzienny 

papier: kremowy

blok: szyty nićmi, z perforowanymi 
zaokrąglonymi narożnikami 

tasiemki: biała i czarna

rok: tłoczenie folią

okleina: ekoskóra

dodatki: zamknięcie magnetyczne

format: A5

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE: 

345D-MAG02 (A5 dzienny, granatowy)

kolor: szary
MAG01

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51
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kangooVIP collection VCK

układ:  dzienny 

papier: kremowy

blok: szyty nićmi, z perforowanymi 
zaokrąglonymi narożnikami 

tasiemka i kapitałka: kremowe

rok: tłoczenie suche

345D A5 • dzienny

okleina: ekoskóra

dodatki: podwójna 
kieszonka na przodzie 
okładki, zamknięcie na 
gumkę

format:  A5

KA
N

G
O

O
ka

le
nd

ar
ze

kolor: niebieski

kolor: brązowy

KA02

KA01

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE:

345D-KA01 
(A5 dzienny, brązowy)

A5

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51

36



KALENDARZE KSIĄŻKOWEA5 napoliVCN

37

kolor: czarny, czerwony kolor: czarny kolor: granatowyNP04 NP03 NP02

układ: dzienny 

papier: kremowy

blok: szyty nićmi, z perforowanymi 
zaokrąglonymi narożnikami 

tasiemka i kapitałka: białe

rok: tłoczenie folią, suche

N
A

PO
LI

kalendarze

okleina: ekoskóra

dodatki: magnetyczne zamknięcie, wewnętrzna 
kieszonka na tylnej okładce, czarne wyklejki

format: A5

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE:

345D-NP04 
(A5 dzienny; czarny, czerwony)

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51
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ze

exclusive collection ECEelite

E40 kolor: biały

kolor: czarny

kolor: zielony

kolor: granatowy

kolor: czerwony

kolor: brązowyE40 kolor: biały

E43 kolor: czarnyE43

E42 ą yE42

E44 kolor: granatowyE44

E45 yE45 E46 yE46
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KALENDARZE KSIĄŻKOWEA4/B5/A5

300RD
A4 • dzienny, register

304RT

305RD

B5 • tygodniowy, register

A5 • dzienny, 
register

układ: dzienny lub tygodniowy 

papier: kremowy

blok: szyty nićmi, z perforowanymi 
zaokrąglonymi narożnikami

tasiemka i kapitałka: kremowe

rok: tłoczenie suche

okleina: lakierowana ekoskóra

format: A4, B5, A5

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51
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skóraexclusive collection ECS

PRZYKŁADOWE ZAMÓWIENIE:

300RD-S13
(A4 dzienny, register, czarny)

300RD
A4 • dzienny, register

301RT
A4 • tygodniowy, register

305RD
A5 • dzienny, register

309T
A6 • tygodniowy

skóra

układ: dzienny lub tygodniowy 

papier: kremowy

blok: szyty nićmi, z kapitałką i perforowanymi 
zaokrąglonymi narożnikami

tasiemka: kremowa

rok: tłoczenie suche

okleina: naturalna skóra, termoprzebarwialna

format: A4, A5, A6

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51
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R

A
kalend

arze
KALENDARZE KSIĄŻKOWE

eleganckie pudełko 
w cenie kalendarza

S14

S15

S13 kolor: granatowy

kolor: zielony

kolor: czarny

A4/A5/A6

S11 S12kolor: bordowy kolor: brązowy

S14 g y

S15 kolor: zielony

41
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NOTESY/KALENDARZE EKOLOGICZNE

300RD

bloki 
kalen 
darzo 
we

bloki 
notesowe

301RT

304RT

309T

A4 • dzienny, register

A4 • tygodniowy, register

B5 • tygodniowy, register

A6 • tygodniowy

305RD A5 • dzienny, register305RD y, g

303RD B5 • dzienny, register

yg y

01 kratka 03 kropki02 linie 04 czysty

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

Papier 100% z recyklingu z certyfikatem FSC:
 192 s., 80 g/m2

Papier z jabłek: 192 s., 80 g/m2
Papier z kamienia: 

 144 s., 144 g/m2

Papier z trawy: 192 s., 90 g/m2

40% domieszki trawy + 60% włókien 
pierwotnych celulozy FSC mix Credit

* wzór kratki w kolorze ciemnozielonym

*

15% celulozy pozyskanej z odpadów 
jabłkowych oraz do 30% włókien roślinnych

bloki: bloki:

bloki:

bloki:

bloki:

wymiar: 
130 × 208 mm

wymiar: 
130 × 208 mm

wymiar: 
130 × 208 mm

wymiar: 
130 × 208 mm

wymiar: 
130 × 208 mm
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NOTESY/KALENDARZE

NC02(48)  
kremowy

NL02(15)  
kremowy

NC06(32)  
błękitny

NL08(26)  
bordowy

NC03(22)  
pomarańczowy

NL03(20)  
różowy

NC11(51)  
zielony

NL09(51)  
zielony

NC07(35)  
niebieski

NL07(32)  
błękitny

NC04(23) 
czerwony

NL04(22) 
pomarańczowy

NC12(59) 
ciemny zielony

NL10(58) 
miętowy

NC08(38) 
granatowy

NL06(38) 
granatowy

NC13(62) 
szary

NL11(62) 
szary

NC01(14)   
beżowy

NL01(14)   
beżowy

NC09(44)   
sawanna

NL07(45)   
ciepły brązowy

NC14(64)   
ciemny szary

NL07(64)   
ciemny szary

NC10(48)   
brązowy

NL07(48)   
brązowy

NC15(68)   
grafitowy

NL07(68)   
grafitowy

NC05(26)  
bordowy

NL09(23)  
czerwony

A4/B5/A5/A6 naturaNA

natura classic

ce
rty
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ow

an
y 

ek
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at
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natura len
Okleina papierowa o wyglądzie naturalnego, grubo tkanego płótna. 
Materiał można tłoczyć na gorąco, zdobić foliami, wykonywać zadruk. 

Do wyboru kalendarz lub notes: oprawa twarda/miękka (z pianką) 
z gładkiego certyfikowanego papieru ekologicznego; 
narożniki zaokrąglone/proste; dodatki: s. 47

kalendarz: tłoczenie roku, papier kremowy (blok do wyboru na s. 42)

notes: papier i blok do wyboru na s. 42

Okleina papierowa o widocznych włóknach w strukturze materiału. 
Gładka w dotyku, dostępna w szerokiej gamie kolorystycznej. Bardzo 
uniwersalna okleina o szerokim zastosowaniu. Materiał można tłoczyć 
na gorąco, zdobić foliami, wykonywać zadruk. 

Do wyboru kalendarz lub notes: oprawa twarda/miękka (z pianką) 
z gładkiego certyfikowanego papieru ekologicznego; 
narożniki zaokrąglone/proste; dodatki: s. 47

kalendarz: tłoczenie roku, papier kremowy (blok do wyboru na s. 42)

notes: papier i blok do wyboru na s. 42

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51
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NOTESY/KALENDARZE EKOLOGICZNE

natura grass

natura alcantara

Okleina papierowa idealnie odzwierciedlająca strukturę włókien trawy. 
Dzięki naturalnemu wyglądowi świetnie wpisuje się w ekotrendy 
panujące na rynku kalendarzy i notatników. Materiał można tłoczyć na 
gorąco, zdobić foliami, wykonywać zadruk. 

Do wyboru kalendarz lub notes: oprawa twarda/miękka (z pianką) 
z gładkiego certyfikowanego papieru ekologicznego; 
narożniki zaokrąglone/proste; dodatki: s. 47

kalendarz: tłoczenie roku, papier kremowy (blok do wyboru na s. 42)

notes: papier i blok do wyboru na s. 42

Okleina papierowa z grubą fakturą o strukturze pogniecionej skóry. 
Materiał można tłoczyć na gorąco, zdobić foliami, wykonywać zadruk. 

Do wyboru kalendarz lub notes: oprawa twarda/miękka (z pianką) 
z gładkiego certyfikowanego papieru ekologicznego; 
narożniki zaokrąglone/proste; dodatki: s. 47

kalendarz: tłoczenie roku, papier kremowy (blok do wyboru na s. 42)

notes: papier i blok do wyboru na s. 42

NG02(47)  
brązowy

NA02(44)  
sawanna

NG06(26)  
bordowy

NA06(24)  
czerwony

NG03(59)  
ciemny zielony

NA03(47)  
brązowy

NG07(38)  
granatowy

NA07(68)  
ciemny szary

NG04(51) 
zielony

NA04(45) 
rdzawy

NG08(35) 
niebieski

NA08(64) 
szary

NG01(15)   
beżowy

NA01(15)   
beżowy

NG09(62)   
szary

NA09(38)   
granatowy

NG10(68)   
grafitowy

NA10(59)   
zielony

NG05(22)  
pomarańczowy

NA05(48)  
ciemny brązowy

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51
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NOTESY/KALENDARZEA4/B5/A5/A6 naturaNA

żagiel

natura wiklina
Okleina papierowa idealnie odzwierciedlająca strukturę wikliny. Dzięki 
naturalnemu wyglądowi świetnie wpisuje się w ekotrendy panujące na 
rynku kalendarzy i notatników. Materiał można tłoczyć na gorąco, zdobić 
foliami, wykonywać zadruk. 

Do wyboru kalendarz lub notes: oprawa twarda/miękka (z pianką) 
z gładkiego certyfikowanego papieru ekologicznego; 
narożniki zaokrąglone/proste; dodatki: s. 47

kalendarz: tłoczenie roku, papier kremowy (blok do wyboru na s. 42)

notes: papier i blok do wyboru na s. 42

Płótno żagiel cechuje się bardzo dużą wytrzymałością i świetnie się 
sprawdza przy uszlachetnianiu jego powierzchni. Żagiel możemy 
zadrukować techniką offsetową, cyfrową, sitodrukową.

Do wyboru kalendarz lub notes: oprawa twarda/miękka (z pianką) 
pokryta płótnem; narożniki zaokrąglone/proste; dodatki: s. 47

kalendarz: nadruk roku, papier kremowy (blok do wyboru na s. 42)

notes: papier i blok do wyboru na s. 42

NW02(22)  
pomarańczowy

NZ02(01)  
kremowy

NZ05(15)  
różowy

NW06(35)  
niebieski

NZ06(05)  
błękitny

NZ16(26)  
żółty

NW03(23)  
czerwony

NZ03(02)  
beżowy

NZ12(20)  
czerwony

NW07(51)  
zielony

NZ07(06)  
stalowy

NZ08(31)  
jasny granatowy

NZ17(27)  
jaśminowy

NW04(26) 
bordowy

NZ13(21) 
bordowy

NW08(59) 
ciemny zielony

NZ14(23) 
burgundowy

NZ18(28) 
zielony

NW01(15)   
beżowy

NZ01(00)   
biały

NZ11(14)   
niebieski

NW09(64)   
szary

NZ09(10)   
szary

NZ19(29)   
ciemny zielony

NW10(68)   
ciemny szary

NZ10(12)   
ciemny szary

NZ20(33)   
granatowy

NW05(32)  
błękitny

NZ04(O4)  
ciemny brązowy

NZ15(25)  
ceglasty

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51
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Istnieje możliwość dodania drewnianej 
płytki (za dodatkową opłatą).
Istniejeje możmożliwli ość dodania d

opłatą)płypłypłytkitk (za dod datktkowo ą 

NOTESY/KALENDARZE EKOLOGICZNE

naturalny korek

bawełniany len
Naturalne bawełniane płótno introligatorskie imitujące naturalny len. Daje 
się zadrukować sitodrukiem bądź tłoczyć foliami. Nie zaleca się zadruku 
offsetem albo cyfrowo, ponieważ materiał posiada na swej powierzchni 
drobne wystające włókna, które będą zniekształcać obraz. 

Do wyboru kalendarz lub notes: oprawa twarda/miękka (z pianką) 
z gładkiego certyfikowanego papieru ekologicznego; 
narożniki zaokrąglone/proste; dodatki: s. 47

kalendarz: nadruk roku, papier kremowy (blok do wyboru na s. 42)

notes: papier i blok do wyboru na s. 42

Korek to bardzo ciekawa naturalna okleina o wzorze klasycznego korka. 
Nadaje się idealnie na wyjątkowe, oryginalne i niepowtarzalne oprawy. 
Zarówno notes, jak i kalendarz na pewno będą przykuwać uwagę innych 
osób. Unikalne właściwości okleiny zapewniają wysoką jakość wyników 
w tłoczeniu.

Do wyboru kalendarz lub notes: oprawa twarda/miękka (z pianką) 
z naturalnego korka; narożniki zaokrąglone/proste; dodatki: s. 47

kalendarz: tłoczenie roku, papier kremowy (blok do wyboru na s. 42)

notes: papier i blok do wyboru na s. 42

KN02 
mosaic wood

LN02(03) 
brązowy

LN04(08)
karmelowy

KN03  
natural beige

LN03(05) 
pistacjowy

LN06(06)
czerwony

KN01   
mosaic sand

LN01(00)  
szary

LN04(07)  
kremowy

opcjonalne 
DODATKI
s. 50–51
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Istnieje możliwość dodania spirali 
do wybranego notesu

Istnieje możliwość dodania drewnianej 
płytki (za dodatkową opłatą).
Istn
płyt

NOTESY/KALENDARZEA4/B5/A5/A6 naturaNA

Dopasuj wygląd kalendarza/notesu:

narożnik: okładka:

oprawa:
gumka:

01 prosty 01 twarda tektura 
introligatorska (1,5 mm)

01 twarda01 zamykająca 02 na długopis

02 zaokrąglony 02 zmiękczona tektura (1,5 mm) 
z pianką (3 mm) 

02 spiralowana

NK01   
kraft

natura kraft
Do wyboru kalendarz lub notes: oprawa twarda/miękka (z pianką) 
z ekologicznego papieru kraft; narożniki zaokrąglone/proste; dodatki: s. 47

kalendarz: tłoczenie roku, papier kremowy (blok do wyboru na s. 42)

notes: papier i blok do wyboru na s. 42

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8

KOLORY GUMKI dowolna konfi guracja z kolorem okładki

t

Przykład okładki 
z indywidualnym nadrukiem.

  p
ap

ie
r K
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ft



309Tb305Db
305D

303D

300RD

300D

301RT

301T

A4 (201 × 280 mm)
dzienny, kremowy, register
352 strony + 8 stron map

A4 (204 × 280 mm)
tygodniowy, kremowy, register

144 strony + 8 stron map

3030 3

305RD

A5 (144 × 203 mm)
dzienny, kemowy, register
368 stron + 8 stron map

dzienny, biały tygodniowy, biały

309T

A6 (85 × 153 mm)
tygodniowy, kremowy 

144 strony

tyy

303RD 304RT

B5 (171 × 240 mm)
dzienny, kremowy, register

360 stron + 8 stron map

B5 (171 × 240 mm)
tygodniowy, kremowy, register

144 strony + 8 stron map

304T

BLOKI KALENDARZY KSIĄŻKOWYCH

•  kalendarium w językach

• barwne mapy przedstawiające Polskę, kraje europejskie, 
 świat, strefy czasowe i kalendarz pyleń
•  wschody i zachody Słońca, fazy Księżyca
•  kalendarium 2022, 2023 i 2024
•  plan roku 2023
• adresy ambasad polskich za granicą

• numery kierunkowe połączeń telefonicznych w Polsce
• numery kierunkowe międzynarodowych połączeń 
 telefonicznych
• dni wolne od pracy w krajach Unii Europejskiej
• odległości między większymi miejscowościami
• odległości między stolicami europejskimi
• przydatne informacje dla kierowców
• zasady pierwszej pomocy przedmedycznej
• jednostki w układzie SI

Część informacyjna kalendarzy zawiera:

1 2 3

1

4

5

4

5

5

4

4
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KALENDARZE KSIĄŻKOWE

• wieczny kalendarz
• tabele rozmiarów odzieży i miar obuwia
• daty imienin i znaki zodiaku
• alfabetyczny skorowidz adresowy

1 – dotyczy bloków 300RD, 301T, 301RT, 303D, 303RD, 304T, 304RT, 
305D, 305RD, 305Db, 309T, 309Tb

2 – dotyczy bloków 320RD, 324RT, 325RD, 326RT, 327RD
3 – dotyczy bloków 341T, 345D
4 – oprócz 309T, 309Tb
5 – oprócz 305D, 305RD, 305Db, 309T, 309Tb

4

327RD

B6 (110 × 165 mm)
dzienny, biały, register

192 strony + 8 stron map

320RD

A4 (201 × 280 mm)
dzienny, biały, register

400 stron + 8 stron map

324RT

B5 (171 × 240 mm)
tygodniowy, biały, register
144 strony + 8 stron map

325RD

A5 (144 × 203 mm)
dzienny, biały, register

408 stron + 8 stron map 326RT

A5 (144 × 203 mm)
tygodniowo-notesowy, biały, register

144 strony + 8 stron mapy p

341T 340D

A4 (204 × 280 mm)
tygodniowo-notesowy, biały lub kremowy

144 strony + 8 stron map

A4 (204 × 280 mm)
dzienny, biały

400 stron + 8 stron map

345D

A5 (144 × 203 mm)
dzienny, biały lub kremowy

360 stron + 8 stron map

sobota i niedziela na dwóch stronach

sobota i niedziela na dwóch stronach

sobota i niedziela na dwóch stronach

dwa dni na stronie
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