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kalendarz trójdzielny STANDARD
wymiar 325 x 840 mm 

kalendarz trójdzielny PREMIUM
wymiar 360 x 870 mm 

      50  19,00  18,00
   100  14,90  13,90
   150  12,00  11,20
   200  11,30  10,20
   300  10,50     9,50
   400     9,60     8,60
   500     8,90     7,90
   600     8,60     7,60
   700     8,30     7,30
   800     8,10     7,10
   900     7,80     7,00
1000     7,70     6,90
1500     7,50     6,60
2000     7,30     6,30

główka wypukła główka płaska

cena
nakład

Ceny netto za sztukę, loco Szczecin.
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GŁÓWKA KALENDARIUM CAŁOŚĆ

rodzaj płaska / wypukła trójdzielne -

format 325 x 240 mm 310 x 155 mm 325 x 840 mm

papier karton 300 g o�set 80 g karton 300 g

kolorystyka 4/0 (CMYK) 2/0 (PANTONE) 4/0 (CMYK)

uszlachetnienie laminat
mat / błysk / soft skin - lakier o�set SP
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GŁÓWKA KALENDARIUM CAŁOŚĆ

rodzaj płaska / wypukła trójdzielne -

format 360 x 240 mm 310 x 155 mm 360 x 870 mm

papier karton 300 g o�set 80 g karton 300 g

kolorystyka 4/0 (CMYK) 2/0 (PANTONE)
lub 4/0 (CMYK) 4/0 (CMYK)

uszlachetnienie laminat
mat / błysk / soft skin - lakier o�set

      50  18,30  16,90
   100  14,50  13,40
   150  11,80  10,80
   200  10,90     9,90
   300  10,00     8,90
   400     9,40     7,90
   500     8,40     7,30
   600     8,10     6,80
   700     7,90     6,60
   800     7,70     6,40
   900     7,50     6,20
1000     7,40     5,90
1500     7,10     5,70
2000     6,80     5,60

główka wypukła główka płaska

cena
nakład

Ceny netto za sztukę, loco Szczecin.

Opcjonalnie  do kalendarzy trójdzielnych 
proponujemy koperty wykonane z kartonu 
200 g/m2, z możliwością wykonania nadruku.

Powyższe ceny nie zawierają kosztów wyko-
nania projektu, wykonania bądź zakupu 
zdjęć.

Opcjonalnie  do kalendarzy trójdzielnych 
proponujemy koperty wykonane z kartonu 
200 g/m2, z możliwością wykonania nadruku.

Powyższe ceny nie zawierają kosztów wyko-
nania projektu, wykonania bądź zakupu 
zdjęć.



      50  14,00
   100     9,60
   150     8,20
   200     7,70
   300     7,20
   400     6,70
   500     5,90
   600     5,60
   700     5,50
   800     5,30
   900     5,20
1000     5,00
1500     4,70
2000     4,50

cenanakład

Ceny netto za sztukę, loco Szczecin.

      50  11,00
   100     9,00
   150     7,90
   200     6,90
   250     5,90
   300     5,60
   350     5,40
   400     5,20
   500     4,90
   600     4,40
   700     4,20
   800     3,90
   900     3,70
1000     3,60

cenanakład

Ceny netto za sztukę, loco Szczecin.

kalendarześcienne kalendarzebiurkowe
kalendarz jednodzielny
wymiar 325 x 480 mm 

kalendarz piramidka
wymiar 160 x 160 x 80 mm 
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GŁÓWKA KALENDARIUM CAŁOŚĆ

rodzaj płaska płaskajednodzielne

format 325 x 195 mm 310 x 253 mm 325 x 480 mm

papier karton 300 g o�set 80 g karton 300 g

kolorystyka 4/0 (CMYK) 2/0 (PANTONE) 4/0 (CMYK)

uszlachetnienie laminat
mat / błysk / soft skin

laminat
mat / błysk / soft skin-

wymiar bok: 160 x 160 mm, podstawa: 80 mm

papier 300 g

kalendarium 160 x 150 mm

ilość kart 12 + 1

plecki 
(bez zadruku) 230 x 320 mm



kalendarze

kalendarz A4/A5
notesowy tygodniowy

tygodniowe

•  A4   210x265 mm          •  B5   165x221 mm          •  A5   142x203 mm

tygodniowy, 1 tydzień na 2 stronach (cały tydzień na rozkładówce), kalendaria 5-cio języczne: PL, GB, D, RUS, FR, 
imieniny i święta, fazy księżyca, wschody i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku

144 strony (A4 i B5) + 8 stron map, 128 stron (A5)

biały lub chamois 70 g/m2

szaro - bordowe, szaro-niebieskie

plan roczny 2016, 2017, 2018, plan urlopowy, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy, tel. numery 
kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży, skorowidz od A do Z, mapy na wyklejkach
dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce, blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmoc-
niony krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, wyklejki zadrukowane, z przodu mapa Europy, z tyłu 
mapa Polski

• wycięcie registrów dwurzędowych • personalizacja - wszystkie oprócz okleiny Baladek • wklejka reklamowa • 
metalowe okucia • tłoczenie logo na sucho / Baladek logo złocone • tasiemka firmowa tkana z logo • wyklejka 
reklamowa

Dostępne formaty:

Układ:

Objętość:

Papier:

Kolorystyka:

Część informacyjna:

Możliwe 
dodatkowe opcje: 

•  A4   210x265 mm          •  A5   142x203 mm

z lewej strony kalendarium, z prawej notes w kratkę, kalendaria 5-języczne PL, BG, D, RUS, FR, imieniny i święta, 
fazy księżyca, wschody i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku

format A4, 144 strony dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast Polski
format A5, 144 strony bez dodatkowych map

A4 - biały lub chamois 90 g/m2, A5 - biały lub chamois 70 g/m2

szaro - bordowe, szaro-niebieskie

plan roczny 2016, 2017, 2018, plan urlopowy, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy, tel. numery 
kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży, skorowidz od A do Z, mapy na wyklejkach
dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce, blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmoc-
niony krepą, tasiemka oraz kapitalka w kolorze kremowym

• wycięcie registrów dwurzędowych • personalizacja - wszystkie oprócz okleiny Baladek • wklejka reklamowa • 
metalowe okucia • tłoczenie logo na sucho / Baladek logo złocone • tasiemka firmowa tkana z logo • wyklejka 
reklamowa

Dostępne formaty:

Układ:

Objętość:

Papier:

Kolorystyka:

Część informacyjna:

Możliwe 
dodatkowe opcje: 

A4
tygodniowy
144 strony

B5
tygodniowy
144 strony

A5
tygodniowy

128 stron

A6
tyg.

128 str.

Dostępne formaty:

Układ:

Objętość:

Papier:

Kolorystyka:

Część informacyjna:

Możliwe 
dodatkowe opcje: 

•  A6   87x150 mm  

tygodniowy, 1 tydzień na 2 stronach (cały tydzień na rozkładówce), kalendaria 5-cio języczne: PL, GB, D, RUS, FR, 
imieniny i święta

128 stron

biały lub chamois 70 g/m2

szaro - bordowe, szaro-niebieskie

skrócony kalendarz 2016, 2017, 2018, rozmiary odzieży, skorowidz od A do Z, blok kalendarza szyty oraz dodatko-
wo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, mapy na wyklejkach

• wycięcie registrów dwurzędowych • personalizacja - wszystkie oprócz okleiny Baladek  •  wklejka reklamowa • 
metalowe okucia • tłoczenie logo na sucho / Baladek  logo złocone  •  tasiemka  firmowa  tkana 
z logo • wyklejka reklamowa

A4 + Notes
tygodniowy
144 strony

A5
+ Notes
tygodniowy
144 strony

32 szt./karton 40 szt./karton 80 szt./karton

32 szt./karton

120 szt./karton



Dostępne formaty:

Układ:

Objętość:

Papier:

Wykończenie:

Możliwe  dodatkowe opcje:

Uwagi:

•  A5   142x203 mm  

linia, marginesy (25 mm) lub kratka

144 strony

chamois 100 g/m2, druk 1 kolor

blok notesu szyty oraz dodatkowo klejony, 
zamykany na gumkę + gumka na długopis lub bez 
gumki (gładki), wzmocniony krepą, tasiemka oraz 
kapitałka koloru kremowego, zaokrąglenie 
narożników okładki i bloku, obszycie okładki nicią

• tłoczenie logo • personalizacja

brak możliwości wklejenia wklejki

kalendarze

•  A4   205x290 mm          •  B5   170x240 mm          •  A5   142x203 mm          •  B6   110x160 mm

1 dzień na 1 stronie, przed każdym miesiącem terminarz miesięczny, kalendaria 5-cio języczne: PL, GB, D, RUS, FR, 
imieniny i święta, fazy księżyca, wschody i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku

360 stron + 8 stron map

chamois 70 g/m2 (A5 i B6), chamois 80 g/m2 (A4 i B5)

szaro - bordowe, szaro-niebieskie

plan roczny 2016, 2017, 2018, plan urlopowy, jednostki miar, odległości między miastami, informacje o państwach 
członkowskich UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, adresy internetowe, tel. numery kierunkowe, kalendarz 
stuletni, strefy czasowe, plan miesięczny na rok 2017 skorowidz od A do Z, mapy na wyklejkach
dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce, blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmoc-
niony krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja narożników (brak perforacji w kalendarzu 
Baladek A5 i B6)

• wycięcie registrów dwurzędowych • personalizacja - wszystkie oprócz okleiny Baladek • wklejka reklamowa • 
metalowe okucia • tłoczenie logo na sucho / Baladek logo złocone • tasiemka firmowa tkana z logo • wyklejka 
reklamowa

Dostępne formaty:

Układ:

Objętość:

Papier:

Kolorystyka:

Część informacyjna:

Możliwe 
dodatkowe opcje: 

A4
dzienny

360 stron

B5
dzienny

360 stron

A5
dzienny

360 stron

B6
dzienny

352 strony

w linię
 

Notes A5
144 strony

w kratkę
 

Notes A5
144 strony

czerwień A222bordo B459 grafit D135/M zielony A299

czarny / nero granat A227 bordo B459 brąz A220

czarny / nero jasny brąz A219granat A227 brąz A220 ciemny brąz D556niebieski A226

pomarańcz A837lilia D148

Notes Nebraska Exclusive

NOTES NEBRASKA na gumkę + gumka na długopis

czerwień A222

32 szt./karton

48 szt./karton

40 szt./kart. 80 szt./kart.80 szt./kart.



kalendarze tłoczenia roku opcje dodatkowe

kalendarze przeszycia

tłoczenie logo na okładce
Na wszystkich okleinach oprócz introligatorskiej Baladek wykonujemy 
tłoczenia z efektem termoprzebarwienia / na sucho.

wycięte registry
W każdym kalendarzu w standardzie registry są tylko nadrukowane. 
Na życzenie klienta istnieje możliwość wycięcia registrów dwurzędowych 
(nie dotyczy kalendarza A6 kieszonkowego).

okucia (srebrne/złote)
Na życzenie istnieje możliwość założenia metalowych okuć na narożniki 
okładki (najczęściej w kolorze srebrnym).

personalizacja
Personalizacje wykonujemy techniką laserową.

wklejki / wyklejki
Na Państwa życzenie do kalendarza wydrukujemy oraz wkleimy wklejkę
z dowolnym Państwa projektem. Druk w dowolnej ilości kolorów.
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Przeszycie 
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Przeszycie 
"MARGINES”
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Przeszycie 
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Przeszycie 
"BETA"

Przeszycie 
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Przeszycie 
"FALA GÓRNA”

Przeszycie 
"FALA PRAWA”
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Przeszycie 
"FALA POZIOMA”
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Przeszycie 
"ŁUK"

Przeszycie 
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Przeszycie 
"PROSTE"

Przeszycie 
„CASCADA"
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Przeszycie 
"JOJO"
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1A 45x12 mm
1B 35x9 mm
1C 25x7 mm

5A 45x13mm
5B 35x10 mm
5C 25x7 mm

15A 40x40 mm
15B 30x30  mm
15C 20x20  mm

16A 45x28 mm
16B 35x22  mm
16C 25x15  mm

13A 55x15 mm
13B 45x12  mm
13C 35x10  mm

14A 53x15 mm
14B 45x13  mm
14C 35x10  mm

6A 43x15 mm
6B 33x11  mm
6C 23x8  mm

3A 44x14 mm
3B 35x11 mm
3C 25x7 mm

wybrane wzory


