




Standardowe adaptiv Łączone drukowane

OPRAWY DODATKI MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

OPRA Y
KALENDARZE KSIĄŻKOWE



adaptiv Łączone drukowaneStandardowe

OPRAWY DODATKI MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

w
zornik opraw w komplec

ie z k
ata

lo
giem

STANDARDOWE
Blisko 100 kolorów opraw dostępnych w naszej palecie 

zaspokoi najBardzie wymagające gusta.
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Łączone drukowaneStandardowe adaptiv

OPRAWY DODATKI MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

ADAPTIV
nowoczesna i elastyczna oprawa adaptiv. 

idealnie dopasuje się do twojej dŁoni.
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drukowaneStandardowe adaptiv Łączone

OPRAWY DODATKI MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

ŁĄCZONE
oprawa w jednym kolorze to dla cieBie za maŁo? 

skorzystaj ze wzornika opraw, poŁącz oprawy i stwórz wŁasną okŁadkę kalendarza.
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drukowaneStandardowe adaptiv Łączone

OPRAWY DODATKI MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

A

F

B

G

C

H

D

I

E

J

SCHEMATY ŁĄCZEŃ
proponujemy Łączenia pionowe, poziome, po Łuku luB z wstawką. 

jesteśmy również otwarci na twoje propozycje.

K

O

L Ł

P

M N

R
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ŁączoneStandardowe adaptiv drukowane

OPRAWY DODATKI MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

priSmalux

Setalux
amore (opraw

a e3923)

DRUKOWANE
idź na caŁość i zadrukuj oprawę swojego kalendarza.
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opakowaniado okŁadki do bloku wŁasne

DODATKIOPRAWY MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

DODA  KI
KALENDARZE KSIĄŻKOWE

LEGENDA:

1

2

4

GUMKA 
ZAMYKAJĄCA

SPIRALA 
ZACISKOWA

PERSONALIZACJA

ZŁOCENIE 
BRZEGÓW

AUTORSKA 
TASIEMKA

WKLEJKA
REKLAMOWA

OKŁADKA 
Z KLIPEM

REGISTRY 
4-RZĘDOWE

REGISTRY 
2-RZĘDOWE

REGISTRY 
1-RZĘDOWE

ZAOKRĄGLONE NAROŻNIKI 
OKŁADKI I BLOKU

TŁOCZENIE 
SPECJALNE

PUDEŁKO 
KARTONOWE PUDEŁKO 

Z TEKTURY ŻEBERKOWEJ



opakowaniado bloku wŁasnedo okŁadki

pr
z

eS
z

yc
ie
 / 

obSzycie

Sp
ir

al
a 

zaciSkowa

o
k

Ła
d

ka
 z 

klipem

zaokrąglone narożniki o
kŁa

d
k

i i b
lo

ku

tŁoczenie Specjaln
e

perSonalizacja

DODATKIOPRAWY MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE
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DODATKIOPRAWY MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

do blokudo okŁadki opakowania wŁasne

TŁOCZENIA ROKU

1. 5. 9.

2. 6. 10.

3. 7. 11.

4. 8. 12.
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DODATKIOPRAWY MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

do blokudo okŁadki opakowania wŁasne

TŁOCZENIA SPECJALNE

13.

14.

15.

16.
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DODATKIOPRAWY MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

do blokudo okŁadki opakowania wŁasne

TŁOCZENIA SPECJALNE

17.

18.

19.

20.
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DODATKIOPRAWY MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

do blokudo okŁadki opakowania wŁasne

TŁOCZENIA SPECJALNE

21.

22.

23.

24.
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DODATKIOPRAWY MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

do blokudo okŁadki opakowania wŁasne

SPIRALA ZACISKOWA
pamiętaj! każdy kalendarz z naszej oferty (również kalendarze autorskie) 

możesz zroBić na spirali!
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opakowaniado bloku wŁasnedo okŁadki

DODATKIOPRAWY MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

GUMKA ZAMYKAJĄCA
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DODATKIOPRAWY MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

do blokudo okŁadki opakowania wŁasne

OKAZJONALNA KARTKA
zamawiając kalendarz z gumka zamykającą, kartkę okazjonalną dostaniesz gratis!
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do bloku wŁasnedo okŁadki opakowania

DODATKIOPRAWY MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

w

ycinan
e r

eg
iStry

wklejka reklam
o

w
a

auto
rS

k
a 

ta
Si

em
k

a

zŁocenia brzeg
ó

w

ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE
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DODATKIOPRAWY MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

do blokudo okŁadki opakowania wŁasne

pudeŁko z tektury żeber
ko

w
ej

pudeŁ
ko

 k
a

r
to

n
o

w
e 

za

drukowane

OPAKOWANIA KALENDARZY
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DODATKIOPRAWY MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

do bloku wŁasnedo okŁadki opakowania

MIESZANIE TECHNIK
możesz poŁączyć oprawę standardową z oprawą drukowaną luB inną! 
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linia officelinia classic
autorSkie 
linia easy

linia premium

DODATKIOPRAWY MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

KALENDARZE KSIĄŻKOWE

LINIA PREMIUM



DODATKIDODATKI

2

DANE TECHNICZNE

FORMAt BLOKu: 130 x 205 MM

ObjętOść: 160 strOn + 32 strOny perfOrOwane przy grzbiecie sŁużące dO wyrywania; papier biaŁy Offset lub chamOis 70 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim i niemiecKim. mOżliwOść wycięcia registrów, miejsce na elegancKi dŁugOpis, wstążKa, Oprawa twarda lub 
pianKOwa zintegrOwana z gumKą, KOperta na dOKumenty na tylnej wewnętrznej strOnie OKŁadKi, zaOKrąglOne narOżniKi OKŁadKi i blOKu, druK szarO-bOrdOwy.

MODEL 205
model 205 to unikalny kalendarz w ukŁadzie tygodniowym (tydzień na jednej stronie). 

poŁączenie kalendarza z podręcznym notatnikiem, który nie pozwoli umknąć żadnej myśli.

perforacja przy g
r

z
b

ie
c

ie
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DODATKI

2

MODEL 300 
model 300, to kalendarz w ukŁadzie tygodniowym (tydzień na jednej stronie) z sąsiednią stroną 

przeznaczoną na notatki, doskonale nadaje się do ogólnego planowania tygodnia.

DANE TECHNICZNE

fOrmat blOKu: 167 x 240 mm

ObjętOść: 144 strOny + 32 strOny perfOrOwane przy grzbiecie sŁużące dO wyrywania; papier biaŁy Offset lub chamOis 80 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim i niemiecKim. w standardzie mapa administracyjna pOlsKi, Obszerna część infOrmacyjna, 
perfOracja narOżna, wstążKa, Oprawa twarda lub pianKOwa, druKOwane registry, druK szarO-bOrdOwy.

perforacja przy g
r

z
b

ie
c

ie
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DODATKI

2

w modelu 303 tydzień jest podzielony na 2 strony (z sąsiednią przeznaczoną na notatki), 
dzięki czemu mamy więcej miejsca do zapisania.  

MODEL 303

DANE TECHNICZNE

fOrmat blOKu: 167 x 240 mm

ObjętOść: 248 strOn + 8 strOn perfOrOwanych przy grzbiecie sŁużących dO wyrywania; papier biaŁy Offset lub chamOis 70 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim i niemiecKim. w standardzie mapa administracyjna pOlsKi, Obszerna część infOrmacyjna, 
perfOracja narOżna, wstążKa, Oprawa twarda lub pianKOwa, druKOwane registry, druK szarO-bOrdOwy.

perforacja przy g
r

z
b

ie
c

ie

24



DODATKI

2

model 304 to nowość w linii premium. kalendarz kieszonkowy w ukŁadzie tygodniowym 
(tydzień na rozkŁadówce). niezastąpiony przy zapamiętywaniu krótkich, lecz ważnych informacji.

MODEL 304

DANE TECHNICZNE

fOrmat blOKu: 86 x 152 mm

ObjętOść: 128 strOn; papier biaŁy Offset lub chamOis 70 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim i niemiecKim. w standardzie nOtes teleadresOwy zintegrOwany z blOKiem, 
mapa administracyjna pOlsKi, wstążKa, Oprawa twarda lub pianKOwa, druK szarO-bOrdOwy.

NOWOŚĆ

perforacja przy g
r

z
b

ie
c

ie
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DODATKI

2

MODEL 305 
model 305 to nowy kalendarz a5 w linii premium. tydzień podzielony jest na 2 strony 

(z sąsiednią przeznaczoną na notatki). ergonomiczny i czytelny. 

DANE TECHNICZNE

fOrmat blOKu: 145 x 205 mm

ObjętOść: 248 strOn + 8 strOn perfOrOwanych przy grzbiecie sŁużące dO wyrywania; papier biaŁy Offset lub chamOis 70 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim i niemiecKim. w standardzie mapa administracyjna pOlsKi, Obszerna część infOrmacyjna, 
perfOracja narOżna, wstążKa, Oprawa twarda lub pianKOwa, druKOwane registry, druK szarO-bOrdOwy.

NOWOŚĆ

perforacja przy g
r

z
b

ie
c

ie
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DODATKI

2

model 308 to nowy kalendarz a4 w linii premium. ukŁad tygodniowy (tydzień na jednej stronie) 
z sąsiednią stroną przeznaczoną na notatki, doskonale sprawdza się w planowaniu. 

MODEL 308

DANE TECHNICZNE

fOrmat blOKu: 210 x 260 mm

ObjętOść: 144 strOny + 32 strOny perfOrOwane przy grzbiecie sŁużące dO wyrywania; papier biaŁy Offset lub chamOis 80 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim i niemiecKim. w standardzie mapa administracyjna pOlsKi, Obszerna część infOrmacyjna, 
perfOracja narOżna, wstążKa, Oprawa twarda lub pianKOwa, druKOwane registry, druK szarO-bOrdOwy.

NOWOŚĆ

perforacja przy g
r

z
b

ie
c

ie
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linia office
autorSkie 
linia easy

linia premium linia classic

DODATKIOPRAWY MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

LINIA CLASSIC
KALENDARZE KSIĄŻKOWE



DODATKI

2

MODEL 405
model 405 to kalendarz w ukŁadzie dziennym (jeden dzień na stronie). 

suBtelny a jednocześnie w doskonaŁej cenie.

DANE TECHNICZNE

fOrmat blOKu: 145 x 205 mm

ObjętOść: 328 strOn; papier biaŁy Offset lub chamOis 70 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim, niemiecKim i rOsyjsKim. w standardzie nOtes teleadresOwy zintegrOwany z blOKiem, mapa administracyjna 
pOlsKi, część infOrmacyjna, perfOracja narOżna, wstążKa, Oprawa twarda lub pianKOwa, druKOwane registry, druK szarO-bOrdOwy.
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DODATKI

2

MODEL 408
model 408 to kalendarz w ukŁadzie tygodniowym (tydzień na rozkŁadówce). 

świetny dla osóB ceniących przestrzeń i czytelność i do tego w doskonaŁej cenie.

DANE TECHNICZNE

fOrmat blOKu: 205 x 280 mm

ObjętOść: 144 strOny; papier biaŁy Offset lub chamOis 80 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim, niemiecKim i rOsyjsKim. w standardzie nOtes teleadresOwy zintegrOwany z blOKiem, mapa administracyjna 
pOlsKi, część infOrmacyjna, perfOracja narOżna, wstążKa, Oprawa twarda lub pianKOwa, druKOwane registry, druK szarO-bOrdOwy.
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autorSkie 
linia easy

linia premium linia officelinia classic

DODATKIOPRAWY MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

KALENDARZE KSIĄŻKOWE

LINIA OFFICE



DODATKI

2

model 603 to kalendarz w ukŁadzie tygodniowym (tydzień na rozkŁadówce). 
nowością w tym modelu jest dwustronny, miesięczny planer na początku każdego miesiąca.

MODEL 603

DANE TECHNICZNE

fOrmat blOKu: 167 x 240 mm

ObjętOść: 160 strOn + 16 strOn atlasu z mapami; papier biaŁy Offset lub chamOis 80 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim, niemiecKim, rOsyjsKim i francusKim. w standardzie nOtes teleadresOwy zintegrOwany z blOKiem, 
część infOrmacyjna, perfOracja narOżna, wstążKa, Oprawa twarda lub pianKOwa, druKOwane registry, druK szarO-granatOwy.
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DODATKI

2

model 604 to kalendarz kieszonkowy w ukŁadzie tygodniowym (tydzień na rozkŁadówce).
niezastąpiony przy zapamiętywaniu krótkich, lecz ważnych informacji.

MODEL 604

DANE TECHNICZNE

fOrmat blOKu: 86 x 152 mm

ObjętOść: 128 strOn; papier biaŁy Offset lub chamOis 70 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim, niemiecKim, rOsyjsKim i francusKim. w standardzie nOtes teleadresOwy zintegrOwany z blOKiem, 
mapa administracyjna pOlsKi, wstążKa, Oprawa twarda lub pianKOwa, druKOwane registry, druK szarO-granatOwy.
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DODATKI

24

model 605 to kalendarz w ukŁadzie dziennym (jeden dzień na stronie). 
klasyczna” a-piątka” z dwustronnym, miesięcznym planerem na początku każdego miesiąca.

DANE TECHNICZNE

fOrmat blOKu: 145 x 205 mm

ObjętOść: 368 strOn + 16 strOn atlasu z mapami; papier biaŁy Offset lub chamOis 70 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim, niemiecKim, rOsyjsKim i francusKim. w standardzie nOtes teleadresOwy zintegrOwany z blOKiem, 
część infOrmacyjna, perfOracja narOżna, wstążKa, Oprawa twarda lub pianKOwa, druKOwane registry, druK szarO-granatOwy.

MODEL 605
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DODATKI

2

model 608 to kalendarz w ukŁadzie tygodniowym (tydzień na rozkŁadówce). 
duży i przestronny z dwustronnym, miesięcznym planerem na początku każdego miesiąca.

MODEL 608

DANE TECHNICZNE

fOrmat blOKu: 210 x 260 mm

ObjętOść: 160 strOn + 16 strOn atlasu z mapami; papier biaŁy Offset lub chamOis 80 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim, niemiecKim, rOsyjsKim i francusKim. w standardzie nOtes teleadresOwy zintegrOwany z blOKiem, 
część infOrmacyjna, perfOracja narOżna, wstążKa, Oprawa twarda lub pianKOwa, druKOwane registry, druK szarO-granatOwy.
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DODATKI

24

MODEL 700
model 700 to kalendarz w ukŁadzie dziennym (jeden dzień na stronie). 

stworzony z myślą poŁączenia kalendarza dziennego z optymalnym formatem.

DANE TECHNICZNE

fOrmat blOKu: 167 x 240 mm

ObjętOść: 368 strOn + 16 strOn atlasu z mapami; papier biaŁy Offset lub chamOis 70 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim, niemiecKim, rOsyjsKim i francusKim. w standardzie nOtes teleadresOwy zintegrOwany z blOKiem, 
część infOrmacyjna, perfOracja narOżna, wstążKa, Oprawa twarda lub pianKOwa, druKOwane registry, druK szarO-bOrdOwy.
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DODATKI

4

model 701 to kalendarz w ukŁadzie dziennym (jeden dzień na stronie), 
z dwustronnym, miesięcznym planerem przed każdym miesiącem. kalendarz dla osóB ceniących ergonomię. 

DANE TECHNICZNE

fOrmat blOKu: 110 x 165 mm

ObjętOść: 368 strOn + 16 strOn atlasu z mapami; papier biaŁy Offset lub chamOis 70 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim, niemiecKim, rOsyjsKim i francusKim. w standardzie nOtes teleadresOwy zintegrOwany z blOKiem, 
część infOrmacyjna, perfOracja narOżna, wstążKa, Oprawa twarda lub pianKOwa, druKOwane registry, druK szarO-bOrdOwy.

MODEL 701
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DODATKI

2

MODEL 703
model 703 to kalendarz w ukŁadzie tygodniowym (tydzień na rozkŁadówce).

Brat Bliźniak modelu 603, lecz w kolorze szaro-Bordowym. 

DANE TECHNICZNE

fOrmat blOKu: 167 x 240 mm

ObjętOść: 160 strOn + 16 strOn atlasu z mapami; papier biaŁy Offset lub chamOis 80 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim, niemiecKim, rOsyjsKim i francusKim. w standardzie nOtes teleadresOwy zintegrOwany z blOKiem, 
część infOrmacyjna, perfOracja narOżna, wstążKa, Oprawa twarda lub pianKOwa, druKOwane registry, druK szarO-bOrdOwy.
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DODATKI

2

DANE TECHNICZNE

fOrmat blOKu: 86 x 152 mm

ObjętOść: 128 strOn; papier biaŁy Offset lub chamOis 70 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim, niemiecKim, rOsyjsKim i francusKim. w standardzie nOtes teleadresOwy zintegrOwany z blOKiem, 
mapa administracyjna pOlsKi, wstążKa, Oprawa twarda lub pianKOwa, druKOwane registry, druK szarO-bOrdOwy.

MODEL 704
model 704 to kalendarz kieszonkowy w ukŁadzie tygodniowym (tydzień na rozkŁadówce).

Brat Bliźniak modelu 604, lecz w kolorze szaro-Bordowym. 
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DODATKI

24

DANE TECHNICZNE

fOrmat blOKu: 145 x 205 mm

ObjętOść: 368 strOn + 16 strOn atlasu z mapami; papier biaŁy Offset lub chamOis 70 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim, niemiecKim, rOsyjsKim i francusKim. w standardzie nOtes teleadresOwy zintegrOwany z blOKiem, 
Obszerna część infOrmacyjna, perfOracja narOżna, wstążKa, Oprawa twarda lub pianKOwa, druKOwane registry, druK szarO-bOrdOwy.

MODEL 705
model 705 to kalendarz w ukŁadzie dziennym (jeden dzień na stronie). klasyczna” a-piątka” 

z dwustronnym, miesięcznym planerem na początku każdego miesiąca, lecz w kolorze szaro-Bordowym.
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DODATKI

24

model 706 to kalendarz w ukŁadzie dziennym (jeden dzień na stronie). 
duży i przestronny, z dwustronnym, miesięcznym planerem na początku każdego miesiąca.

MODEL 706

DANE TECHNICZNE

fOrmat blOKu: 205 x 280 mm

ObjętOść: 368 strOn + 16 strOn atlasu z mapami; papier biaŁy Offset lub chamOis 70 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim, niemiecKim, rOsyjsKim i francusKim. w standardzie nOtes teleadresOwy zintegrOwany z blOKiem, 
Obszerna część infOrmacyjna, perfOracja narOżna, wstążKa, Oprawa twarda lub pianKOwa, druKOwane registry, druK szarO-bOrdOwy.
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DODATKI

1

MODEL 707
model 707 to kalendarz w ukŁadzie tygodniowym (tydzień na stronie).

uniwersalny kalendarz Biurkowy do planowania caŁego tygodnia.

DANE TECHNICZNE

FORMAt BLOKu: 290 x 100 MM

ObjętOść: 128 strOn; papier biaŁy Offset lub chamOis 70 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim, niemiecKim, rOsyjsKim i francusKim. w standardzie spirala, Oprawa twarda lub pianKOwa, 
druKOwane registry, druK szarO-bOrdOwy.
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DODATKI

2

MODEL 708
model 708 to kalendarz w ukŁadzie tygodniowym (tydzień na rozkŁadówce).

Brat Bliźniak modelu 608, lecz w kolorze szaro-Bordowym.

DANE TECHNICZNE

fOrmat blOKu: 210 x 260 mm

ObjętOść: 160 strOn + 16 strOn atlasu z mapami; papier biaŁy Offset lub chamOis 70 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim, niemiecKim, rOsyjsKim i francusKim. w standardzie nOtes teleadresOwy zintegrOwany z blOKiem, 
Obszerna część infOrmacyjna, perfOracja narOżna, wstążKa, Oprawa twarda lub pianKOwa, druKOwane registry, druK szarO-bOrdOwy.
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POMYSŁ NAPĘDZA NAJNOWSZA INWESTYCJA:

OFERTA SPECJALNA



linia premium linia officelinia classic
autorSkie 
linia easy

DODATKIOPRAWY MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

KALENDARZE KSIĄŻKOWE AUTORSKIE

KALENDARZE W JEDNYM KOLORZE

LINIA EASY NOWOŚĆ



DODATKI

2

DANE TECHNICZNE

FORMAt BLOKu: 130 x 205 MM

ObjętOść: 160 strOn; papier biaŁy Offset lub KremOwy 70 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim i niemiecKim. mOżliwOść wycięcia registrów, miejsce na elegancKi dŁugOpis, wstążKa, Oprawa twarda lub 
pianKOwa zintegrOwana z gumKą, KOperta na dOKumenty na tylnej wewnętrznej strOnie OKŁadKi, zaOKrąglOne narOżniKi OKŁadKi i blOKu, druK szary.

NOWOŚĆ MODEL 215
model 215 to unikalny kalendarz w ukŁadzie tygodniowym (tydzień na jednej stronie). 

kalendarz wydrukowany w jednym kolorze.
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DODATKI

2

DANE TECHNICZNE

fOrmat blOKu: 145 x 205 mm

ObjętOść: 256 strOn; papier biaŁy Offset lub KremOwy 70 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim i niemiecKim. w standardzie mapa administracyjna pOlsKi, Obszerna część infOrmacyjna, 
perfOracja narOżna, wstążKa, Oprawa twarda lub pianKOwa, druKOwane registry, druK szary.

MODEL 315 
model 315 to kalendarz a5 w jednym kolorze. tydzień podzielony jest na 2 strony 

(z sąsiednią przeznaczoną na notatki). ergonomiczny i czytelny. 

NOWOŚĆ
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DODATKI

2

model 318 to kalendarz a4 w jednym kolorze. ukŁad tygodniowy (tydzień na jednej stronie) 
z sąsiednią stroną przeznaczoną na notatki, doskonale sprawdza się w planowaniu. 

MODEL 318

DANE TECHNICZNE

fOrmat blOKu: 210 x 260 mm

ObjętOść: 144 strOny; papier biaŁy Offset lub KremOwy 80 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim i niemiecKim. w standardzie mapa administracyjna pOlsKi, Obszerna część infOrmacyjna, 
perfOracja narOżna, wstążKa, Oprawa twarda lub pianKOwa, druKOwane registry, druK szary.

NOWOŚĆ
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DODATKI

2

KALENDARZE AUTORSKIE
kalendarze autorskie praktycznie nie mają ograniczeń.

jedynym ograniczeniem jest twoja wyoBraźnia.

DANE TECHNICZNE

fOrmat blOKu: wedŁug życzenia Klienta

ObjętOść: wedŁug życzenia Klienta; papier biaŁy Offset lub chamOis 70 g/m² lub 80 g/m²

Kalendarium w dOwOlnym języKu. wyKOńczenie wedŁug życzenia Klienta.
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DODATKI

2

KALENDARZE AUTORSKIE

DANE TECHNICZNE

fOrmat blOKu: wedŁug życzenia Klienta

ObjętOść: wedŁug życzenia Klienta; papier biaŁy Offset lub chamOis 70 g/m² lub 80 g/m²

Kalendarium w dOwOlnym języKu. wyKOńczenie wedŁug życzenia Klienta.
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jednodzielne wieloplanszowetrójdzielne inne

DODATKIOPRAWY MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

KALENDARZE REKLAMOWE

ŚCIENNE



innewieloplanszowetrójdzielnejednodzielne

DODATKIOPRAWY MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

JEDNODZIELNE
kompaktowy kalendarz ścienny z czytelnym, dużym kalendarium. 

Spir
a

la

DANE TECHNICZNE

fOrmat pOdKŁadu: 420 x 680 mm; papier pOdKŁadu usztywniOny KartOn 300 g/m²

fOrmat Kalendarium: 410 x 255 mm; ObjętOść Kalendarium: 12 Kart; papier Kalendarium biaŁy Offset 80 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim, niemiecKim. pOdKŁad i gŁówKa stanOwią jeden nierOzŁączny element, caŁOść pOKryta laKierem uV. 
dOdatKiem są: prOjeKt graficzny, spirala zacisKOwa, laKier uV punKtOwy, paKOwanie w KOpertę KartOnOwą biaŁą lub zadruKOwaną.
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wieloplanszowetrójdzielnejednodzielne inne

DODATKIOPRAWY MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

TRÓJDZIELNE
niezastąpiony w Biurze! 

świetny jako prezent i reklama twojej firmy.   

Spir
a

la

Spir
a

la

Spir
a

la

DANE TECHNICZNE

fOrmat pOdKŁadu: 315 x 820 mm; papier pOdKŁadu usztywniOny KartOn 300 g/m²

fOrmat Kalendarium: 300 x 145 mm; ObjętOść Kalendarium: 3 x 12 Kart; papier Kalendarium biaŁy Offset 80 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim, niemiecKim. pOdKŁad i gŁówKa stanOwią jeden nierOzŁączny element, caŁOść pOKryta laKierem uV. 
dOdatKiem są: prOjeKt graficzny, gŁówKa KaszerOwana, spirala zacisKOwa, laKier uV punKtOwy, paKOwanie w KOpertę KartOnOwą biaŁą lub zadruKOwaną.
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Spir
a

la

DODATKIOPRAWY MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

wieloplanszowetrójdzielnejednodzielne inne

TRÓJDZIELNE VARIETE
variete różni się od normalnego trójdzielnego jedynie rozmiarem

jest szerszy i wyższy, co pozwala zaszaleć z grafiką luB zdjęciem.

DANE TECHNICZNE

fOrmat pOdKŁadu: 395 x 855 mm; papier pOdKŁadu usztywniOny KartOn 300 g/m²

fOrmat Kalendarium: 300 x 145 mm; ObjętOść Kalendarium: 3 x 12 Kart; papier Kalendarium biaŁy Offset 80 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim, angielsKim, niemiecKim. pOdKŁad i gŁówKa stanOwią jeden nierOzŁączny element, caŁOść pOKryta laKierem uV. 
dOdatKiem są: prOjeKt graficzny, gŁówKa KaszerOwana, spirala zacisKOwa, laKier uV punKtOwy, paKOwanie w KOpertę KartOnOwą biaŁą lub zadruKOwaną.
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wieloplanszowetrójdzielnejednodzielne inne

DODATKIOPRAWY MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

WIELOPLANSZOWE
co miesiąc nowy oBrazek na ścianie!

DANE TECHNICZNE

fOrmaty: 340 x 480 mm; 420 x 610 mm; 600 x 850 mm; 680 x 980 mm; 690 x 480 mm

ObjętOść: 7 lub 13 Kart; papier KredOwy O gramaturze dO 300 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim. w standardzie zadruK w peŁnym KOlOrze cmyK. dOdatKiem są: prOjeKt graficzny, laKierOwanie OffsetOwe, laKier uV, 
spirala zacisKOwa z zawieszKą, paKOwanie w KOpertę KartOnOwą biaŁą lub zadruKOwaną, paKOwanie w KOpertę teKturOwą.
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DODATKIOPRAWY MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

wieloplanszowetrójdzielnejednodzielne inne

PLAKATOWE
ozdoBi każdą ścianę i przywoŁa wspomnienia z wakacji.

DANE TECHNICZNE

fOrmaty: 600 x 850 mm; 680 x 980 mm; papier KredOwy dO 300 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim. w standardzie zadruK w peŁnym KOlOrze cmyK. dOdatKiem są: prOjeKt graficzny, fOliOwanie, laKierOwanie OffsetOwe, 
laKier uV, listwa aluminiOwa srebrna lub KOlOrOwa, paKOwanie w tubę.
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DODATKIOPRAWY MODELE KSIĄŻKOWE MODELE ŚCIENNE

wieloplanszowetrójdzielnejednodzielne inne

PLANERY
planer utrzymuje Ład i porządek na twoim Biurku.

DANE TECHNICZNE

fOrmat: 410 x 600 mm

ObjętOść: 26 lub 52 KartKi; papier biaŁy Offset 80 g/m²

Kalendarium w języKu pOlsKim. w standardzie pOdstawa z biaŁegO KartOnu 250 g/m²
dOdatKiem są: prOjeKt graficzny, dOwOlna wersja języKOwa, paKOwanie w KOpertę KartOnOwą biaŁą lub zadruKOwaną.
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1.   w zamówieniu winny zOstać pOdane niezbędne infOrmacje taKie jaK: Opis prOduKtu zgOdny z KatalOgiem legra sp. z O.O. w KraKOwie, termin realizacji zamówienia, 
fOrma prawna Oraz peŁna nazwa i adres zamawiającegO, nip, regOn, numer telefOnu i faxu Oraz adres pOczty eleKtrOnicznej, imię i nazwisKO OsOby upOważniOnej 
przez zamawiającegO dO zŁOżenia zamówienia i prOwadzenia ewentualnej dalszej KOrespOndencji. pOnadtO zamówienie pOwinnO zawierać datę spOrządzenia zamówienia, 
pieczątKę Oraz pOdpis zamawiającegO (w wypadKu zamówień w fOrmie pisemnej lub faKsOwej), fOrmę pŁatnOści i spOsób OdbiOru zamówiOnegO tOwaru. 

2.   zamówienia przyjmOwane są wyŁącznie w fOrmie pisemnej, faKsOwej bądź mailOwej. mOdyfiKacje zamówienia winny być dOKOnywane również w jednej z tych fOrm. 
zamówienia i mOdyfiKacje zamówień dOKOnywane przez zamawiającegO w fOrmie ustnej nie będą aKceptOwane.

3.   Klienci, Którzy uzgOdnili pŁatnOść w fOrmie przelewów banKOwych winni również dOŁączyć dO pierwszegO zlecenia dOKumenty rejestracyjne ich firmy, taKie jaK 
zaświadczenia O nadaniu numeru nip, regOn, wpis dO ewidencji dziaŁalnOści gOspOdarczej lub Odpis z Krs.  

4.   minimalne zamówienie wynOsi 100 egz., w jednym KOlOrze, materiale i asOrtymencie (nie dOtyczy Kalendarzy Oprawianych w sKórę). zamówienie z KażdegO asOrtymentu 
mOże być zrealizOwane w ilOsci +/- 2% (pOw. 500 egz. +/- 1%).

5.   umOwa na realizację Kalendarzy zOstaje zawarta z chwilą Otrzymania przez zamawiającegO pOtwierdzenia przyjęcia przez legra sp. z O.O. zamówienia. w razie 
dOKOnywania mOdyfiKacji umOwy, umOwa O zmieniOnej treści zOstaje zawarta z chwilą Otrzymania przez zamawiającegO pOtwierdzenia przyjecia przez legra sp. z O.O. 
zmOdyfiKOwanegO zamówienia.

6.   jeśli zamawiający wprOwadza zmiany pO zaaKceptOwaniu Ostatnich materiaŁów (a zlecenie nie zOstaŁO jeszcze wyKOnane), termin wyKOnania zamówienia zOstaje 
autOmatycznie przesunięty O liczbę dni równą czasOwi pOmiędzy Ostatnią aKceptacją materiaŁów, a dniem wprOwadzenia zmian. w przypadKu gdy zlecenie zOstaŁO 
wyKOnane, względnie przystąpiOnO już dO jegO realizacji, wprOwadzenie zmian nie jest mOżliwe, a ewentualne zmiany pOwieKszające naKŁad będą traKtOwane jaKO nOwe 
zamówienie.

7.   termin realizacji dla Kalendarzy z blOKiem standardOwym:  
- gdy zamówienie i zaaKceptOwane prOjeKty zOstaŁy dOstarczOne najpóźniej dO 31 sierpnia wynOsi: 4 tygOdnie,  
- gdy zamówienie i zaaKceptOwane prOjeKty zOstaŁy dOstarczOne pO 31 sierpnia wynOsi: 6 tygOdni.

 termin realizacji przy zamówieniach niestandardOwych, ustalany jest indywidualnie.
8.   OsOba upOważniOna przez zamawiającegO będzie Otrzymywać wyKOnane lub pOprawiOne prOjeKty tŁOczeń, wszyweK, wKlejeK, Opraw indywidualnych i nadruKów; 

również wtedy, Kiedy Otrzymamy Od państwa gOtOwy prOjeKt w wersji eleKtrOnicznej. jeśli zOstaŁa zamówiOna KOlOrOwa wKlejKa, prOsimy O dOstarczenie wzOrów 
KOlOrów lub numerów pantOne.

9.   Od chwili pOtwierdzenia przyjęcia zamówienia legra sp. z O.O. zastrzega sObie prawO dO wyKOnania czynnOści związanych z prOduKcja Kalendarzy wyniKających 
z zamówienia, a nie pOdlegających aKceptacji (np. wyKOnanie OKŁadeK). 

10.   w przypadKu, gdy zamawiający zrezygnuje i wycOfa zŁOżOne wcześniej zamówienie, a wyKOnane zOstaŁy już póŁprOduKty nie pOdlegające aKceptacji, legra sp. z O.O. 
Obciąży zamawiającegO KOsztami wedŁug spOrządzOnej wyceny.

11.  jeżeli zamawiający i legra sp. z O.O. nie ustalą inaczej fOrmy OdbiOru tOwaru, zamawiający Odbiera tOwar we wŁasnym zaKresie (na swój KOszt) z magazynów legra sp. z O.O.
12.   zamawiający sKŁadając zamówienie w legra sp. z O.O. jednOcześnie Oświadcza, że jest uprawniOny dO KOrzystania z materiaŁów Oraz lOgOtypów jaKO przedmiOtów 

praw autOrsKich KOniecznych dO wyKOnania przedmiOtu zamówienia Oraz upOważnia legra sp. z O.O. dO KOrzystania z tych materialów Oraz lOgOtypów w zaKresie 
KOniecznym dO wyKOnania przedmiOtu zamówienia, w szczególnOści dO wprOwadzenia dO pamięci KOmputera, zwielOKrOtnienia, umieszczenia na przedmiOcie zamówienia. 

13.   w przypadKu, gdy zamawiający nie będzie uprawniOny dO KOrzystania ze wsKazanych pOwyżej przedmiOtów praw autOrsKich zamawiający przejmie peŁną 
OdpOwiedzialnOść prawną i finansOwą wyniKajacą z pOwstaŁej szKOdy. 

14.   infOrmacje zawarte w Kalendarzach będących przedmiOtem zamówienia, w szczególnOści dane teleadresOwe, mapy, są aKtualne na dzień 31.03.2014 r. legra sp. z O.O. 
dOŁOży wszelKich starań, aby infOrmacje zawarte w Kalendarzach byŁy zgOdne ze stanem faKtycznym i  nie pOnOsi OdpOwiedzialnOści za ewentualne nieprawidŁOwOści.

15.   Kalendarium, jegO uKŁad i treść, w szczególnOści wyKaz imienin, mapy, OdlegŁOści pOmiędzy miastami, przejścia graniczne, adresy ambasad, strefy czasOwe, święta  
(dni wOlne Od pracy), stanOwi utwór w rOzumieniu ustawy z dnia 4 lutegO 1994 rOKu O prawie autOrsKim i prawach pOKrewnych i nie mOże być przedmiOtem reKlamacji.

16.   OdpOwiedzialnOść OdszKOdOwawcza legra sp. z O.O. z tytuŁu nienależytegO wyKOnania umOwy OgraniczOna zOstaje dO wysOKOści ceny za wyKOnanie przedmiOtu 
umOwy. legra sp. z O.O. nie pOnOsi OdpOwiedzialnOści za ewentualne utracOne KOrzyści, Które mOgą być następstwem nienależytegO wyKOnania umOwy.

17.  wady części dOstarczOnegO tOwaru nie uprawniają dO reKlamOwania caŁOści dOstawy. 
18.  ewentualne spOry wyniKające z umów zawartych przy wyKOrzystaniu Ogólnych warunKów sprzedaży i dOstaw rOzstrzygać będzie sąd wŁaściwy dla siedziby legra sp. z O.O.
19.  legra sp. z O.O. zastrzega sObie prawO dO wyKOrzystania wyKOnanych Kalendarzy w celach prOmOcyjnych.

 KatalOg wraz z cenniKiem nie stanOwi Oferty w rOzumieniu stOsOwnych przepisów KOdeKsu cywilnegO, ani nie stanOwi jaKiegOKOlwieK zObOwiązania legra sp. z O.O. 
i winny być traKtOwane jedynie jaKO wstępna infOrmacja O pOdstawOwych warunKach ewentualnej umOwy.

LEGRA Sp. z o.o.
centrala

KraKów 30-716, ul. albatrOsów 10 c, tel.: / fax +48 12 653-06-03 - 05
Oddziały:
gdynia 81-601, ul. apOllina 20, tel.: +48 58 624-97-13, fax: +48 58 732-18-72
pOznań 60-818, ul. henryKa sienKiewicza 22 lOK. 722, tel.: +48 61 843-99-60, fax +48 61 843-99-61
warszawa 04-680, ul. wiązana 22, tel.: / fax +48 22 615-95-60

WARUNKI SPRZEDAŻY


