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ОПИСАНИЕ

Общ размер на календара: 680 х 290 мм
Размер на главата за календар: 
210 х 290 мм - залепена към основата на календара, възможност за отпечатване на по-голям размер

 300 гр/м2 картон, бигована за по-лесно сгъване, с “уши” за фиксиране на телата към основатаОснова:
 три тела, отпечатани на офсетна хартия 70 гр/м2; размер 140 х 265 мм; Тела:

с перфорация и самозалепваща “шапка”, прозорче за отбелязване на текущ ден
 Седем цветови варианта:

черно и червено, тъмносиньо и светлосиньо, черно и зелено, черно и оранжево, 
тъмносиньо и зелено, тъмносиньо и червено, черно и златно
Съдържа следната информация: 
официални, национални и църковни празници, именни дни, зодиакални знаци, лунни фази
Изработка на календар с персонализирана глава по индивидуален дизайн на клиента.
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ОПИСАНИЕ

КОЛЕКЦИЯ КАЛЕНДАРИ
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ЛАЙТ едно тяло

КАЛЕНДАРИÍÎВÎ

Общ размер на календара: 490 х 290 мм
Размер на главата за календар: 
210 х 290 мм - залепена към основата на календара или захваната 
със спирала; възможност за отпечатване на по-голям размер

 300 гр/м2 картон, бигована за по-лесно сгъване,Основа:
 с “уши” за фиксиране на телата към основата

 едно тяло, отпечатано на офсетна хартия 70 гр/м2;Тела:
размер 250 х 265 мм; с перфорация и самозалепваща “шапка”,
прозорче за отбелязване на текущ ден

 Седем цветови варианта:
черно и червено, тъмносиньо и светлосиньо, черно и зелено, 
черно и оранжево, тъмносиньо и зелено, тъмносиньо и червено, 
черно и златно
Съдържа следната информация: 
официални, национални и църковни празници, 
именни дни, зодиакални знаци, лунни фази

Изработка на календар с персонализирана глава 
по индивидуален дизайн на клиента.
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ЕЛЕГАНТ три тела

КАЛЕНДАРИ

КОЛЕКЦИЯ КАЛЕНДАРИ201920192019

код 3.1 код 3.4код 3.3

код 3.5 код 3.6 код 3.7

ОПИСАНИЕ

Общ размер на календара: 680 х 290 мм
Размер на главата за календар: 
210 х 290 мм - залепена към основата на календара, възможност за отпечатване на по-голям размер

 300 гр/м2 картон, бигована за по-лесно сгъване, с “уши” за фиксиране на телата към основатаОснова:
 три тела, отпечатани на офсетна хартия 70 гр/м2; размер 140 х 265 мм; Тела:

с перфорация и самозалепваща “шапка”, прозорче за отбелязване на текущ ден
 Шест цветови варианта:

черно и червено, тъмносиньо и светлосиньо, черно и зелено, черно и оранжево, 
тъмносиньо и зелено, тъмносиньо и червено, черно и златно
Съдържа следната информация: 
официални, национални и църковни празници, именни дни, зодиакални знаци, лунни фази
Изработка на календар с персонализирана глава по индивидуален дизайн на клиента.
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ЕЛЕГАНТ едно тяло

КАЛЕНДАРИ

КОЛЕКЦИЯ КАЛЕНДАРИ201920192019
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ОПИСАНИЕ

Общ размер на календара: 490 х 290 мм
Размер на главата за календар: 
210 х 290 мм - залепена към основата на календара или захваната 
със спирала; възможност за отпечатване на по-голям размер

 300 гр/м2 картон, бигована за по-лесно сгъване,Основа:
 с “уши” за фиксиране на телата към основата

 едно тяло, отпечатано на офсетна хартия 70 гр/м2;Тела:
размер 250 х 265 мм; с перфорация и самозалепваща “шапка”,
прозорче за отбелязване на текущ ден

 Седем цветови варианта:
черно и червено, тъмносиньо и светлосиньо, черно и зелено, 
черно и оранжево, тъмносиньо и зелено, тъмносиньо и червено, 
черно и златно
Съдържа следната информация: 
официални, национални и църковни празници, 
именни дни, зодиакални знаци, лунни фази

Изработка на календар с персонализирана глава 
по индивидуален дизайн на клиента.
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ОПИСАНИЕ

Размер: 410 х 390 мм
300 гр./м2 картонПодложка: 

410 х 50 мм,Рекламна площ на подложката: 
възможност за пълноцветен печат

70 гр./м2 офсет, 52 листа, Книжно тяло: 
отпечатано в два цвята

НАСТОЛНИ

КАЛЕНДАР-БЕЛЕЖНИЦИ

КАЛЕНДАР-БЕЛЕЖНИК С ДАТИ СЪС СПИРАЛА 
ПЕРСОНАЛИЗИРАНА КОРИЦА

КАЛЕНДАР-БЕЛЕЖНИК 
ПЛАНЕР

ОПИСАНИЕ

 290 х 155 ммОбщ размер:
290 х 125 мм, пълноцветен печат, Мека корица: 

300 гр./м2 картон, спирала
 290 х 125 мм, пълноцветен печат, спирала,Твърда корица:

ламинат - мат/гланц;  възможност за ситопечат, топъл печат
290 х 155 мм, пълноцветен печат, 300 гр./м2 картонПодложка: 

290 х 30 ммРекламна площ на подложката: 
290 х 125 мм, 70 гр./м2 офсет, 64 страници, Книжно тяло:  

календариум за 2019, 2021, 2021 г., азбучник

Изработка на календар-бележник с персонализирани
меки / твърди корици по индивидуален дизайн на клиента.
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ТЕФТЕРИ

КАЛЕНДАР-БЕЛЕЖНИЦИ

КАЛЕНДАР-БЕЛЕЖНИК БЕЗ ДАТИ СЪС СПИРАЛА
ПЕРСОНАЛИЗИРАНА КОРИЦА

КАЛЕНДАР-БЕЛЕЖНИК БЕЗ ДАТИ
ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ТВЪРДА КОРИЦА

КОЛЕКЦИЯ КАЛЕНДАРИ

МЕКА КОРИЦА

БЕЗ ДАТИ - 192 стр.

ТВЪРДА КОРИЦА

код 7.1

код 8.1

код 7.2

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Формат - А5
пълноцветен печат, 300 гр./м2 картон, спиралаМека корица: 

 пълноцветен печат, спирала,Твърда корица:
ламинат - мат/гланц;  възможност за ситопечат, топъл печат

192 стр., офсетна хартия 70 гр./м2Книжно тяло: 
възможност за вложки с реклама на клиента

 календариум за 2018, 2019, 2020 и 2021 г.,Съдържа:
национални празници и именни дни, 
телефонни и пощенски кодове в България, 
международни кодове за телефонно избиране, 
часови зони, справочна информация, пътна карта

Изработка на календар-бележник с персонализирани
меки / твърди корици по индивидуален дизайн на клиента.

Формат - А5
 пълноцветен печат, ламинат - мат/гланц;  Твърда корица:

възможност за ситопечат, топъл печат
192 стр. - без дати, Книжно тяло: 

офсетна хартия 70 гр./м2, концево шито и лепено
 цветни карти на Европа и на България,Съдържа:

календариум за 2019, 2020, 2021 и 2022 г.,
национални празници и именни дни, 
телефонни и пощенски кодове в България, 
международни кодове за телефонно избиране, 
часови зони, справочна информация, пътна карта

Изработка на календар-бележник с персонализирана 
твърда корица по индивидуален дизайн на клиента.
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НАСТОЛНИ
      ТЕФТЕРИ

рекламна площ на подложката
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