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Kalendarze ścienne, zdzieraki

KL 1 DOM – ZDROWIE – RODZINA

Kalendarz z magnesem – można zawiesić na lodówce!
– format 12 x 29,3 cm, 112 stron;
– okładka kredowana, druk środka dwukolorowy, dwustronny;
– awers: kalendarium tygodniowe, miejsce na notatki, numeracja tygodni i dni
roku, fazy Księżyca, aforyzm, znaki zodiaku, w niedziele godziny wschodu
i zachodu Słońca;
– rewers: jak dbać o higienę jamy ustnej, refleksoterapia i inne masaże,
nowe trendy w fitnesie, przepisy kulinarne na różne okazje, horoskop;
– opakowanie: standard 50 egz.

  

KL 2 MINI DOM – ZDROWIE – RODZINA

Kalendarz z magnesem – można zawiesić na lodówce!
– format 7,5 x 18,5 cm, 112 stron;
– okładka kredowana, druk środka dwukolorowy, dwustronny;
– awers: kalendarium tygodniowe, miejsce na notatki, numeracja tygodni i dni roku,
fazy Księżyca, znaki zodiaku, w niedziele godziny wschodu i zachodu Słońca;
– rewers: zob. KL 1 DOM - ZDROWIE - RODZINA;
– opakowanie: standard 50 egz.

  

KL 3 KUCHNIA I TY

Kalendarz z magnesem – można zawiesić na lodówce!
– format 13,5 x 20,5 cm, 112 stron;
– okładka kredowana, druk środka dwukolorowy, dwustronny;
– awers: kalendarium tygodniowe, miejsce na notatki, numeracja tygodni
i dni roku, fazy Księżyca, skrócone kalendarium danego miesiąca,
znaki zodiaku, w niedziele godziny wschodu i zachodu Słońca;
– rewers: kuchnia na co dzień i od święta,
przewodnik po serach, apetyczne sałatki,
kuchenne gadżety, horoskop;
– opakowanie: standard 50 egz.

  

KL 4 KALENDARZ DOMOWY

– średni zdzierak jednodniowy
  

– format 9,5 x 14 cm, 736 stron, okładka foliowana,
druk środka dwukolorowy, dwustronny; papier gazetowy
PRESSO z Kwidzyna; otwór umożliwiający zawieszenie;
– awers: kalendarium jednodniowe, do pięciu imion solenizantów, miejsce
na notatki, numeracja dni i tygodni roku, godziny wschodu i zachodu Słońca
oraz Księżyca, fazy Księżyca, znak zodiaku, aforyzm lub przysłowie;
– rewers: wiele informacji dotyczących m.in. zjawisk meteorologicznych, owadów,
najokrutniejszych władców świata, musicali, zwyczajów ślubnych, wydarzeń
z przeszłości, kobiet w polityce, pochodzenia słów, ciekawostek epoki
wiktoriańskiej, znanych polskich uczelni, bibliotek świata, postaci
szekspirowskich, osób zmieniających świat komputerów
oraz przepisy kulinarne i horoskopy;
– opakowanie: standard 24 egz.; 4 zgrzewki po 6 egz.

KL 5 NOWY KALENDARZ POLSKI
– mały zdzierak jednodniowy

  

– format 7,5 x 10,5 cm, 736 stron, okładka foliowana, druk środka
dwukolorowy, dwustronny; papier gazetowy PRESSO z Kwidzyna;
– brak otworu do powieszenia (konieczna zawieszka);
– awers: kalendarium jednodniowe, do pięciu imion solenizantów, miejsce
na notatki, numeracja dni i tygodni roku, godziny wschodu i zachodu
Słońca oraz Księżyca, fazy Księżyca, znak zodiaku, aforyzm lub przysłowie;
– rewers: zob. KL 4 KALENDARZ DOMOWY;
– opakowanie: standard 48 egz.; 8 zgrzewek po 6 egz.

KL 2

KL 1

Zdzieraki, zawieszki, kalendarze kieszonkowe

KL 14 KALENDARZ TRADYCYJNY Z RÓŻĄ
– duży zdzierak jednodniowy

– format 14 x 20 cm, 736 stron; okładka foliowana, druk środka
dwukolorowy, dwustronny; papier gazetowy PRESSO z Kwidzyna;
otwór umożliwiający zawieszenie;
– awers: kalendarium jednodniowe, do pięciu imion solenizantów,
miejsce na notatki, numeracja dni i tygodni roku, godziny wschodu
i zachodu Słońca oraz Księżyca, fazy Księżyca, znak zodiaku,
aforyzm lub przysłowie, skrócone kalendarium danego miesiąca;
– rewers – zob. KL 4 KALENDARZ DOMOWY;
– opakowanie: standard 20 egz.; 4 zgrzewki po 5 egz.
  

ZA 3 ZAWIESZKA oraz ZA 4 ZAWIESZKA MAGNETYCZNA
- do KL 5 i innych KALENDARZY ZDZIERANYCH
– format 11 x 15 cm;
– karton kredowany, uszlachetniony folią błyszczącą;
– pasuje do kalendarzy o różnych wymiarach (o szerokości do 9 cm);
– ZA 3: kartonowa zawieszka do kalendarza zdzieranego, z otworem,
umożliwia zawieszenie zdzieraka w sposób tradycyjny na ścianie;
– opakowanie: standard 400 szt., banderolowane w pakietach po 50 szt.
– ZA 4: zawieszka do kalendarza zdzieranego, z otworem oraz paskiem
magnetycznym, umożliwia zawieszenie zdzieraka w sposób tradycyjny
na ścianie lub np. na drzwiach lodówki;
– opakowanie: standard 120 szt., banderolowane w pakietach po 20 szt.

ZA 3

ZA 4

ZA 5 ZAWIESZKA oraz ZA 6 ZAWIESZKA MAGNETYCZNA
do KL 5 i innych KALENDARZY ZDZIERANYCH (główki pod nadruk)
– format główki 11 x 6 cm; format całej zawieszki 11 x 18 cm;
– zawieszka do kalendarza zdzieranego, z otworem, umożliwia zawieszenie zdzieraka
w sposób tradycyjny na ścianie lub (dotyczy jedynie ZA 6) np. na drzwiach lodówki;
– karton kredowany, uszlachetniony folią błyszczącą;
– pasuje do kalendarzy o różnych wymiarach (o szerokości do 9 cm);
– opakowanie: standard 120 szt., banderolowane w pakietach po 20 szt.

ZA 5

ZA 6

ZA 7 PODSTAWKA-ZAWIESZKA
do KL 5 i innych KALENDARZY ZDZIERANYCH
– format 13 x 17 cm;
– podstawka-zawieszka do kalendarza zdzieranego, z otworem, w dwóch wariantach
graficznych, umożliwia postawienie kalendarza na biurku lub powieszenie go
w sposób tradycyjny na ścianie;
– tektura drobnofalista z oklejką papierową, foliowana obustronnie;
– pasuje do kalendarzy o różnych wymiarach (o szerokości do 9 cm);
– opakowanie: standard 120 szt. (miks kolorystyczny), banderolowane
w pakietach po 20 szt.

KL 7 KASTOR - karton

  

– format 6,5 x 10 cm, 80 stron; okładka kartonowa w kratkę czerwoną,
niebieską, zieloną, purpurową i żółtą, kredowana; kalendarium tygodniowe,
miejsce na notatki, podwójne imiona, numeracja tygodni i dni roku,
fazy Księżyca, znaki zodiaku, w niedziele godziny wschodu i zachodu Słońca;
daty imienin, skrócone kalendarium roku bieżącego oraz następnego,
rozkład świąt w kilku kolejnych latach, telefony kierunkowe, notes teleadresowy;
– opakowanie: standard 200 egz. (mix kolorystyczny),
banderolowane w pakietach po 10 egz.

ZA 7
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Kalendarze kieszonkowe
KL 8 TOMEK - minikalendarzyk kieszonkowy
– format 6,5 x 10 cm, 48 stron; okładka kartonowa czerwona,
niebieska, zielona, purpurowa i żółta, kredowana;
– kalendarium miesięczne z miejscem na notatki, podwójne
imiona, skrócone kalendarium roku bieżącego oraz następnego,
rozkład świąt w kilku kolejnych latach, telefony kierunkowe,
notes teleadresowy;
– opakowanie: standard 100 egz. (mix kolorystyczny),
banderolowane w pakietach po 10 egz.

  

KL 9 JAGA - superminikalendarzyk kieszonkowy
– format 6,5 x 5 cm, 48 stron; okładka kartonowa czerwona, niebieska,
zielona, purpurowa i żółta, kredowana; kalendarium miesięczne,
podwójne imiona; skrócone kalendarium roku bieżącego
oraz następnego, telefony kierunkowe, miejsce na notatki;
– opakowanie: standard 100 egz. (mix kolorystyczny),
banderolowane w pakietach po 10 egz.

  

KL 10 KASTOR - plastik
– format 6,5 x 10 cm, 80 stron;
– okładki plastikowe z folii metalizowanej w kolorze niebieskim,
brązowym, zielonym, srebrnym oraz z folii moletowanej czerwonej i czarnej;
– kalendarium tygodniowe, miejsce na notatki, podwójne imiona, numeracja
tygodni i dni roku, fazy Księżyca, znaki zodiaku, w niedziele godziny wschodu
i zachodu Słońca; daty imienin, skrócone kalendarium roku
bieżącego oraz następnego, rozkład świąt w kilku kolejnych
latach, telefony kierunkowe, notes teleadresowy;
– opakowanie: standard 200 egz. (mix kolorystyczny),
 
banderolowane w pakietach po 10 egz.



KL 11 KRZYŚ
– format 7 x 14 cm, 64 strony;
– okładki plastikowe z folii metalizowanej w kolorze niebieskim,
brązowym, zielonym, srebrnym oraz z folii moletowanej czerwonej i czarnej;
– wymienne kalendarium miesięczne, miejsce na notatki, podwójne imiona,
skrócone kalendarium roku bieżącego oraz następnego, telefony kierunkowe;
– oddzielny wymienny notes teleadresowy;
– opakowanie: standard 120 egz. (mix kolorystyczny),
banderolowane w pakietach po 10 egz.

KL 12 TET
– format 8 x 12 cm, 128 stron;
– okładki plastikowe z folii metalizowanej w kolorze niebieskim,
brązowym, zielonym, srebrnym oraz z folii moletowanej
czerwonej i czarnej;
– kalendarium tygodniowe, miejsce na notatki, podwójne
imiona, numeracja tygodni i dni roku, fazy Księżyca,
znaki zodiaku, w niedziele godziny wschodu i zachodu
Słońca; skrócone kalendarium roku bieżącego oraz następnego,
rozkład świąt w kilku kolejnych latach;
– wymienna wkładka zawierająca telefony kierunkowe, notes
teleadresowy, daty imienin, informacje o jednostkach miar,
odległości drogowe i kolejowe, pola figur i objętości brył,
podział administracyjny Polski, wartość kaloryczną produktów;
– opakowanie: standard 120 egz. (mix kolorystyczny),
banderolowane w pakietach po 10 egz.

  

  

KL 13 ARKA
– format 8 x 12 cm, 144 strony;
  
– okładki z folii imitującej zamsz,
w kolorze czerwonym vermillon,
niebieskim reine, zielonym amazon i brązowym pigalle;
– kalendarium tygodniowe na dwóch stronach,
miejsce na notatki, podwójne imiona, numeracja tygodni
i dni roku, godziny wschodu i zachodu Słońca oraz Księżyca,
fazy Księżyca, znaki zodiaku, aforyzmy oraz daty imienin,
telefony kierunkowe, skrócone kalendarium roku bieżącego
i następnego, rozkład świąt w kilku kolejnych latach,
odległości drogowe i kolejowe, notes teleadresowy;
– opakowanie: standard 120 egz. (mix kolorystyczny),
banderolowane w pakietach po 10 egz.

Możliwość zakupu kalendarzy w ZESTAWIE SKLEPOWYM ( mix wzorów ).

