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Calendare pentru promovareCalendare pentru promovare
Încercați un startup sau cautați să mariți numărul clienților? Succesul 

unei afaceri este direct proporțional cu gradul de cunoaștere a  
brandului. Indiferent de domeniul de activitate, există nenumarate 
posibilitați de a vă promova compania. Dintre toate acestea, 
este una la care poate nu v-ați fi gândit niciodată: calendarele. 
Personalizarea unui calendar cu logo-ul sau alte informații este o 
modalitate eficientă de a vă promova marca în ansamblu. Aceste 
intrumente de publicitate au un mare impact. Direcționarea lor este 
simplă dar atentă, iar mesajele sunt clare și vizibile pe termen lung.

Interes – pentru toti clienții – un calendar nu este neapărat 
publicitar, este un cadou grijuliu mai mult decât „o altă reclamă”

Recomandare – când un client afisează calendarul dvs., este o 
recomandare personală, acesta afișează numele companiei în 
mod constant în fața celorlalți

Relevantã – oferă zilnic utilitate, funcționalitate dar și atractivitate 
vizuală – un calendar reprezentativ mărcii dvs. pentru oricine îl 
vede

Valoare  –  Un calendar depașește „efortul” comun altor forme de 
publicitate, optimizându-vă bugetul publicitar pentru un an întreg.
Cum poate un calendar să vă ajute brandul?

PPAI (Asociația Internationala a Produselor Promoționale) subliniază 
cât de eficiente sunt calendarele promoționale ca instrument de 
marketing. Aproape 80% dintre cei chestionați au declarat că 
preferă calendare tipărite pentru programari și planificări. Mai 
mult de 60% au cel puțin un calendar publicitar la domiciliu sau 
la birou și 82% au afirmat ca le-a facut placere să primească 
astfel de articole. Acest sondaj susține calendarele publicitare 
ca obiecte promoționale de masă. Mai mult, când se măsoară 

rememorarea unui agent de publicitate în rândul consumatorilor, 
peste 70%  își amintesc mesajul de pe calendarele lor,  
ceea ce înseamnă că 70% vor face din nou afaceri cu compania 
dvs. Ce ar trebui să aveți în vedere când folosiți calendarele pentru 
a vă promova?

1.   365 de zile

Calendarele sunt probabil cea mai bună modalitate de a contacta 
noi sau potențiali clienti. Pentru că ele vă permit să vă promovați 
compania timp de 365 de zile pe an, fără a trebui să cheltuiți mulți 
bani. Este o modalitate excelentă de a obține marketing vizual 
gratuit pe tot parcursul anului (minus costul de creare și distribuție 
inițial).

2.   Servicii vs design

Puteți personaliza fiecare lună pentru a vă prezenta 
produsele și serviciile cu elemente de design distincte. 
Calendarul dvs. va atrage noi clienți consolidându-vă brandul.  
Un design deosebit este o modalitate sigură de a vă prezenta 
serviciile publicului țintă.

3.   Personalizarea calendarelor

Probabil aveți deja un logo sau alte elemente vizuale care să 
exprime marca dvs. Este posibil să fie nevoie să vă gandiți cum 
vor arata acestea imprimate pe calendarul companiei. Nu toate 
modelele care arată bine pe calculator vor arata neapărat bine 
și în calendarul dvs. Va trebui să vă asigurați că elementele dvs. 
grafice se potrivesc într-un  mod impresionant în calendar. De 
aceea, calendarele se pot imprima în functie de preferințe, de la o 
culoare până la policromie (integral)
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Inapoi la cuprins

DM404-V

Personalizare
Coperti tiparite cu grafica clientului.

Interior tiparit cu logo-ul sau grafica clientului.
Folio auriu, argintiu sau timbre sec aplicat pe coperta.

2-4 pagini informatii inserate.

Format planer DM404
28 x 11 cm

număr file
112 

Imprimare
2 culori față/versoFinisare

Spira metalica alba
Mucava ca 2 mm caserata hartie 135 g/mp, 
print: 1/1, plastifiere mata fata/verso.

Informații   TEHNICE

Hârtie
Offset ivoire 70g/mp

planerdm404
planer

optional
Se poate adauga pix metalic personalizat

DM400-A

Informații   TEHNICE

Personalizare
Coperti tiparite cu grafica clientului

Interior tiparit cu logo-ul sau grafica clientului
2-4 pagini informatii inserate

Format Agenda A5
Agenda 15 x 21,5 cm

număr file
100 + 10 info limba romana

Imprimare
2 culori față/verso

Finisare
Spira metalica alba
Coperti din plastic transparent
Coperta 1 si 4 carton DCM 350 gr.

Hârtie
Ivory 80 gr

nedatateA5 DM400
Agende

DM400-R DM400-V DM400-M

DM404-MDM404-A

DM404-R DM404-AG

DM404-A

Personalizare
Coperti tiparite cu grafica clientului

Interior tiparit cu logo-ul sau grafica clientului
Folio auriu, argintiu sau timbre sec aplicat pe coperta

2-4 pagini informatii inserate
Personalizare gratuita prima pagina policromie (in zona de personalizare specificata)

Format Agenda B5 cu notite
Agenda 17 x 24 cm
Notite repozitionabile mari: 100 x 75 mm
Notite repozitionabile mici: 50 x 75 mm
Semne de carte: ca 12/44 mm

număr file
100 + 10 info limba romana

Imprimare
2 culori față/verso

Finisare
Spira metalica alba.
Notite repozitionabile 50 coli, fara print.
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori.
Coperta din mucava ca 2 mm caserata hartie 135 g/mp, 
print: 1+1, plastifiere mata fata/verso.
Folie PVC pentru protectie
Ambalare: unic in punguta

Informații   TEHNICE

Hârtie
Hartie Offset alba 80g

DM302-A

DM302-R

DM302-AG

cu notiteB5 DM302
Agende

DM302-V DM302-M

DM405-R

DM405-A

Informații   TEHNICE

Personalizare
Coperta Timbru sec, 

folio argintiu sau folio auriu 

Format Agenda A5
Agenda A5

număr file
100 + 8 info limba romana

Imprimare
2 culori față/verso

Finisare
Cusuta si legata, coperti duble.
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori.

Hârtie
Ivory 80 gr

nedatateA5 DM405
Agende

optional
Se poate adauga pix metalic 

personalizat
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CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

Format calendar dm202
Display: ca 211x194x110mm 
Calendar: 204x99mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm

Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Imprimare
Policromie față/verso

Inapoi la cuprins

Finisare
Spiră metalică alba. Ambalare: unic în punguță.

Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite  culori. 

Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. Plastifiere mată față/verso.

orizontalDM202-AN

ALb și negru

verticalDM203-ANV

DM202-AN-AG

DM203-ANVV-AG

Alb și negru
ColecȚia

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Informații   TEHNICE

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp
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bebeluȘibebeluși
CALENDAR DE PERETE ColecȚia

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

Format calendar dm202
Display: ca 211x194x110mm 
Calendar: 204x99mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm

Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Imprimare
Policromie față/verso

Finisare
Spiră metalică alba. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori. 
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. Plastifiere mată față/verso.

Inapoi la cuprins

verticalDM203-BEBV

orizontalDM202-BEB
DM202-BEB-A DM202-BEB-R DM202-BEB-AG DM202-BEB-v DM202-BEB-M

DM203-BEBV-A DM203-BEBV-R DM203-BEBV-AG DM203-BEBV-V DM203-BEBV-M

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Informații   TEHNICE

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp
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Inapoi la cuprins

1010

CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

bebeluȘi  dormindColecȚia

verticalDM203-bdrv

DM202-bdr-A DM202-BDR-R DM202-bdr-AG DM202-bdr-v DM202-bdr-M

DM203-bdrV-A DM203-bdrV-R DM203-bdrV-AG DM203-bdrV-V DM203-bdrV-M

orizontalDM202-bdr

bebeluȘi dormind cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Personalizare calendare de birou simple
Standard: insert la sfarsitul calendarului fila cu 3 cm mai lunga.
Integrală: fiecare fila fată/verso + insert 

Informații   TEHNICE

Finisare
Spiră metalică alba. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori.
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. 
Plastifiere mată fată/verso.

Imprimare
Policromie fată/verso

Format calendar de birou
205 x 105 mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm
Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Format calendar dm202
Display: ca 211x194x110mm 

Calendar: 204x99mm

Personalizare Calendare cu notite
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava
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Imprimare
Policromie fată/verso

Format calendar DM202
Display: ca 211x194x110mm 

Calendar: 204x99mm

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite 
culori.
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, 
print: 1/1. 
Plastifiere mată față/verso.

număr file
12 + copertă

Informații   TEHNICE

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Personalizare
Standard: color fiecare filă fată/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila față/verso, suport mucava

Inapoi la cuprins
CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

orizontalDM202-buq

1212

DM202-Buq-A DM202-Buq-R DM202-Buq-AG DM202-Buqv DM202-Buq-M

buchetebuchete
ColecȚia

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou
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CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

Format calendar dm202
Display: ca 211x194x110mm 
Calendar: 204x99mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm

Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Imprimare
Policromie față/verso

Finisare
Spiră metalică alba. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori. 
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. Plastifiere mată față/verso.

Inapoi la cuprins

orizontalDM202-cai

caicai
ColecȚia

verticalDM203-caiv

DM202-cai-A DM202-cai-R DM202-cai-AG DM202-cai-v DM202-cai-M

DM203-caiv-A DM203-caiv-R DM203-caiv-AG DM203-caiv-V DM203-caiv-M

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Informații   TEHNICE

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp
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CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior orizontalDM202-trk

camioanecamioane
ColecȚia

verticalDM203-trkv

DM202-trk-R DM202-trk-AG DM202-trk-v

DM203-trkv-A DM203-trkv-R DM203-trkv-AG DM203-trkv-V

DM202-trk-A

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Personalizare calendare de birou simple
Standard: insert la sfarsitul calendarului fila cu 3 cm mai lunga.
Integrală: fiecare fila fată/verso + insert 

Informații   TEHNICE

Finisare
Spiră metalică alba. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori.
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. 
Plastifiere mată fată/verso.

Imprimare
Policromie fată/verso

Format calendar de birou
205 x 105 mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm
Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Format calendar dm202
Display: ca 211x194x110mm 

Calendar: 204x99mm

Personalizare Calendare cu notite
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava
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CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

Format calendar dm202
Display: ca 211x194x110mm 
Calendar: 204x99mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm

Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Imprimare
Policromie față/verso

Finisare
Spiră metalică alba. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori. 
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. Plastifiere mată față/verso.

Inapoi la cuprins

verticalDM203-cscv

orizontalDM202-csc

cascadecascade
ColecȚia

DM203-cscv-A DM203-cscv-R DM203-cscv-AG DM203-cscv-V

DM202-csc-A DM202-csc-R DM202-csc-AG DM202-csc-v

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Informații   TEHNICE

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp
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CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

Format calendar dm202
Display: ca 211x194x110mm 
Calendar: 204x99mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm

Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Imprimare
Policromie față/verso

Finisare
Spiră metalică alba. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori. 
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. Plastifiere mată față/verso.

Inapoi la cuprins

verticalDM203-cstv

orizontalDM202-cst
DM202-cst-A DM202-cst-R DM202-cst-AG DM202-cst-v DM202-cst-M

DM203-cstv-A DM203-cstv-R DM203-cstv-AG DM203-cstv-V DM203-cstv-M

castelecastele
ColecȚia

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Informații   TEHNICE

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp
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CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

Format calendar dm202
Display: ca 211x194x110mm 
Calendar: 204x99mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm

Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Imprimare
Policromie față/verso

Finisare
Spiră metalică alba. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori. 
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. Plastifiere mată față/verso.

Inapoi la cuprins

orizontalDM202-dog

verticalDM203-dogv

DM202-dog-A DM202-dog-R DM202-dog-AG DM202-dog-v DM202-dog-M

DM203-dogv-A DM203-dogv-R DM203-dogv-AG DM203-dogv-V DM203-dogv-M

cațeiColecȚia

caței cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Informații   TEHNICE

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp
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Inapoi la cuprins

2424

CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

caței și pisicicaței și pisici
ColecȚia

orizontalDM202-csp

verticalDM203-cspv

DM202-csp-A DM202-csp-R DM202-csp-AG DM202-csp-v

DM203-cspv-A DM203-cspv-R DM203-cspv-AG DM203-cspv-V

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Personalizare calendare de birou simple
Standard: insert la sfarsitul calendarului fila cu 3 cm mai lunga.
Integrală: fiecare fila fată/verso + insert 

Informații   TEHNICE

Finisare
Spiră metalică alba. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori.
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. 
Plastifiere mată fată/verso.

Imprimare
Policromie fată/verso

Format calendar de birou
205 x 105 mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm
Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Format calendar dm202
Display: ca 211x194x110mm 

Calendar: 204x99mm

Personalizare Calendare cu notite
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava
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CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

Format calendar dm202
Display: ca 211x194x110mm 
Calendar: 204x99mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm

Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Imprimare
Policromie față/verso

Finisare
Spiră metalică alba. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori. 
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. Plastifiere mată față/verso.

Inapoi la cuprins

orizontalDM202-cltB

verticalDM203-cltv

DM202-clt-A DM202-clt-R DM202-clt-AG

DM203-cltv-A DM203-cltv-R DM203-cltv-AG

Informații   TEHNICE

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

cu NotiȚe Repozitionabile
CALENDAR DE biroucity lightscity lights

ColecȚia



28 2928 29

CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

Format calendar dm202
Display: ca 211x194x110mm 
Calendar: 204x99mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm

Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Imprimare
Policromie față/verso

Finisare
Spiră metalică alba. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori. 
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. Plastifiere mată față/verso.

Inapoi la cuprins

orizontalDM202-cstr

verticalDM203-cstrv

DM202-cstr-A DM202-cstr-R DM202-cstr-AG DM202-cstr-v DM202-cstr-M

DM203-cstrv-A DM203-cstrv-R DM203-cstrv-AG DM203-cstrv-V DM203-cstrv-M

Informații   TEHNICE

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

cu NotiȚe Repozitionabile
CALENDAR DE birouconstrucțiiconstrucții

ColecȚia



3131

Inapoi la cuprins

3030

CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

copiicopii
ColecȚia

verticalDM203-kidv

orizontalDM202-kid
DM202-kid-A DM202-kid-R DM202-kid-AG DM202-kid-v DM202-kid-M

DM203-kidv-A DM203-kidv-R DM203-kidv-AG DM203-kidv-V DM203-kidv-M

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Personalizare calendare de birou simple
Standard: insert la sfarsitul calendarului fila cu 3 cm mai lunga.
Integrală: fiecare fila fată/verso + insert 

Informații   TEHNICE

Finisare
Spiră metalică alba. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori.
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. 
Plastifiere mată fată/verso.

Imprimare
Policromie fată/verso

Format calendar de birou
205 x 105 mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm
Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Format calendar dm202
Display: ca 211x194x110mm 

Calendar: 204x99mm

Personalizare Calendare cu notite
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava
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număr file
12 + copertă

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm
Calendar: 155 x 175 mm

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.

Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori.

Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, 
print: 1/1. 

Plastifiere mată față/verso.

Imprimare
Policromie fată/verso

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare filă față/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Informații   TEHNICE

Inapoi la cuprins

3232

CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

verticalDM203-CORV
DM203-cor-A DM203-cor-R DM203-cor-AG DM203-cor-V DM203-cor-M

corabiicorăbii
ColecȚia

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou
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Imprimare
Policromie fată/verso

Format calendar DM202
Display: ca 211x194x110mm 

Calendar: 204x99mm

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite 
culori.
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, 
print: 1/1. 
Plastifiere mată față/verso.

număr file
12 + copertă

Informații   TEHNICE

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Personalizare
Standard: color fiecare filă fată/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila față/verso, suport mucava

Inapoi la cuprins

3434

CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

orizontalDM202-DNS
DM202-dns-A DM202-dns-R DM202-dns-AG

CALENDAR DE biroudansdans
ColecȚia

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou
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Inapoi la cuprins

3636

CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

europaeuropa
ColecȚia

orizontalDM202-EU

verticalDM203-EUV

DM202-eu-A DM202-eu-R DM202-eu-AG DM202-eu-v DM202-eu-M

DM203-euv-A DM203-euv-R DM203-euv-AG DM203-euv-V DM203-euv-M

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Personalizare calendare de birou simple
Standard: insert la sfarsitul calendarului fila cu 3 cm mai lunga.
Integrală: fiecare fila fată/verso + insert 

Informații   TEHNICE

Finisare
Spiră metalică alba. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori.
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. 
Plastifiere mată fată/verso.

Imprimare
Policromie fată/verso

Format calendar de birou
205 x 105 mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm
Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Format calendar dm202
Display: ca 211x194x110mm 

Calendar: 204x99mm

Personalizare Calendare cu notite
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava
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CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

Format calendar dm202
Display: ca 211x194x110mm 
Calendar: 204x99mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm

Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Imprimare
Policromie față/verso

Finisare
Spiră metalică alba. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori. 
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. Plastifiere mată față/verso.

Inapoi la cuprinsfantasyfantasy
ColecȚia

orizontalDM202-fty

verticalDM203-ftyv

DM202-fty-A DM202-fty-R DM202-fty-AG DM202-fty-v DM202-fty-M

DM203-ftyv-A DM203-ftyv-R DM203-ftyv-AG DM203-ftyv-V DM203-ftyv-M

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Informații   TEHNICE

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp
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număr file
12 + copertă

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm
Calendar: 155 x 175 mm

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.

Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori.

Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, 
print: 1/1. 

Plastifiere mată față/verso.

Imprimare
Policromie fată/verso

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare filă față/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Informații   TEHNICE

Inapoi la cuprins

4040

CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

floriflori
ColecȚia

verticalDM203-flv
DM203-flv-A DM203-flv-R DM203-flv-AG DM203-flv-V DM203-flv-M

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou
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CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

Inapoi la cuprinsfoodfood
ColecȚia
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CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

Format calendar dm202
Display: ca 211x194x110mm 
Calendar: 204x99mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm

Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Imprimare
Policromie față/verso

Finisare
Spiră metalică alba. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori. 
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. Plastifiere mată față/verso.

Inapoi la cuprinsglamourglamour
ColecȚia

orizontalDM202-glm

verticalDM203-GLMV

DM202-glm-A DM202-glm-R DM202-glm-AG

DM203-glmv-A DM203-glmv-R DM203-glmv-AG

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Informații   TEHNICE

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp
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Inapoi la cuprins

4646

CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

grădinigrădini
ColecȚia

orizontalDM202-gr

verticalDM203-GRV

DM202-gr-A DM202-gr-R DM202-gr-AG DM202-gr-v DM202-gr-M

DM203-grv-A DM203-grv-R DM203-grv-AG DM203-grv-V DM203-grv-M

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Personalizare calendare de birou simple
Standard: insert la sfarsitul calendarului fila cu 3 cm mai lunga.
Integrală: fiecare fila fată/verso + insert 

Informații   TEHNICE

Finisare
Spiră metalică alba. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori.
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. 
Plastifiere mată fată/verso.

Imprimare
Policromie fată/verso

Format calendar de birou
205 x 105 mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm
Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Format calendar dm202
Display: ca 211x194x110mm 

Calendar: 204x99mm

Personalizare Calendare cu notite
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava
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CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

Format calendar dm202
Display: ca 211x194x110mm 
Calendar: 204x99mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm

Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Imprimare
Policromie față/verso

Finisare
Spiră metalică alba. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori. 
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. Plastifiere mată față/verso.

Inapoi la cuprinsinima delteiinima deltei
ColecȚia

orizontalDM202-ro

verticalDM203-rov

DM202-ro-A DM202-ro-R DM202-ro-AG DM202-ro-v DM202-ro-M

DM203-rov-A DM203-rov-R DM203-rov-AG DM203-rov-V DM203-rov-M

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Informații   TEHNICE

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp
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CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

Inapoi la cuprinslocomotive cu abur
ColecȚia
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CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

Format calendar dm202
Display: ca 211x194x110mm 
Calendar: 204x99mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm

Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Imprimare
Policromie față/verso

Finisare
Spiră metalică alba. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori. 
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. Plastifiere mată față/verso.

Inapoi la cuprinslovelove
ColecȚia

orizontalDM202-lve

verticalDM203-lvev

DM202-lve-R DM202-lve-AG

DM203-lvev-R DM203-lvev-AG

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Informații   TEHNICE

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp
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CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

Format calendar dm202
Display: ca 211x194x110mm 
Calendar: 204x99mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm

Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Imprimare
Policromie față/verso

Finisare
Spiră metalică alba. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori. 
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. Plastifiere mată față/verso.

Inapoi la cuprins
ColecȚia

orizontalDM202-apa

verticalDM203-apav

DM202-apa-A DM202-apa-R DM202-apa-AG DM202-apa-v DM202-apa-M

DM203-apav-A DM203-apav-R DM203-apav-AG DM203-apav-V DM203-apav-M

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Informații   TEHNICE

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

lumea subacvatică



5757

Inapoi la cuprins

5656

CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

verticalDM203-catv

orizontalDM202-cat
DM202-cat-A DM202-cat-R DM202-cat-AG DM202-cat-v DM202-cat-M

DM203-catv-A DM203-catv-R DM203-catv-AG DM203-catv-V DM203-catv-M

miauneimiaunei
ColecȚia

Format calendar DM202
Display: ca 211x194x110mm 
Calendar: 204x99mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm

Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Imprimare
Policromie fată/verso

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 5 x 20 semne de carte din folie de 
plastic – diferite culori. Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, 
print: 1/1. Plastifiere mată față/verso.

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Informații   TEHNICE

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp



5959

Inapoi la cuprins

5858

CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior orizontalDM202-mrs

verticalDM203-mrsv

DM202-mrs-A DM202-mrs-R DM202-mrs-AG DM202-mrs-v DM202-mrs-M

DM203-mrsv-A DM203-mrsv-R DM203-mrsv-AG DM203-mrsv-V DM203-mrsv-M

cu NotiȚe Repozitionabile
CALENDAR DE biroumiresemirese

ColecȚia

Format calendar DM202
Display: ca 211x194x110mm 
Calendar: 204x99mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm

Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Imprimare
Policromie fată/verso

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 5 x 20 semne de carte din folie de 
plastic – diferite culori. Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, 
print: 1/1. Plastifiere mată față/verso.

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Informații   TEHNICE

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp



6161

număr file
12 + copertă

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm
Calendar: 155 x 175 mm

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.

Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori.

Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, 
print: 1/1. 

Plastifiere mată față/verso.

Imprimare
Policromie fată/verso

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare filă față/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Informații   TEHNICE

Inapoi la cuprins

6060

CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

verticalDM203-monv
DM203-monv-A DM203-monv-R DM203-monv-AG DM203-monv-V DM203-monv-M

monumentemonumente
ColecȚia

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou



6363

Inapoi la cuprins

6262

CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior orizontalDM202-mt

verticalDM203-mtv

DM202-mt-A DM202-mt-R DM202-mt-AG DM202-mt-v DM202-mt-M

DM203-mtv-A DM203-mtv-R DM203-mtv-AG DM203-mtv-V DM203-mtv-M

muțimunți
ColecȚia

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Personalizare calendare de birou simple
Standard: insert la sfarsitul calendarului fila cu 3 cm mai lunga.
Integrală: fiecare fila fată/verso + insert 

Informații   TEHNICE

Finisare
Spiră metalică alba. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori.
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. 
Plastifiere mată fată/verso.

Imprimare
Policromie fată/verso

Format calendar de birou
205 x 105 mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm
Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Format calendar dm202
Display: ca 211x194x110mm 

Calendar: 204x99mm

Personalizare Calendare cu notite
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava



6565

Inapoi la cuprins

6464

CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior orizontalDM202-pad
DM202-pad-A DM202-pad-R DM202-pad-AG DM202-pad-v DM202-pad-M

verticalDM203-padv
DM203-padv-A DM203-padv-R DM203-padv-AG DM203-padv-V DM203-padv-M

păduripăduri
ColecȚia

Format calendar DM202
Display: ca 211x194x110mm 
Calendar: 204x99mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm

Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Imprimare
Policromie fată/verso

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 5 x 20 semne de carte din folie de 
plastic – diferite culori. Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, 
print: 1/1. Plastifiere mată față/verso.

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Informații   TEHNICE

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp



6767

Inapoi la cuprins

6666

CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior orizontalDM202-lnd

verticalDM203-lndv

DM202-lnd-A DM202-lnd-R DM202-lnd-AG DM202-lnd-v DM202-lnd-M

DM203-lndv-A DM203-lndv-R DM203-lndv-AG DM203-lndv-V DM203-lndv-M

peisajepeisaje
ColecȚia

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Personalizare calendare de birou simple
Standard: insert la sfarsitul calendarului fila cu 3 cm mai lunga.
Integrală: fiecare fila fată/verso + insert 

Informații   TEHNICE

Finisare
Spiră metalică alba. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori.
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. 
Plastifiere mată fată/verso.

Imprimare
Policromie fată/verso

Format calendar de birou
205 x 105 mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm
Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Format calendar dm202
Display: ca 211x194x110mm 

Calendar: 204x99mm

Personalizare Calendare cu notite
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava



6969

Inapoi la cuprins

6868

CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior orizontalDM202-plj

verticalDM203-pljv

DM202-plj-A DM202-plj-R DM202-plj-AG DM202-plj-v DM202-plj-M

DM203-pljv-A DM203-pljv-R DM203-pljv-AG DM203-pljv-V DM203-pljv-M

plaje tropicleplaje tropicale
ColecȚia

Format calendar DM202
Display: ca 211x194x110mm 
Calendar: 204x99mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm

Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Imprimare
Policromie fată/verso

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 5 x 20 semne de carte din folie de 
plastic – diferite culori. Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, 
print: 1/1. Plastifiere mată față/verso.

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Informații   TEHNICE

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp



7171

Inapoi la cuprins

7070

CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior orizontalDM202-pod

verticalDM203-podv

DM202-pod-A DM202-pod-R DM202-pod-AG

DM203-podv-A DM203-podv-R DM203-podv-AG

poduripoduri
ColecȚia

Format calendar DM202
Display: ca 211x194x110mm 
Calendar: 204x99mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm

Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Imprimare
Policromie fată/verso

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 5 x 20 semne de carte din folie de 
plastic – diferite culori. Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, 
print: 1/1. Plastifiere mată față/verso.

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Informații   TEHNICE

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp



7373

Imprimare
Policromie fată/verso

Format calendar DM202
Display: ca 211x194x110mm 

Calendar: 204x99mm

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite 
culori.
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, 
print: 1/1. 
Plastifiere mată față/verso.

număr file
12 + copertă

Informații   TEHNICE

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Personalizare
Standard: color fiecare filă fată/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila față/verso, suport mucava

Inapoi la cuprins

7272

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

orizontalDM202-rfxn
DM202-rfxn-A DM202-rfxn-R DM202-rfxn-AG DM202-rfxn-v DM202-rfxn-M

reflexii în naturăColecȚiaCALENDAR DE PERETE

reflexii în natură cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou



7575

număr file
12 + copertă

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm
Calendar: 155 x 175 mm

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.

Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori.

Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, 
print: 1/1. 

Plastifiere mată față/verso.

Imprimare
Policromie fată/verso

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare filă față/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Informații   TEHNICE

Inapoi la cuprins

7474

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

DM203-ruv-A DM203-ruv-R DM203-ruv-AG DM203-ruv-V DM203-ruv-M

verticalDM203-ruv

reflexii urbanereflexii urbane
ColecȚiaCALENDAR DE PERETE

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou



7777

Inapoi la cuprins

7676

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

verticalDM203-rov

orizontalDM202-ro
DM202-ro-A DM202-ro-R DM202-ro-AG DM202-ro-v DM202-ro-M

DM203-rov-A DM203-rov-R DM203-rov-AG DM203-rov-V DM203-rov-M

româniaroMânia
CALENDAR DE PERETE ColecȚia

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Personalizare calendare de birou simple
Standard: insert la sfarsitul calendarului fila cu 3 cm mai lunga.
Integrală: fiecare fila fată/verso + insert 

Informații   TEHNICE

Finisare
Spiră metalică alba. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori.
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. 
Plastifiere mată fată/verso.

Imprimare
Policromie fată/verso

Format calendar de birou
205 x 105 mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm
Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Format calendar dm202
Display: ca 211x194x110mm 

Calendar: 204x99mm

Personalizare Calendare cu notite
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava



7979

Inapoi la cuprins

7878

CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior
orizontalDM202-rn

verticalDM203-rnv

DM202-rn-R

DM203-rnv-R

roșu și negruroșu și negru
ColecȚia

Format calendar DM202
Display: ca 211x194x110mm 
Calendar: 204x99mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm

Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Imprimare
Policromie fată/verso

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 5 x 20 semne de carte din folie de 
plastic – diferite culori. Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, 
print: 1/1. Plastifiere mată față/verso.

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Informații   TEHNICE

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp



8181

Imprimare
Policromie fată/verso

Format calendar DM202
Display: ca 211x194x110mm 

Calendar: 204x99mm

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite 
culori.
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, 
print: 1/1. 
Plastifiere mată față/verso.

număr file
12 + copertă

Informații   TEHNICE

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Personalizare
Standard: color fiecare filă fată/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila față/verso, suport mucava

Inapoi la cuprins

8080

CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

orizontalDM202-scr
DM202-scr-A DM202-scr-R DM202-scr-AG

sexy carssexy cars
ColecȚia

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou



Inapoi la cuprins

8282

CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior
DM202-grl-A DM202-grl-R DM202-grl-AG DM202-grl-v DM202-grl-M

orizontalDM202-grl

sexy girlssexy girls
ColecȚia

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Personalizare calendare de birou simple
Standard: insert la sfarsitul calendarului fila cu 3 cm mai lunga.

Integrală: fiecare filă față/verso + insert 

Informații   TEHNICE

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori.
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. 
Plastifiere mată față/verso.

Imprimare
Policromie fată/verso

Format calendar de birou
205 x 105 mm

număr file
12 + copertă

Format calendar DM202
Display: ca 211x194x110mm 

Calendar: 204x99mm

Personalizare Calendare cu notite
Standard: color fiecare filă față/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare filă față/verso, suport mucava
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CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

verticalDM203-sptv

orizontalDM202-spt

DM203-sptv-A DM203-sptv-R DM203-sptv-AG

DM202-BEB-AGDM202-BEB-RDM202-BEB-A

sportsport
ColecȚia

Format calendar DM202
Display: ca 211x194x110mm 
Calendar: 204x99mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm

Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Imprimare
Policromie fată/verso

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 5 x 20 semne de carte din folie de 
plastic – diferite culori. Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, 
print: 1/1. Plastifiere mată față/verso.

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Informații   TEHNICE

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp
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8686

CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

DM203-trnv-A DM203-trnv-R DM203-trnv-AG DM203-trnv-V DM203-trnv-M

DM202-trn-A DM202-trn-R DM202-trn-AG DM202-trn-v DM202-trn-M

verticalDM203-trnv

orizontalDM202-trn

ColecȚia

Format calendar DM202
Display: ca 211x194x110mm 
Calendar: 204x99mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm

Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Imprimare
Policromie fată/verso

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 5 x 20 semne de carte din folie de 
plastic – diferite culori. Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, 
print: 1/1. Plastifiere mată față/verso.

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Informații   TEHNICE

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

trenuri de viteză
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CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior orizontalDM202-wild

verticalDM203-wildv
DM203-wildv-A DM203-wildv-R DM203-wildv-AG DM203-wildv-V DM203-wildv-M

DM202-wild-A DM202-wild-R DM202-wild-AG DM202-wild-v DM202-wild-M

wildlifewildlife
ColecȚia

Format calendar DM202
Display: ca 211x194x110mm 
Calendar: 204x99mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm

Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Imprimare
Policromie fată/verso

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 5 x 20 semne de carte din folie de 
plastic – diferite culori. Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, 
print: 1/1. Plastifiere mată față/verso.

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Informații   TEHNICE

Personalizare
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp
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CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

DM202-zen-AG DM202-zen-v

orizontalDM202-zen

zenzen
ColecȚia

DM203-zenv-AG DM203-zenv-V

verticalDM203-zenv

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Personalizare calendare de birou simple
Standard: insert la sfarsitul calendarului fila cu 3 cm mai lunga.
Integrală: fiecare fila fată/verso + insert 

Informații   TEHNICE

Finisare
Spiră metalică alba. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori.
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. 
Plastifiere mată fată/verso.

Imprimare
Policromie fată/verso

Format calendar de birou
205 x 105 mm

Format calendar DM203
Display: 160 x 185 x 180 mm
Calendar: 155 x 175 mm

număr file
12 + copertă

Format calendar dm202
Display: ca 211x194x110mm 

Calendar: 204x99mm

Personalizare Calendare cu notite
Standard: color fiecare filă fata/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila fată/verso, suport mucava
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CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretata lucioasa 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretata lucioasa 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior imagini interior

Inapoi la cuprins

Beautifulcolours of life
ColecȚia Dragostedragoste

ColecȚia
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CALENDAR DE PERETE

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretata lucioasa 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretata lucioasa 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

Inapoi la cuprins

imagini interior

mațișorimâțișori
ColecȚia monstrulețimonstruleți

ColecȚia
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Informații   TEHNICE
Format calendar de perete
31,5 x 47 cm

numar file
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretata lucioasa 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

Inapoi la cuprins

calendar cuanimăluțe
ColecȚia

Informații   TEHNICE
Format
31,5 x 47 cm

numar pagini
12 + coperta

Hârtie
Dublu cretata lucioasa 170 gr/mp

Imprimare
Policromie

Finisare
Spiră metalică albă

Personalizare capac: 31.5 x 15cm 
format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Personalizare
Standard: capac în partea superioară 31,5x15 cm

Integrală: fiecare filă a calendarului, policromie

imagini interior

calendarcu bufnițe
CALENDAR DE PERETE ColecȚia
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Format

Numar pagini

Hârtie

Imprimare

Finisare

Personalizare 

33 x 48 cm

12 file 

DCL130 g/mp : Clasic 1, Clasic 3, Clasic 2, 3 Culori
Offset 90 gr: 2 Culori, Cameleon

2 culori și 3 culori

Spiră metalică albă
Personalizare capac: 33 x 15 cm format maxim imprimat

Spate duplex 300 g / mp

Standard, capac în partea superioară

 informații   tehnice

calendarede perete - triptice
colecția

Triptic 2 culori Triptic 3 culori

Triptic clasic 1

Triptic cameleon albastru Triptic cameleon rosu Triptic cameleon verde

Triptic clasic 2 Triptic clasic 3

calendaretriptice
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cu NotiȚe Repoziționabile

orizontalDM202-TR
DM202-tr-A DM202-tr-r DM202-tr-ag DM202-tr-v DM202-tr-m

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Personalizare calendare de birou simple
Standard: insert la sfarsitul calendarului fila cu 3 cm mai lunga.

Integrală: fiecare filă față/verso + insert 

Informații   TEHNICE

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori.
Mucava ca. 2,5 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. 
Plastifiere mată față/verso.

Imprimare
Policromie fată/verso

Format calendar de birou
205 x 105 mm

Format calendar DM202
Display: ca 211x194x110mm 

Calendar: 204x99mm

Personalizare Calendare cu notite
Standard: color fiecare filă față/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare filă față/verso, suport mucava

număr file
12 file DM202
6 file birou

Triptic

Format calendar de birou
205 x 105 mm

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Personalizare calendare de birou simple
Standard: insert la sfarsitul calendarului fila cu 3 cm mai lunga.

Integrală: fiecare fila față/verso + insert 

Informații   TEHNICE

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori.
Mucava ca. 2 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. 
Plastifiere mată față/verso.

Imprimare
Policromie față/verso

număr file
12 file

Format calendar DM202
Display: ca 211x194x110mm 

Calendar: 204x99mm

Personalizare Calendare cu notite
Standard: color fiecare filă față/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare filă față/verso, suport mucava

DM202-v-au

vintage 1

DM202-z-a

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fără print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite culori.
Mucava ca. 2 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, print: 1/1. 
Plastifiere mată față/verso.

Personalizare Calendare cu notite
Standard: color fiecare filă fată/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare filă față/verso, suport mucava

Personalizare calendare de birou simple
Standard: insert la sfârșitul calendarului fila cu 3 cm mai lunga.

Integrală: fiecare fila față/verso + insert 

Format calendar dm202
Display: ca 211x194x110mm 

Calendar: 204x99mm

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

număr file
12 + copertă - DM202
6 + copertă - birou

Format calendar birou 
205 x 105 mm

Informații   TEHNICE Imprimare
Policromie față/verso

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou Zâmbete
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Imprimare
Policromie fată/verso

Format calendar DM202
Display: ca 211x194x110mm 

Calendar: 204x99mm

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite 
culori.
Mucava ca. 2 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, 
print: 1/1. 
Plastifiere mată față/verso.

număr file
12 + copertă

Informații   TEHNICE

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Personalizare
Standard: color fiecare filă fată/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila față/verso, suport mucava

orizontalDM202-C

DM202-bcl-A

DM202-c-A DM202-c-R DM202-c-AG DM202-c-v DM202-c-M

orizontalDM202-c2
DM202-C2-A DM202-C2-r DM202-C2-ag DM202-C2-v DM202-C2-m

Imprimare
Policromie fată/verso

Format calendar DM202
Display: ca 211x194x110mm 

Calendar: 204x99mm

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite 
culori.
Mucava ca. 2 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, 
print: 1/1. 
Plastifiere mată față/verso.

număr file
12 file

Informații   TEHNICE

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Personalizare
Standard: color fiecare filă fată/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila față/verso, suport mucava

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

clasic 2cu NotiȚe Repoziționabilebeautiful colours of life

Imprimare
Policromie fată/verso

Format calendar DM202
Display: ca 211x194x110mm 

Calendar: 204x99mm

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite 
culori.
Mucava ca. 2 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, 
print: 1/1. 
Plastifiere mată față/verso.

număr file
12 file

Informații   TEHNICE

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Personalizare
Standard: color fiecare filă fată/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila față/verso, suport mucava

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

clasic 1

CALENDAR DE birou



105105

Inapoi la cuprins

104104

orizontalDM202-CW
DM202-CW-A DM202-CW-r DM202-CW-ag DM202-CW-v DM202-CW-m

Imprimare
Policromie fată/verso

Format calendar DM202
Display: ca 211x194x110mm 

Calendar: 204x99mm

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite 
culori.
Mucava ca. 2 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, 
print: 1/1. 
Plastifiere mată față/verso.

număr file
12 file

Informații   TEHNICE

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Personalizare
Standard: color fiecare filă fată/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila față/verso, suport mucava

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

creative world

orizontalDM202-col
DM202-col-A DM202-col-r DM202-col-ag DM202-col-v DM202-col-m

Imprimare
Policromie fată/verso

Format calendar DM202
Display: ca 211x194x110mm 

Calendar: 204x99mm

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite 
culori.
Mucava ca. 2 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, 
print: 1/1. 
Plastifiere mată față/verso.

număr file
12 file

Informații   TEHNICE

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Personalizare
Standard: color fiecare filă fată/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila față/verso, suport mucava

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

colors of life



Documente tehnice
personalizări

orizontalDM202-FTS
DM202-fts-A DM202-fts-r DM202-fts-v DM202-fts-m

Imprimare
Policromie fată/verso

Format calendar DM202
Display: ca 211x194x110mm 

Calendar: 204x99mm

Finisare
Spiră metalică albă. Ambalare: unic în punguță.
Notițe repoziționabile 50 coli, fară print. 
5 x 20 semne de carte din folie de plastic – diferite 
culori.
Mucava ca. 2 mm caserată hartie DCM 135 g/mp, 
print: 1/1. 
Plastifiere mată față/verso.

număr file
12 file + coperta

Informații   TEHNICE

Hârtie
Dublu cretată lucioasă 150 gr/mp

Personalizare
Standard: color fiecare filă fată/verso în zonă de personalizare

Integrală: fiecare fila față/verso, suport mucava

cu NotiȚe Repoziționabile
CALENDAR DE birou

find the success

106106
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Machetare Tipuri de fisiere

Dimensiune finita
315x150 mm

Elementele de text se 
pozitioneaza cu 5 mm in 

interiorul acestui format
Suport hartie 

DCL 350g
Print

Policromie

Dimensiune finita
315x470 mm

Elementele de text se 
pozitioneaza cu 5 mm 

in interiorul acestui 
format

Numar de pagini
12 + coperta
Suport hartie 

Coperta DCL170 g/mp
Interior DCL170 g/mp

Print 
Policromie

Dimensiune personalizare 
285x32mm
Pozitionare - jos

Spira intra 10 mm 
in formatul finit al 
copertii/paginii 
interioare
Model Spira
Metalica alba

10 mm in formatul 
finit al capacului

Capac calendar

Coperta Calendar

Personalizare Coperta

& pagini interioare

& pagini interioare

Zona spira

agatatoare

315 mm

150 m
m

470 m
m

• Dacă documentul conține imagini, background sau elemente 
grafice ce depasesc formatul finit, atunci acestea trebuie prelungite 
în formatul brut* cu 5 mm ;
• Textele sau celelalte elemente grafice (logo-uri) trebuie 
poziționate cu minimum 5 mm în interiorul formatului finit;
• Capacului calendarului se personalizeaza ținând cont de 
aspectele menționate în imaginea descriptivă de mai jos

* Format brut = formatul finit + 5 mm bleed pe toate laturile

• Imagini - tiff minimum 300 dpi în dimensiunile și specificațiile 
tehnice ale calendarului
• PDF - cu fonturi convertite la curbe în dimensiunile și 
specificațiile tehnice ale calendarului
• Culori CMYK sau Pantone

* Dimensiunea de personalizare a paginilor interioare precum si pozitionarea, pentru 
anumite calendare de perete, poate sa difere fata de personalizare standard in functie 
designul calendarului.

calendarede perete
personalizare 

Personalizare Calendare de perete

Dimensiune 
personalizare

93x14 mm
Pozitionare - jos

Dimensiune 
personalizare

64x11 mm
Pozitionare - sus

Personalizare fata Personalizare verso

Pagina Față Pagina verso

Personalizare pagini interioare

Personalizare copertă

* Format brut = formatul finit + 5 mm bleed pe toate laturile

• Daca documentul contine imagini, background sau elemente 
grafice ce depasesc formatul finit, atunci acestea trebuie prelungite 
în formatul
brut* cu 5 mm ;
• Textele sau celelalte elemente grafice (logo-uri) trebuie 
poziționate cu minimum 5 mm în interiorul formatului finit;

• Imagini - tiff minimum 300 dpi in dimensiunile și specificațiile 
tehnice ale calendarului

• PDF - cu fonturi convertite la curbe în dimensiunile și 
specificațiile tehnice ale calendarului

• Culori CMYK sau Pantone

Machetare Tipuri de fisiere

204 mm

99
 m

m

Dimensiune finită
204x99 mm

Elementele de text se 
pozitioneaza cu 5 mm 

in interiorul acestui 
format

Numar de pagini
12 + coperta
Suport hartie 

DCL150 g/mp
Print 

Policromie 

Spira intră 10 mm 
în formatul finit al 
coperții/paginii 
interioare
Model Spiră
Metalică alba

* Culori disponibile in funcție de 
modelul calendarului

Coperta Calendar

& pagini interioare
Zona spira

Notițe repozitionabile 
mari: 100 x 75mm

5 x 20 semne de carte 
din folie de plastic,
diferite culori

Notițe Semne de carte

Suport -  Cod Culori*

Albastru A Rosu R
Argintiu AG Verde V
Maro M

calendarede birou
personalizare

Notițe repozitionabile 
mici: 50 x 75 mm
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Machetare Tipuri de fisiere

* Dimensiunea de personalizare a paginilor interioare precum și pozitionarea, pentru 
anumite calendare verticale, poate să difere fața de personalizare standard în funcție 
de designul calendarului.

• Dacă documentul conține imagini, background sau elemente 
grafice ce depasesc formatul finit, atunci acestea trebuie prelungite 
în formatul brut* cu 5 mm ;
• Textele sau celelalte elemente grafice (logo-uri) trebuie 
pozitionate cu minimum 5 mm în interiorul formatului finit;

* Format brut = formatul finit + 5 mm bleed pe toate laturile

• Imagini - tiff minimum 300 dpi în dimensiunile și specificațiile 
tehnice ale calendarului

• PDF - cu fonturi convertite la curbe în dimensiunile și 
specificațiile tehnice ale calendarului

• Culori CMYK sau Pantone

Dimensiune finită
155x175 mm

Elementele de text se 
pozitioneaza cu 5 mm 

în interiorul acestui 
format

Număr de pagini
12 + copertă
Suport hârtie 

Copertă DCL150 g/mp
Print 

Policromie 

5 x 20 semne de carte 
din folie de plastic,
diferite culori

Spira intra 10 mm 
în formatul finit al 
coperții/paginii 
interioare
Model Spiră
Metalică albă

Coperta Calendar

Notițe repoziționabile 
mari: 100 x 75mm

Notițe Semne de carte

Zona spira

155 mm

17
5 

m
m

Suport -  Cod Culori*

Albastru A Rosu R
Argintiu AG Verde V
Maro M

* Culori disponibile în funcție de 
modelul calendarului

calendareverticale - coperta
personalizare

Dimensiune finită
155x175 mm

Elementele de text se pozitionează 
cu 5 mm în interiorul acestui format

Număr de pagini
12 + copertă
Suport hartie 

Copertă DCL150 g/mp
Interior DCL150 g/mp

Print 
Policromie 

pagini interioare

155 mm

17
5 

m
m

Dimensiune personalizare
34x34 mm

Pozitionare - stanga/jos

Dimensiune personalizare
70x15 mm

Pozitionare - central/jos

Dimensiune personalizare
140x20 mm

Pozitionare - central

Personalizare Față zona1

Personalizare Față zona 2

Personalizare verso

calendareverticale - pagini interioare
personalizare
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 informații   tehnice
10 mm (spira metalica alba)
Mucava cca. 2 mm caserată hârtie 135 g/mp, 
print: 1/1, plastifiere mată față/verso.
o culoare

Loc de spira
Hartie 

Print

* Contra cost agenda se poate personaliza: Coperți 
tipărite cu grafica clientului; timbru sec; folio argintiu; 
folio auriu

Albastru A Rosu R

Argintiu AG Verde V

Maro M

Culori   disponibile

240 m
m

170 mm

Spira intră 10 
mm in formatul 

finit al coperții/
paginilor 
interioare

Model Spiră
Metalică alba

Contra cost 
agenda poate sa 
fie personalizată 
cu anul curent sau 
următor
Model 
Personalizare
Timbru sec
Folio Argintiu 
Foio Auriu

Zona spira

INSERARE AN

Agenda se poate personaliza: cu timbru sec, folio argintiu 
sau folio auriu pe copertă

Dimensiune standard* matrița
50x50mm

*Pentru  matrițe mai mari decat standard se percepe un  
extra-cost 

Dimensiune maxima 100x70mm

Zona Amplasare logo / datede personalizare

agendaB5 cu notițe DM 302 - coperta
personalizare agendaB5 cu notițe DM 302 - interior

personalizare

 informații   tehnice
10 mm 
offset 80 g/mp
2 culori
Notițe repozitionabile mari: 100 x 75mm
Notițe repozitionabile mici:    50 x 75 mm
5 x 20 semne de carte din folie de plastic, diferite 
culori.

Loc de spiră
Hârtie 

Print
Notițe

Semne

** Contra cost agenda se poate personaliza:  Interior 
tipărit cu logo-ul sau grafica clientului; 2-4 pagini 
informații inserate la interior.

Notite 
repozitionabile 

mari: 100 x 75mm

Notițe zona 1

Notite repozitionabile 
mici: 50 x 75 mm

Notițe zona 2
5 x 20 semne de 
carte din folie de 
plastic, diferite 
culori

Semne de carte

235 m
m

165 mm
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 informații   tehnice

10 mm (spira metalica alba)
Mucava cca. 2 mm caserată hartie 135 g/mp, 
print: 1/1, plastifiere mată față/verso.
o culoare

Loc de spira
Hârtie 

Print

* Contra cost agenda se poate personaliza: Coperți 
tipărite cu grafica clientului; timbru sec; folio argintiu; 
folio auriu

Albastru A Rosu R

Argintiu AG Verde V

Maro M

Culori   disponibile 

285 mm

200 mm

Spira intra 10 mm 
in formatul finit al 
copertii/paginilor 

interioare
Model Spira

Metalica alba

Contra cost 
agenda poate sa 
fie personalizata 
cu anul curent sau 
urmator
Model 
Personalizare
Timbru sec
Folio Argintiu 
Foio Auriu

Zona spira

INSERARE AN

Agenda se poate personaliza: cu timbru sec, folio argintiu sau 
folio auriu pe coperta

Dimensiune standard* matrita
50x50mm

*Pentru  matrite mai mari decat standard 
se percepe un extra-cost 

Dimensiune maxima 100x70mm

Zona Amplasare logo / datede personalizare

agendaA4 cu notițe DM 301 - coperta
personalizare

 informații   tehnice

agendaA4 cu notițe DM 301 - interior
personalizare

10 mm 
offset 80 g/mp
2 culori
Notițe repozitionabile mari: 100 x 75mm
5 x 20 semne de carte din folie de plastic, diferite 
culori.

Loc de spira
Hârtie 

Print
Notițe
Semne

** Contra cost agenda se poate personaliza:  
Interior tipărit cu logo-ul sau grafica clientului; 2-4 
pagini de informații inserate la interior.

Notite 
repozitionabile 
mari: 100 x 75mm

Notițe zona 1

195 m
m

195 mm
5 x 20 semne de 
carte din folie de 

plastic, diferite 
culori

Semne de carte
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 informații   tehnice
dublă imitație piele/țesatură
Ivory 80 g/mp
2 culori
5 x 20 semne de carte din folie de plastic, 
diferite culori.

Copertă
Hârtie interior

Print interior
Semne de carte

** Contra cost agenda se poate personaliza: cu timbru sec, folio argintiu 
sau folio auriu pe copertă

148 mm

21
0 

m
m

5 x 20 semne de 
carte din folie de 
plastic, diferite 
culori

Semne de carte

Agenda se poate 
personaliza: cu 
timbru sec, folio 

argintiu sau folio 
auriu pe coperta

Dimensiune 
standard* matriță

50x50mm

*Pentru  matrițe 
mai mari decat 

standard se 
percepe un  

extra-cost 
Dimensiune 

maxima 
100x70mm

Zona Amplasare logo 
/ date de personal-

izare

agendaA5 nedatata DM 405
personalizare

Cod Culori

Albastru A Rosu R

 informații   tehnice

10 mm 
DCL 300 g/mp
Policromie

Loc de spira
Hartie coperta

Print coperta

* Contra cost agenda se poate personaliza: Coperți tipărite cu grafica 
clientului;  Interior tipărit cu logo-ul sau grafica clientului; 2-4 pagini 
informații inserate la interior.

140 mm

21
0 

m
m

Spira intră 10 mm 
în formatul finit al 
coperții/paginilor 

interioare
Model Spiră

Metalică alba

Inserare logo

Tiparire date firma
Adresa
Telefoane
e-mail
site

Zona spira

Personalizare
coperta zona 1

Personalizare
coperta zona 2

agendaA5 nedatată DM 400
personalizare

Cod Culori*

* Culori disponibile in funcție de 
modelul agendei

Albastru A Rosu R

Maro M Verde V
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Personalizare copertă* PLANER
 informații   tehnice

10 mm (spiră metalică alba)
Mucava cca. 2 mm caserată hartie 135 g/mp, 
print: 1/1, plastifiere mată față/verso.
 o culoare

Loc de spiră
Hartie 

Print

* Contra cost planerul se poate personaliza: Coperți 
tipărite cu grafica clientului; timbru sec; folio argintiu; 
folio auriu

Albastru A Rosu R

Argintiu AG Verde V

Maro M

Culori   disponibile 

Planerul se poate personaliza: cu timbru sec, folio argintiu sau 
folio auriu pe coperta

Dimensiune standard* matriță
50x50mm

*Pentru  matrițe mai mari decat standard 
se percepe un extra-cost 

Dimensiune maxima 100x70mm

Zona 1 de personalizare

285 mm

145 mm

Contra cost 
planerul poate să 
fie personalizat 
cu anul curent sau 
urmator
Model 
Personalizare
Timbru sec
Folio Argintiu 
Foio Auriu

INSERARE AN
Spira intră 10 mm 
în formatul finit al 
coperții/paginilor 
interioare
Model Spiră
Metalica alba

Zona spira

Planerplaner - copertă
personalizare

 informații   tehnice
Personalizare Interior** PLANER

10 mm (spira metalica alba)
Ivory 80g/mp
două culori

Loc de spira
Hartie 

Print

285 mm

26
0 

m
m

275mm
110m

m

** Contra cost planerul se poate personaliza:  Interior tipărit cu 
logo-ul sau grafica clientului; 2-4 pagini de informații inserate la 
interior.

Contra cost la planer 
se poate aduga un 
pix personalizat în 
locul ZONEI 1 de 

personalizare

Personalizare
32x37mm

Planerul se poate personaliza: cu timbru sec, 
folio argintiu sau folio auriu pe coperta
Dimensiune standard* matriță
50x50mm

*Pentru  matrițe mai mari decat standard se 
percepe un extra-cost 
Dimensiune maxima 100x70mm

Zona 1 de personalizare

Tiparire date firma
Logo
Adresa
Telefoane
e-mail
site

Personalizare
Interior**

planerplaner - interior
personalizare


