
NOTATNIKI znakomicie sprawdzają się jako materiały promocyjne, jest to
przydatny i praktyczny gadżet reklamowy. Możemy stworzyć autorskie
projekty opraw notesów, które pozwolą kreować wizerunek Państwa firmy.
Wszystkie oprawy umożliwiają wykonanie nadruków reklamowych, tłoczeń oraz personalizacji.

W ciągłej sprzedaży posiadamy notatniki w dziesięciu
kolorach oprawy Nebraska. Notatniki dostępne są

w formacie A4 i A5, papier biały lub chamois,
zadruk: linia lub kratka.

Ozdobna blaszka, gumka na długopis oraz długopis za dodatkową opłatą

! seledynowa! granatowa ! zielona! czerwona! pomarańczowa

! brązowa ! szara ! czarna! beżowa ! czekoladowa



format A4
nr. kat. NA4K
oprawa: Nebraska (10 kolorów)
ilość stron: 160
papier: biały offset 70g/m2

zadruk: kratka
blok: 200 x 294 mm
opakowanie zbiorcze 10 szt.

format A5
nr. kat. NA5K
oprawa: Nebraska (10 kolorów)
ilość stron: 160
papier: biały offset 70g/m2

zadruk: kratka
blok: 142 x 203 mm
opakowanie zbiorcze 10 szt.

długopis
oferujemy długopisy
w czterech kolorach
z możliwością
naniesienia nadruku
laserem

blaszka
blaszka  zakładana na
gumkę z możliwością
naniesienia logo laserem

gumki
możliwość wymiany
gumki na jeden
z dziewięciu
dostępnych kolorów

NOTATNIKI oferta standardowa

papier
dostępne są bloki
z papieru chamois lub
białego z nadrukiem
w kratke lub w linie

tasiemka
istnieje możliwość zmiany tasiemki na
indywidulanie drukowaną z logo firmy

personalizacja
istnieje możliwość personalizacji poprzez tłoczenie
termiczne, tłoczenie cyfrowe z folią lub laser

wkładka/wyklejka
istnieje możliwość
dodania barwnej
wkładki lub wyklejki

logo
możliwość naniesienia
na oprawę logo
w formie tłoczenia
termicznego, tłoczenia
cyfrowego z folią, laseru
lub nadruku UV



długopisy

1
żółta

2
pomarańczowa

3
różowa

4
czerwona

5
zielona

6
brązowa

7
granatowa

8
szara

9
czarna

KREATOR
Podobnie jak w przypadku kalendarzy, KREATOR umożliwia
zaprojektowanie własnej okładki wraz z logo firmy przy
użyciu zaproponowanych materiałów i wzorów przeszyć.
Minimalna ilość zamówienia 100 szt.

Posiadana przez nas duża ilość wykrojników oraz
materiałów pokryciowych pozwala na wykonanie
niepowtarzalnej okładki notatnika, a co najważniejsze
możecie Państwo w sposób bardzo realistyczny zobaczyć
obraz produktu finalnego.

NOTATNIKI oferta dodatkowa

tłoczenie na sucho wypalanie laserem tłoczenie cyfrowe z folią

tłoczenie na sucho wypalanie laserem tłoczenie cyfrowe z folią

tłoczenie logo

personalizacja

druk UV

wyklejka

wkładkagumki tasiemki z nadrukiem



! Oprawy Cross Malaga ! Oprawy Cross Porto

NOTATNIKI przykłady alternatywnych opraw
! Oprawy Vivella  (blaszka, gumka na długopis oraz długopis dostępne za dodatkową opłatą)

! Oprawy Cross Haga

! Oprawy przeszywane

! Oprawy Carbon Paris

www.kalendarzedlaciebie.com


