
OPRAWY NEBRASKA

seledyn 

pomarańcz czerwony 

brąz 

szary 

czekolada 

czarny 

zielony 

granat srebrny 

beż bordo 

OPRAWY PIKO 

granat czerwony szary czarny 

OPRAWY CROSS 

czerwony granat czarny srebrny 

OPRAWY VIVELLA

beż 

zielony seledyn 

czerwony 

brąz 

granat 

bordo 

pomarańcz 

czarny 

żółty róż 

fiolet 

niebieski szary 

granat 

OPRAWY ALUMINIUM 

srebrny czarny 

czerwony 

OPRAWY KRAFT 

niebieski czarny granat 

Notatniki

6 – brązowa

7 – niebieska

8 – granatowa

9 – szara

10 – czarna

1 – żółta

2 – pomarańczowa

3 – różowa

4 – czerwona

5 – zielona

Solidne notatniki dla firm są nieodłącznym 
atrybutem dobrze zorganizowanej załogi. 
Oferujemy eleganckie notesy reklamowe 
wykonane z wysokiej jakości materiałów, 
które możemy wzbogacić o personalizację.

Notesy z logo świetnie sprawdzają się w roli upominku 
dla kontrahentów, a także jako notesy reklamowe 
na różnego rodzaju targach czy wydarzeniach branżowych.
Notatniki możemy wykonać w dowolnej konfiguracji opraw 
z naszej oferty z wybranym kolorem gumek.



ilość stron: 160 | blok: 200 × 294 mm | 70 g/m2

papier kremowy lub biały | zadruk w kratkę lub w linię
minimum logistyczne 20 szt.

ilość stron: 160 | blok: 143 × 204 mm | 70 g/m2

papier kremowy lub biały | zadruk w kratkę lub w linię
minimum logistyczne 20 szt.

DŁUGOPIS
oferujemy długopisy w sześciu kolorach 
z możliwością naniesienia nadruku laserem

BLASZKA
blaszka zakładana na gumkę z możliwością 
naniesienia logo laserem; od 20 szt.

GUMKI
możliwość wymiany gumki na jeden z dziesięciu 
dostępnych kolorów; od 20 szt.

PAPIER
dostępne są bloki z papierem kremowym lub białym 
z nadrukiem w kratkę lub w linię

METALOWE NAROŻNIKI 
możliwość nałożenia ochronnych 
metalowych narożników

TASIEMKA
istnieje możliwość zmiany tasiemki 
na indywidualnie drukowaną z logo firmy; 
od 50 szt.

PERSONALIZACJA
możliwość personalizacji poprzez tłoczenie termiczne, 
tłoczenie cyfrowe z folią lub laser; od 20 szt.

WKŁADKA/WYKLEJKA
możliwość dodania barwnej wkładki 
lub wyklejki; od 50 szt.

LOGO
możliwość naniesienia na oprawę logo 
w formie tłoczenia termicznego, tłoczenia 
cyfrowego z folią, lasera lub nadruku UV;  
od 20 szt.

nr katalogowy NA5K

nr katalogowy NA5L

nr katalogowy NA4K

nr katalogowy NA4L

www.kalendarzedlaciebie.com


