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KALENDARZE



Kalendarz Trójdzielny

Kalendarze Planszowe
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DOWOLNA GRAFIKA miejsce na logo i dane 3 
kalendaria na obecny, poprzedni i następny mie-
siąc praktyczne okienko wskazujące dzień czytelny 
kalendarz
FORMAT: 820x320 mm
KALENDARIUM: 285 mm x 135 mm
ILOŚĆ KART: 3 kalendaria, każde po 12 miesięcy
WYKOŃCZENIE: kartonowy podkład w opcji foli 
matowej lub błyszczące, kaszerowana (wypukła) 
główka w opcji, 3 wklejane kalendaria
- możliwość projektu indywidualnego

50 szt   

50 szt   

10 szt   Nakład

Nakład

kalendarz planszowy 13 kart (170g)

wypukła główka+folia  820x320mm

płaska głowka bez folii  820x320mm

1790 zł

 850 zł

 850 zł

850 złCena: netto

Cena: netto

Cena: netto

250 szt   

250 szt   

4200 zł 

3900 zł 

2600 zł 

4500 zł 

6800 zł 

4500 zł 

6300 zł 

 11500 zł 

8200 zł 

10500 zł 

 27500 zł 

19900 zł 

1000 szt   

1000 szt   

100 szt   

100 szt   

3590 zł 

1660 zł 

1350 zł 

500 szt   

500 szt   

2500 szt   

2500 szt   

Dowolna grafika
-  miejsce na logo i dane
- 12 miesięcy, każdy na osobnej stronie
-  czytelny kalendarz
FORMAT:  A4 lub A3
ILOŚĆ KART: 7 (okładka + wnętrze zadruk dwu-
stronny)
WYKOŃCZENIE: kolor dwustronnie (4+0), okład-
ka jednostronnie (4+0), wnętrze papier kredowy 
170g, okładka papier kredowy 300g, czarna spirala  
z zawieszką na krótkim boku
- możliwość projektu indywidualnego



Biuwar- podkład na biurko

Kalendarz Piramidka 
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50 szt   

50 szt   10 szt   

Nakład

Nakład

biuwar A2 / 52 karty

26 kart

piramidka spiralowana 210x110  (13 kart-kreda 170g)

1590 zł

 890 zł

 550 zł240 zł

Cena: netto

Cena: netto

Cena: netto

250 szt   

250 szt   

3400 zł 

1900 zł 

1150 zł 

6250 zł 

3500 zł 

1550 zł 

 11600 zł 

6200 zł 

 2600 zł 10500 zł 

 27700 zł 

14800 zł 

  5700zł 

1000 szt   

1000 szt   

100 szt   

100 szt   

2250 zł 

1200 zł 

 880 zł 

500 szt   

500 szt   

2500 szt   

2500 szt   

DOWOLNA GRAFIKA
-  miejsce na logo i dane
-  miejsce na kalendarz
-  praktyczne i funkcjonalne
-  organizer pracy, 
-  możliwość podziałów według potrzeb
-  miejsce na notatki, ważne telefony itp
- możliwość projektu indywidualnego
FORMAT: A2 594 mm x 420 mm  
ILOŚĆ KART: 26 lub 52 karty
WYKOŃCZENIE: kartonowy podkład, klejenie w 
blok w górnej i dolnej krwawędzi, lub 1 do wyboru

Dowolna grafika / zdjęcia
-  miejsce na logo i dane
- WIELOPLANSZOWY A5 210 X 110 mm
- ILOŚĆ :13 kart-kreda    
Papier: kreda 170g + OKŁADKA kreda 300g
POŁĄCZONE SPIRALĄ na piramidce kartonowej 
bez nadruku



+48 61 661 70 87 biuro@sprintdrukarnia.p l

KATARZYNA JANOŚ
508 517 755

e-mail katarzyna@sprintdrukarnia.pl

PAWEŁ KŁAPSA
508 517 759

e-mail pawel@sprintdrukarnia.pl


