
размер на положния картон - 33x70 см

размер на тетрадката - 30.5x15 см

тяло - една секция

тяло - три секции

Работни календари
голямо тяло

Многолистови календари

Календари - колибка

Работни календари

Календари - колибка

малко тяло

размер:
    с удължена подложка
        - 33x70 см
    с нормална подложка
        - 33x50 см

размер на тетрадката - 33x24 см

12 листа, подвързване с телбод

формат 33х52 см разгънат

отпечатан на 250 гр/м2 
    двустранно хромов картон

размер на рекламната площ за 
    надписване  6х33 см

размер 13х16 см

поле за рекламен надпис
    в един или два цвята,
    размер на полето 
    3.5х16 см
тяло от 135 гр/м2 
    двустраннохромов картон

гръб от 350 гр/м2

    едностраннохромов картон

тяло от 70 гр/м2 финландски 
    офсет

гръб от 400 гр/м2 едностранно-
    хромов картон

перфорирани за откъсване в 
    горния край

прозорче за текущата 
    дата

Календари 2018Календари 2018

Календар колибка с две рекламни снимки на лицето,
                             сменят се чрез плъзгаща вложка

                                                     и календариум на гърба

размер на рекламната
                                                     площ 21/10,5 см

Дизайна на рекламните материали има илюстративен характер. www.polypress.infowww.polypress.info

Многолистови календари



датирано работно тяло
книжно тяло 352 стр.

еднакви вътрешни страници 
книжно тяло 192 стр.  

 размер 6х9 см

 отпечатано на 250 гр./м2 
   дв. хромов картон пълноцветно 
   4 цв. - за лицето
   и 2 цвята на гърба

 едностранно лакирано с UV лак 
   (висок гланц на лицето)

 формат А4

 щанцован джоб с прорези 
 за визитка

 формати А6, А5, А4 

 50 листа и подложка 
    от картон 400гр/м2

 70 гр./м2 офсетна
    хартия, печат в 1 
    или 2 цвята

 възможност за
    рекламна корица в
    2 или 4 цвята

 кутии: дъно и капак

 кутия за вино

 обложки за CD

 възможност за 
    едностранно UV лакиране

 възможност за поставяне
    на лайсни

индивидуален проект

формат 50x70 см

отпечатан на 135 гр/м2 
    двустранно хромова 
    хартия гланц

Листови календари

Папки

Хартиени торбички

Папки

Хартиени торбички

Джобни календарчета

Блокчета за писане

Картонени опаковки

За контакти: тел. (066) 810 920, 810 927За контакти: тел. (066) 810 920, 810 927

Бележници

www.polypress.infoЛистови календари
Джобни календарчета

www.polypress.info

 отпечатани на 120 гр/м2

   кафява натронова 
   хартия крафт
   в 1, 2, 3 или 4 цвята

 формат 16/ 7 /25см

 формат 37/ 9 /25см

 формат 53/12 /38см

Ако опаковката, от която се нуждаете, е от 
хартия или картон – то ние със сигурност 
можем да я направим.

Папката е опаковката на 
поднесения в нея рекламен 
материал, оферта, договор. 
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