
48 см

Хартия 150 гр./м2 дв. хром гланц.
Пълноцветен едностранен печат.
Опции за довършване: ламинат, UV лак, метални лайсни

Хартия 150 гр./м2 дв. хром гланц.

картон за гръб 300 гр./м2

Пълноцветен едностранен печат.
Подвързване с метална спирала и 
кукичка за окачване.
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РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ
ГОЛЯМО ТЯЛО

Tяло с 3 секции

МАЛКО ТЯЛО

Тяло с 3 секции с печатан гръб

размер на датника: 31 x 15 см

размер на датника: 31 x 22,5 см

Тяло отпечатано на 70 гр./м2 офсетна хартия.
Гръб от 300 гр./м2 едностранно хромов целулозен картон.
подвързване на блокчето с лепене, телбодиране, микроперфорация, лепене към гърба.
Календариум на 3 езика, официални празници, църковни празници и именни дни,
фази на луната и зодиакални знаци. Прозорче за текуща дата.
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Тяло на 90 гр./м2 двустранно 
хромова хартия гланц.
Подвързване на блокчето с 
лепене

МНОГОЛИСТОВ КАЛЕНДАР2 ЛИСТОВ КАЛЕНДАР3
13 ЛИСТА
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AREA

Тяло с 4 секции
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Габрово, Западна индустриална зона, тел.: 066 810 920,  066 810 922, 0885 502 501  
e-mail: mbox@polypress.info      www.polypress.eu

Формат А6, А5, А4
Подложка от картон 400 гр./м2

тяло 70 гр./м2 офсетна хартия.
Опция - рекламна корица.

29 см

Двустранен печат
28 листа, 53 седмици.
тяло 80 гр./м2 офсет
корица 250 гр./м2

двустранен хром.
подвързване с
метална спирала.

Рекламна площ 
290х30 мм

Рекламна площ
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РЕКЛАМНА ПЛОЩ

Рекламна площ на 
подложния картон 

156х35 мм
Подвързване с 

метална спирала
Тяло 150 гр./м2 дв. 

хромов материал гланц
Подложен картон 325 гр./м2 

едностранно хромов 
целулозен картон

16 см

11 см

КАЛЕНДАР-ПИРАМИДКА4 КАЛЕНДАР НАСТОЛЕН5

ТЕФТЕРИ7

БЛОКЧЕТА  ЗА  ПИСАНЕ6

ЛАЗЕРНО
ИЗРЯЗВАНЕ

ИНДИВИДУАЛЕН
ДИЗАЙН

ИНДИВИДУАЛЕН
ДИЗАЙН

РЕКЛАМЕН НАДПИС
В 1  ИЛИ 2  ЦВЯТА

КАЛЕНДАРИЯ2023

Отпечатани на 120 гр./м2 
натронова хартия с цвят крафт или бял.
формати: 160х70х250, 130х90х250, 100х100х380,570х120х380

ХАРТИЕНИ ТОРБИЧКИ8

Формат А5, 100 листа без дати.
Тяло 80 гр./м2 офсетна хартия
4 листа заглавна страница и календар
за 2 поредни години 2023, 2024.
Подвързване с метална спирала.
Опция за лого на корицата с лазерно изрязване.


