
KL 3 KUCHNIA I TY
Kalendarz z magnesem – można zawiesić na lodówce!
– format 13,5 x 20,5 cm, 112 stron;
– okładka kredowana, druk środka dwukolorowy, dwustronny;
– awers: kalendarium tygodniowe, miejsce na notatki, numeracja ty-
godni i dni roku, fazy Księżyca, skrócone kalendarium danego miesią-
ca, znaki zodiaku, w niedziele godziny wschodu i zachodu Słońca;
– rewers: kuchnia na co dzień i od święta, cykle poświęcone kuchen-
nym gadżetom, trendom dietetycznym, warzywom oraz przysmakom 
z różnych stron świata, horoskop;
– opakowanie: standard 50 egz.

KL 1 DOM – ZDROWIE – RODZINA
Kalendarz z magnesem – można zawiesić na lodówce!
– format 12 x 29,3 cm, 112 stron;
– okładka kredowana, druk środka dwukolorowy, dwustronny;
– awers: kalendarium tygodniowe, miejsce na notatki, numeracja 
tygodni i dni roku, fazy Księżyca, aforyzm, znaki zodiaku, w niedziele 
godziny wschodu i zachodu Słońca;
– rewers: cykle poświęcone ziołolecznictwu, chorobom i zaburze-
niom psychicznym, lecznictwu uzdrowiskowemu oraz sprawdzone 
przepisy kulinarne na różne okazje, a także horoskopy dla poszcze-
gólnych znaków zodiaku;
– opakowanie: standard 50 egz.

KL 2 MINI DOM – ZDROWIE – RODZINA
Kalendarz z magnesem – można zawiesić na lodówce!
– format 7,5 x 18,5 cm, 112 stron;
– okładka kredowana, druk środka dwukolorowy, dwustronny;
– awers: kalendarium tygodniowe, miejsce na notatki, numeracja 
tygodni i dni roku, fazy Księżyca, znaki zodiaku, w niedziele godziny 
wschodu i zachodu Słońca;
– rewers: zob. KL1 DOM-ZDROWIE -RODZINA;
– opakowanie: standard 60 egz.

KL 4 KALENDARZ DOMOWY
– średni zdzierak jednodniowy
– format 9,5 x 13 cm, 736 stron, okładka foliowana, druk środka dwu-
kolorowy, dwustronny, papier gazetowy PRESSO z Kwidzyna, otwór 
umożliwiający zawieszenie na tylnej stronie okładki;
– awers: kalendarium jednodniowe, do pięciu imion solenizantów, 
miejsce na notatki, numeracja dni i tygodni roku, godziny wschodu 
i zachodu Słońca oraz Księżyca, fazy Księżyca, znak zodiaku, aforyzm 
lub przysłowie;
– rewers: wiele informacji dotyczących m.in. stolic europejskich, zna-
nych światowych marek, historii fryzur, telefonów i lodów, nieprze-
ciętnych kobiet, najbardziej zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, 
opieki nad kotami, teorii spiskowych, malarzy, mitologii słowiańskiej, 
znanych powiedzeń oraz przepisy kulinarne, a także horoskopy;
– opakowanie: standard 24 egz.; 4 zgrzewki po 6 egz.

KL 5 NOWY KALENDARZ POLSKI
– mały zdzierak jednodniowy
– format 7,5 x 10,5 cm, 736 stron, okładka foliowana, druk środka 
dwukolorowy, dwustronny, papier gazetowy PRESSO z Kwidzyna;
– twór umożliwiający zawieszenie na tylnej stronie okładki;
– awers: kalendarium jednodniowe, do pięciu imion solenizantów, 
miejsce na notatki, numeracja dni i tygodni roku, godziny wschodu 
i zachodu Słońca oraz Księżyca, fazy Księżyca, znak zodiaku, aforyzm 
lub przysłowie;
– rewers: zob. KL 4 KALENDARZ DOMOWY;
– opakowanie: standard 48 egz.; 8 zgrzewek po 6 egz.



KL 14 KALENDARZ TRADYCYJNY Z RÓŻĄ
– duży zdzierak jednodniowy
– format 14 x 19,5 cm, 736 stron, okładka foliowana, druk środka dwukolorowy, 
dwustronny, papier gazetowy PRESSO z Kwidzyna, otwór umożliwiający zawiesze-
nie;
– awers: kalendarium jednodniowe, do pięciu imion solenizantów, miejsce na 
notatki, numeracja dni i tygodni roku, godziny wschodu i zachodu Słońca oraz Księ-
życa, fazy Księżyca, znak zodiaku, aforyzm lub przysłowie, skrócone kalendarium 
danego miesiąca;
– rewers: wiele informacji dotyczących m.in. stolic europejskich, znanych świato-
wych marek, historii fryzur, telefonów i lodów, nieprzeciętnych kobiet, najbardziej 
zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, opieki nad kotami, teorii spiskowych, 
malarzy, mitologii słowiańskiej, znanych powiedzeń oraz przepisy kulinarne, a także 
horoskopy;
– opakowanie: standard 20 egz.; 4 zgrzewki po 5 egz.

KL 7 KASTOR – karton
– format 6,5 x 10 cm, 80 stron; okładka kartonowa w kratkę czerwoną, niebieską, 
zieloną, purpurową i żółtą, kredowana; kalendarium tygodniowe, miejsce na notat-
ki, podwójne imiona, numeracja tygodni i dni roku, fazy Księżyca, znaki zodiaku, w 
niedziele godziny wschodu i zachodu Słońca; daty imienin, skrócone kalendarium 
roku bieżącego oraz następnego, rozkład świąt w kilku kolejnych latach, telefony 
kierunkowe, notes teleadresowy;
– opakowanie: standard 200 egz. (mix kolorystyczny), banderolowane w pakietach 
po 10 egz.

KL 8 TOMEK – minikalendarzyk kieszonkowy
– format 6,5 x 10 cm, 48 stron; okładka kartonowa czerwona, niebieska, zielona, 
purpurowa i żółta, kredowana; kalendarium miesięczne z miejscem na notatki, 
podwójne imiona; skrócone kalendarium roku bieżącego oraz następnego, rozkład 
świąt w kilku kolejnych latach, telefony kierunkowe, notes teleadresowy;
– opakowanie: standard 100 egz. (mix kolorystyczny), banderolowane w pakietach 
po 10 egz.

KL 10 KASTOR – plastik
– format 6,5 x 10 cm, 80 stron;
– okładki plastikowe (karton kaszerowany folią winylową) z folii moletowanej w 
kolorze niebieskim, żółtym, zielonym, srebrnym, czerwonym, bordowym i czarnym;
– kalendarium tygodniowe, miejsce na notatki, podwójne imiona, numeracja tygo-
dni i dni roku, fazy Księżyca, znaki zodiaku, w niedziele godziny wschodu i zachodu 
Słońca; daty imienin, skrócone kalendarium roku bieżącego oraz następnego, 
rozkład świąt w kilku kolejnych latach, telefony kierunkowe, notes teleadresowy;
– opakowanie: standard 200 egz. (mix kolorystyczny), banderolowane w pakietach 
po 10 egz.

KL 11 KRZYŚ
– format 7 x 14 cm, 64 strony;
– okładki plastikowe z folii metalizowanej w kolorze niebieskim, brązowym, zielo-
nym, srebrnym oraz z folii moletowanej czerwonej i czarnej;
– kalendarium miesięczne, miejsce na notatki, podwójne imiona; skrócone kalenda-
rium roku bieżącego oraz następnego, telefony kierunkowe;
– oddzielny, wymienny notes teleadresowy;
– opakowanie: standard 120 egz. (mix kolorystyczny), banderolowane w pakietach 
po 10 egz.

KL 12 TET
– format 8 x 12 cm, 128 stron;
– okładki plastikowe z folii metalizowanej w kolorze niebieskim, brązowym, zielo-
nym, srebrnym oraz z folii moletowanej czerwonej i czarnej;
– kalendarium tygodniowe, miejsce na notatki, podwójne imiona, numeracja tygodni 
i dni roku, fazy Księżyca, znaki zodiaku, w niedziele godziny wschodu i zachodu 
Słońca; skrócone kalendarium roku bieżącego oraz następnego, rozkład świąt w kilku 
kolejnych latach;
– wymienna wkładka zawierająca telefony kierunkowe, notes teleadresowy, daty 
imienin, informacje o jednostkach miar, odległości drogowe i kolejowe, pola figur i 
objętości brył, podział administracyjny Polski, wartość kaloryczną produktów;
– opakowanie: standard 120 egz. (mix kolorystyczny), banderolowane w pakietach 
po 10 egz.


