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SPECYFIKACJA

Rozmiar:

Główka:

Uszlachetnienie główki:

Plecki:

Uszlachetnienie plecków:

Kalendarium:

Druk kalendarium:

Wykończenie:

308x790 mm

50 kalendarzy w kartonie

3

50

24

308x210 mm, tektura 1,9 mm oklejana papierem 150g

folia błysk lub mat jednostronnie, lakier wybiórczy UV

308x580mm, karton 300g, 3 miejsca na reklamę

brak, folia błysk jednostronnie

295x135 mm, 80g off set

Pantone 2+0, miesiąc i dni tygodnia w języku polskim,

angielskim i niemieckim, imieniny święta i niedziele 

wyróżnione na czerwono, numeracja tygodni

czerwone przesuwne okienko, dziurka na główce

24 kartony na palecie

295x35 mm
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295x35 mm

295x60 mm

295x135 mm

308x210 mm

295x135 mm

308 mm

295x135 mm

KALENDARZ TRÓJDZIELNY LUX WYPUKŁY



SPECYFIKACJA

Rozmiar: 308x790 mm

24 kartony na palecie24

295x35 mm
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295x35 mm

295x60 mm

295x135 mm

308x210 mm

295x135 mm

308 mm

295x135 mm

Główka:

Plecki:

Uszlachetnienie:

Kalendarium:

Druk kalendarium:

Wykończenie:

308x210 mm, główka drukowana w całości z pleckami

308x580mm, karton 300g, 3 miejsca na reklamę

brak

295x135 mm, 80g off set

Pantone 2+0, miesiąc i dni tygodnia w języku polskim,

angielskim i niemieckim, imieniny święta i niedziele 

wyróżnione na czerwono, numeracja tygodni

czerwone przesuwne okienko, dziurka na główce

65 65 kalendarzy w kartonie

KALENDARZ TRÓJDZIELNY LUX PŁASKI
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SPECYFIKACJA

Rozmiar:

24 kartony na palecie

5

24

Główka:

Plecki:

Uszlachetnienie:

Kalendarium:

Druk kalendarium:

Wykończenie:

308x185 mm, głowka drukowana w całości z pleckami

308x500mm, karton 300g, 1 miejsce na reklamę

brak

295x135 mm, 80g off set

Pantone 2+0, miesiąc i dni tygodnia w języku polskim,

angielskim i niemieckim, imieniny święta i niedziele 

wyróżnione na czerwono, numeracja tygodni

czerwone przesuwne okienko, dziurka na główce

308x685 mm
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295x40 mm

295x135 mm

308x185 mm

295x135 mm

308 mm

295x135 mm

65 65 kalendarzy w kartonie

KALENDARZ TRÓJDZIELNY EKONOMICZNY



SPECYFIKACJA

Rozmiar:

Główka:

Uszlachetnienie główki:

Plecki:

Uszlachetnienie plecków:

Kalendarium:

Druk kalendarium:

Wykończenie:

308x790 mm

24 kartony na palecie24

308x210 mm, tektura 1,9 mm oklejana papierem 150g

folia błysk lub mat jednostronnie, lakier wybiórczy UV

308x580mm, karton 300g, 3 miejsca na reklamę

brak, folia błysk jednostronnie

295x135 mm, 80g off set

Pantone 2+0, miesiąc i dni tygodnia w języku polskim,

angielskim i niemieckim, imieniny święta i niedziele 

wyróżnione na czerwono, numeracja tygodni

czerwone przesuwne okienko, dziurka na główce, 

spirala łącząca kalendaria w kolorze białym, czarnym lub 

srebrnym

30 25 kalendarzy w kartonie

295x25 mm
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295x25 mm

295x60 mm

295x135 mm

308x210 mm

295x135 mm

308 mm

295x135 mm

KALENDARZ TRÓJDZIELNY LUX WYPUKŁY SPIRALOWANY
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Gadzety z lwem

Pamiętaj, że GIFTbrand to również gadżety reklamowe i poligrafia.
W naszej szerokiej ofercie znajdziesz tysiące produktów,
które pomogą wzmocnić markę i wyprzedzić konkurencję

w świadomości zarówno stałych, nowych jak i potencjalnych klientów.

www.giftbrand.pl

http://www.giftbrand.pl


SPECYFIKACJA

Rozmiar: 308x790 mm

24 kartony na palecie

8
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11 kalendarzy w kartonie

Główka:

Uszlachetnienie głowki:

Plecki:

Uszlachetnienie plecków:

Kalendarium:

Druk kalendarium:

Wykończenie:

308x210 mm, tektura 1,9 mm oklejana papierem 150g

folia błysk lub mat jednostronnie, lakier wybiórczy UV

308x580mm, karton 300g, 3 miejsca na reklamę

brak, folia błysk jednostronnie

295x135 mm, 80g off set

Pantone 2+0, miesiąc i dni tygodnia w języku polskim,

angielskim i niemieckim, imieniny święta i niedziele 

wyróżnione na czerwono, numeracja tygodni

czerwone przesuwne okienko, dziurka na główce,

zegar umieszczony w centralnej części główki, sekunda - 

czerwona wskazówka - 8,5cm, minuta - czarna wskazów-

ka - 8cm, godzina - czarna wskazówka - 5cm

295x35 mm
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295x35 mm

295x60 mm

295x135 mm

295x135 mm

308 mm

295x135 mm

KALENDARZ TRÓJDZIELNY LUX WYPUKŁY Z ZEGAREM



SPECYFIKACJA

Rozmiar:

Główka:

Uszlachetnienie główki:

Plecki:

Uszlachetnienie plecków:

Kalendarium:

Druk kalendarium:

Wykończenie:

24 kartony na palecie
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40 kalendarzy w kartonie

308x210 mm, tektura 1,9 mm oklejana papierem 150g

folia błysk lub mat jednostronnie, lakier wybiórczy UV

308x975mm, karton 300g, 4 miejsca na reklamę

brak, folia błysk jednostronnie

295x135 mm, 80g off set

Pantone 2+0, miesiąc i dni tygodnia w języku polskim,

angielskim i niemieckim, imieniny święta i niedziele 

wyróżnione na czerwono, numeracja tygodni

czerwone przesuwne okienko, dziurka na główce

308x975 mm

295x35 mm
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295x35 mm

295x60 mm

295x60 mm

295x135 mm

308x210 mm

295x135 mm

295x135 mm

308 mm

295x135 mm

KALENDARZ CZTERODZIELNY



SPECYFIKACJA

Rozmiar:

Główka:

Uszlachetnienie główki:

Plecki:

Uszlachetnienie plecków:

Kalendarium:

Druk kalendarium:

Wykończenie:

24 kartony na palecie24

100 75 kalendarzy w kartonie

308x210 mm, tektura 1,9 mm oklejana papierem 150g

folia błysk lub mat jednostronnie, lakier wybiórczy UV

308x260mm, karton 300g, 1 miejsca na reklamę

brak, folia błysk jednostronnie

295x195 mm, 80g off set

Pantone 2+0, miesiąc i dni tygodnia w języku polskim,

angielskim i niemieckim, imieniny święta i niedziele 

wyróżnione na czerwono, numeracja tygodni

czerwone przesuwne okienko, dziurka na główce

308x470 mm

295x40 mm
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295x195 mm

308 mm

308x210 mm

KALENDARZ JEDNODZIELNY LUX WYPUKŁY
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SPECYFIKACJA

Rozmiar:

24 kartony na palecie

11

24

100 100 kalendarzy w kartonie

Główka:

Plecki:

Uszlachetnienie plecków:

Kalendarium:

Druk kalendarium:

Wykończenie:

308x470 mm

308x210 mm, główka drukowana w całości z pleckami

308x260mm, karton 300g, 1 miejsca na reklamę

brak, folia błysk jednostronnie

295x195 mm, 80g off set

Pantone 2+0, miesiąc i dni tygodnia w języku polskim,

angielskim i niemieckim, imieniny święta i niedziele 

wyróżnione na czerwono, numeracja tygodni

czerwone przesuwne okienko, dziurka na główce

KALENDARZ JEDNODZIELNY LUX PŁASKI

295x40 mm
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295x195 mm

308 mm

308x210 mm



SPECYFIKACJA

Rozmiar:

24 kartony na palecie

12

24

30 30 kalendarzy w kartonie

Główka:

Uszlachetnienie główki:

Plecki:

Uszlachetnienie plecków:

Kalendarium:

Druk kalendarium:

Wykończenie:

308x470 mm

308x210 mm, tektura 1,9 mm oklejana papierem 150g

folia błysk lub mat jednostronnie, lakier wybiórczy UV

308x260mm, karton 300g, 1 miejsca na reklamę

brak, folia błysk jednostronnie

295x195 mm, 80g off set

Pantone 2+0, miesiąc i dni tygodnia w języku polskim,

angielskim i niemieckim, imieniny święta i niedziele 

wyróżnione na czerwono, numeracja tygodni

czerwone przesuwne okienko, dziurka na główce,

spirala łącząca kalendaria w kolorze białym, czarnym lub 

srebrnym

KALENDARZ JEDNODZIELNY LUX WYPUKŁY SPIRALOWANY

295x40 mm

295x195 mm

308 mm

308x210 mm
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SPECYFIKACJA

Rozmiar: 308x790 mm

24 kartony na palecie

13

24

Główka:

Uszlachetnienie główki:

Plecki:

Uszlachetnienie plecków:

Kalendarium:

Druk kalendarium:

Wykończenie:

30 11 kalendarzy w kartonie

308x210 mm, tektura 1,9 mm oklejana papierem 150g

folia błysk lub mat jednostronnie, lakier wybiórczy UV

308x260mm, karton 300g, 1 miejsca na reklamę

brak, folia błysk jednostronnie

295x195 mm, 80g off set

Pantone 2+0, miesiąc i dni tygodnia w języku polskim,

angielskim i niemieckim, imieniny święta i niedziele 

wyróżnione na czerwono, numeracja tygodni

czerwone przesuwne okienko, dziurka na główce,

zegar umieszczony w centralnej części główki, sekunda - 

czerwona wskazówka - 8,5cm, minuta - czarna wskazów-

ka - 8cm, godzina - czarna wskazówka - 5cm

KALENDARZ JEDNODZIELNY LUX WYPUKŁY Z ZEGAREM

295x40 mm

308 mm

295x195 mm
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SPECYFIKACJA

Rozmiar:

50 kalendarzy w kartonie

24 kartony na palecie

14

50

24

TWOJE MIEJSCE NA REKLAMĘ

TWOJE MIEJSCE NA REKLAMĘ

TWOJE MIEJSCE NA REKLAMĘ

TWOJE MIEJSCE NA REKLAMĘ

Papier na okładkę:

Uszlachetnienie okładki:

Papier na wnętrze:

Miejsce na reklamę:

Ilość kart:

Wykończenie:

250g kreda błysk

folia błysk jednostronnie

150 kreda błysk

310x70 mm na pleckach kalendarza, pod kalendarium

6+2

spirala łącząca kalendaria biała, czarna lub srebrna

310x310 mm
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310x310 mm

310 mm

KALENDARZ KD

310x70 mm

TWOJE MIEJSCE NA REKLAMĘ



SPECYFIKACJA

Rozmiar:

15

karton 300g

brak

228x90 mm, 170g kreda, indywidualny projekt

4+0

brak

228x15 mm na podstawce, pod kalendariami

spirala łącząca kalendaria biała, czarna lub srebrna

Podstawka:

Uszlachetnienie podstawki:

Kalendaria:

Zadruk kalendarii:

Uszlachetnienie kalendarii:

Miejsce na reklamę:

Wykończenie:

228x115 mm

KALENDARZ BIURKOWY 13 KARTKOWY

228x15 mm
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228 mm

228x90 mm

24 kartony na palecie24

250 150 kalendarzy w kartonie



Gadzety z lwem

Pamiętaj, że GIFTbrand to również gadżety reklamowe i poligrafia.
W naszej szerokiej ofercie znajdziesz tysiące produktów,
które pomogą wzmocnić markę i wyprzedzić konkurencję

w świadomości zarówno stałych, nowych jak i potencjalnych klientów.

www.giftbrand.pl

http://www.giftbrand.pl


SPECYFIKACJA

Rozmiar:

24 kartony na palecie

17

24

250 150 kalendarzy w kartonie

228x115 mm

karton 300g

brak

jednostronny

110x100mm, 80g off set

Pantone 2+0, miesiąc i dni tygodnia w języku polskim,

angielskim i niemieckim, imieniny święta i niedziele 

wyróżnione na czerwono, numeracja tygodni

na całej powieszchni podstawki, jednostronnie

kalendarz klejony lub spiralowany, spirala łącząca 

Podstawka:

Uszlachetnienie podstawki:

Druk podstawki:

Kalendaria:

Druk kalendarium:

Miejsce na reklamę:

Wykończenie:

KALENDARZ BIURKOWY POZIOMY
1
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110x100 mm

110x100 mm

KLEJONY

228 mm

SPIRALOWANY

228 mm



SPECYFIKACJA

Rozmiar:

50 kalendarzy w kartonie

24 kartony na palecie

18
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140x340 mm, tektura 1,9 mm oklejana papierem 150g

folia błysk jednostronnie

135x105 mm, off set 80g

miesiące i dni tygodnia w języku polskim, angielskim             

i niemieckim

130x27 mm na pleckach pod kalendarium

możliwośc zadruku pleków kalendarza, magnes

Plecki:

Uszlachetnienie plecków:

Kalendarium:

Druk kalendarium:

Miejsce na reklamę:

Wykończenie:

140x340 mm
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130x27 mm

140x145 mm

140 mm

135x105 mm

KALENDARZ NA LODÓWKĘ



SPECYFIKACJA

Rozmiar:

50 kalendarzy w kartonie

24 kartony na palecie
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250 g kreda błysk

folia błysk jednostronnie

170g kreda błysk

brak

jednostronny lyb dwustronny

6+1 lub 12+1

spirala biała, czarna lub srebrna, zawieszka

Okładka:

Uszlachetnienie okładki:

Wnętrze:

Uszlachetnienie wnętrza:

Zadruk wnętrza:

Ilość stron:

Wykończenie:

210x297 mm

KALENDARZ WIELOPLANSZOWY A4
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210 mm

210x297 mm



SPECYFIKACJA

Rozmiar:

50 kalendarzy w kartonie

24 kartony na palecie
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Okładka:

Uszlachetnienie okładki:

Wnętrze:

Uszlachetnienie wnętrza:

Zadruk wnętrza:

Ilość stron:

Wykończenie:

297x420 mm

250 g kreda błysk

folia błysk jednostronnie

170g kreda błysk

brak

jednostronny lyb dwustronny

6+1 lub 12+1

spirala biała, czarna lub srebrna, zawieszka

KALENDARZ WIELOPLANSZOWY A3
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297 mm

297x420 mm



tel. 607 382 099, 570 549 500;  e-mail:kontakt@giftbrand.pl

http://www.giftbrand.pl

