




PAŞAPORT CÆTRE LUME
KI 001 FY

Colecţia "Tradiţional"

Format:
33 x 49 cm, 13 file ❄

Hârtie dublu cretatã 170 g/mp ❄
Lãcuire UV totalã lucioasã - copertã ❄

Spiralã metalicã albã ❄

Personalizare:
33 x 13 cm, în partea superioarã

sau inferioarã a calendarului

La cerere, pentru un tiraj de minim 50 buc., 

personalizarea se poate realiza pe fiecare

filă a calendarului, dimensiunea maximă 

fiind de 30 x 44,5 cm. 



TERRA
KI 002 FY
Colecţia "Tradiţional" 

Format:
❄ 33 x 49 cm, 13 file

❄ Hârtie dublu cretatã 170 g/mp

❄ Lãcuire UV totalã lucioasã - copertã

❄ Spiralã metalicã albã

Personalizare:
33 x 13 cm, în partea superioarã 

sau inferioarã a calendarului

La cerere, pentru un tiraj de minim 50 buc., 

personalizarea se poate realiza pe fiecare

filă a calendarului, dimensiunea maximă 

fiind de 30 x 44,5 cm. 



ROMÂNIA
KI 003 FY

Colecţia "Tradiţional"

Format:
33 x 49 cm, 13 file ❄

Hârtie dublu cretatã 170 g/mp ❄
Lãcuire UV totalã lucioasã - copertã ❄

Spiralã metalicã albã ❄

Personalizare:
33 x 13 cm, în partea superioarã

sau inferioarã a calendarului

La cerere, pentru un tiraj de minim 50 buc., 

personalizarea se poate realiza pe fiecare

filă a calendarului, dimensiunea maximă 

fiind de 30 x 44,5 cm. 



MUNŢI
KI 004 FY
Colecţia "Tradiţional" 

Format:
❄ 33 x 49 cm, 13 file

❄ Hârtie dublu cretatã 170 g/mp

❄ Lãcuire UV totalã lucioasã - copertã

❄ Spiralã metalicã albã

Personalizare:
33 x 13 cm, în partea superioarã 

sau inferioarã a calendarului

La cerere, pentru un tiraj de minim 50 buc., 

personalizarea se poate realiza pe fiecare

filă a calendarului, dimensiunea maximă 

fiind de 30 x 44,5 cm. 



MÆNÆSTIRI
KI 005 FY

Colecţia "Tradiţional"

Format:
33 x 49 cm, 13 file ❄

Hârtie dublu cretatã 170 g/mp ❄
Lãcuire UV totalã lucioasã - copertã ❄

Spiralã metalicã albã ❄

Personalizare:
33 x 13 cm, în partea superioarã

sau inferioarã a calendarului

La cerere, pentru un tiraj de minim 50 buc., 

personalizarea se poate realiza pe fiecare

filă a calendarului, dimensiunea maximă 

fiind de 30 x 44,5 cm. 



COPILÆRIE
KI 006 FY
Colecţia "Tradiţional" 

Format:
❄ 33 x 49 cm, 13 file

❄ Hârtie dublu cretatã 170 g/mp

❄ Lãcuire UV totalã lucioasã - copertã

❄ Spiralã metalicã albã

Personalizare:
33 x 13 cm, în partea superioarã 

sau inferioarã a calendarului

La cerere, pentru un tiraj de minim 50 buc., 

personalizarea se poate realiza pe fiecare

filă a calendarului, dimensiunea maximă 

fiind de 30 x 44,5 cm. 



FOUR SEASONS
KI 007 FY

Colecţia "Tradiţional"

Format:
33 x 49 cm, 13 file ❄

Hârtie dublu cretatã 170 g/mp ❄
Lãcuire UV totalã lucioasã - copertã ❄

Spiralã metalicã albã ❄

Personalizare:
33 x 13 cm, în partea superioarã

sau inferioarã a calendarului

La cerere, pentru un tiraj de minim 50 buc., 

personalizarea se poate realiza pe fiecare

filă a calendarului, dimensiunea maximă 

fiind de 30 x 44,5 cm. 



COLOURS
KI 008 BY
Colecţia "Tradiţional" 

Format:
❄ 33 x 49 cm, 7 file

❄ Hârtie dublu cretatã 170 g/mp

❄ Lãcuire UV totalã lucioasã - copertã

❄ Spiralã metalicã albã

Personalizare:
33 x 13 cm, în partea superioarã 

sau inferioarã a calendarului

La cerere, pentru un tiraj de minim 50 buc., 

personalizarea se poate realiza pe fiecare

filă a calendarului, dimensiunea maximă 

fiind de 30 x 44,5 cm. 



WINE
KI 009 FY

Colecţia "Tradiţional"

Format:
33 x 49 cm, 13 file ❄

Hârtie dublu cretatã 170 g/mp ❄
Lãcuire UV totalã lucioasã - copertã ❄

Spiralã metalicã albã ❄

Personalizare:
33 x 13 cm, în partea superioarã

sau inferioarã a calendarului

La cerere, pentru un tiraj de minim 50 buc., 

personalizarea se poate realiza pe fiecare

filă a calendarului, dimensiunea maximă 

fiind de 30 x 44,5 cm. 



CALEIDOSCOP
KI 010 TY
Colecţia "Tradiţional" 

Format:
❄ 33 x 49 cm, 12 file

❄ Hârtie dublu cretatã 170 g/mp

❄ Spiralã metalicã albã

Personalizare:
33 x 13 cm, în partea superioarã 

sau inferioarã a calendarului

La cerere, pentru un tiraj de minim 50 buc., 

personalizarea se poate realiza pe fiecare

filă a calendarului, dimensiunea maximă 

fiind de 30 x 44,5 cm. 



Format:
32,5 x 48 cm, 13 file ❄

Hârtie dublu cretatã 170 g/mp ❄
Spiralã metalicã albã ❄

ARTÆ ŞI CULOARE
KI 011 FY

Colecţia "Exclusiv"

Personalizare:
32,5 x 13 cm, în partea superioarã

sau inferioarã a calendarului

La cerere, pentru un tiraj de minim 50 buc., 

personalizarea se poate realiza pe fiecare

filă a calendarului, dimensiunea maximă 

fiind de 30 x 44,5 cm. 



BLACK & WHITE
KI 012 FY
Colecţia "Exclusiv" 

Format:
❄ 31 x 42,5 cm, 13 file

❄ Hârtie dublu cretatã 170 g/mp

❄ Lãcuire UV totalã lucioasã - copertã

❄ Spiralã metalicã albã

Personalizare:
31 x 13 cm, în partea superioarã 

sau inferioarã a calendarului

La cerere, pentru un tiraj de minim 50 buc., 

personalizarea se poate realiza pe fiecare

filă a calendarului, dimensiunea maximă 

fiind de 30 x 44,5 cm. 



BUCUREŞTI
KI 013 FY

Colecţia "Exclusiv"

Format:
32,5 x 48 cm, 13 file ❄

Hârtie offset albã 120 g/mp ❄
Spiralã metalicã albã ❄

Personalizare:
32,5 x 13 cm, în partea superioarã

sau inferioarã a calendarului

La cerere, pentru un tiraj de minim 50 buc., 

personalizarea se poate realiza pe fiecare

filă a calendarului, dimensiunea maximă 

fiind de 30 x 44,5 cm. 



SATUL ROMÂNESC
KI 014 FY
Colecţia "Exclusiv" 

Format:
❄ 32,5 x 48 cm, 13 file

❄ Hârtie offset ivory 120 g/mp

❄ Spiralã metalicã albã

Personalizare:
32,5 x 13 cm, în partea superioarã 

sau inferioarã a calendarului

La cerere, pentru un tiraj de minim 50 buc., 

personalizarea se poate realiza pe fiecare

filă a calendarului, dimensiunea maximă 

fiind de 30 x 44,5 cm. 



CALENDARE PUBLICITARE 
SAU DE EVENIMENT

Format:
Dimensiuni variabile, 13 file ❄

Hârtie dublu cretatã 200 g/mp ❄
Lãcuire UV totalã lucioasã  

- copertã ❄
Spiralã metalicã neagrã ❄

Personalizare:
Calendarele se realizeazã la

cerere, într-un tiraj de minim 50 

buc., dimensiunea maximã fiind de 

30 x 44,5 cm. ❄
 



Format: 
❄ 31 x 42,5 cm, 12 file,

❄ hârtie dublu cretatã lucioasã 90 g/mp

❄ tipar 2 culori

❄ spiralã metalicã albã

Personalizare:
❄ 31 x 13 cm

❄ în partea superioarã sau inferioarã

a calendarului, carton 400 g/mp

CALENDARE TRIPTICE DE PERETE

CALENDARE DREPTE
❄ CLASSIC (KT 112 EY)

❄ BUSINESS (KT 515 EY)

❄ FOCUS (KT 316 EY)

CALENDARE PLIATE
❄ CLASSIC (KT 122 EY)

❄ BUSINESS (KT 525 EY)

❄ FOCUS (KT 326 EY)

(KT 122 EY)

(KT 525 EY) (KT 515 EY)

(KT 112 EY)

(KT 326 EY)

(KT 316 EY)

La cerere, pentru un tiraj de minim 50 buc., 

personalizarea se poate realiza pe fiecare

filă a calendarului, dimensiunea maximă 

fiind de 30 x 41 cm. 



(KT 612 EY)

(KT 614 EY)

ROMÂNIA (KB 001 AY)
FOUR SEASONS (KB 002 AY)

23 x 11 cm, 12 file ❄

  hârtie dublu cretatã 150 g/mp ❄

tipar policromie ❄

spiralã metalicã albã ❄

Personalizare:
  23 x 3 cm, suport carton 400 g/mp,

în partea inferioarã a calendarului ❄

LOGO (KB 142 AX)
  20 x 13,5 cm, 12 file ❄

	 	 CaĪerat	cu	hârtie	tipar	"Logo"

pe mucava 1 mm ❄

 spiralã metalicã albã ❄

Personalizare:
Pe suport, hârtie 130 g/mp,

tipar policromie, plastifiere lucioasã ❄

AUTENTIC ROMÂNESC (KB 003 AZ)
  15,5 x 15,5 cm, 12 file ❄

  hârtie dublu cretatã 150 g/mp ❄

tipar policromie ❄

spiralã metalicã albã ❄

Personalizare:
15,5 x 3 cm, suport carton 400 g/mp,

în partea inferioarã a calendarului ❄

MINICLASSIC (KB 135 AX)
  10,5 x 14 cm, 12 file ❄

  hârtie dublu cretatã 130 g/mp ❄

  spiralã metalicã albã ❄

tipar 2 culori ❄

Personalizare:
10,5 x 3 cm, suport carton 400 g/mp,

în partea inferioarã a calendarului ❄

Format: 
❄ 31 x 42,5 cm, 12 file,

❄ hârtie offset 80 g/mp

❄ tipar 2 culori

❄ spiralã metalicã albã

Personalizare:
❄ 31 x 13 cm

❄ în partea superioarã 

sau inferioarã a calendarului,

carton 400 g/mp 

CALENDARE TRIPTICE DE PERETE CALENDARE DE BIROU

CALENDARE DREPTE
❄ CAMELEON

(KT 612 / 613 / 614 EY)

 

(KB 002 AY)

(KB 001 AY)

(KB 135 AX)(KB 003 AZ)

(KB 142 AX)

(KT 613 EY)



AGENDÆ MANAGER DATATÆ
"PRESIDENT"

❄ 21 x 27 cm, 152 pagini

❄ 2 culori: roºu ºi gri

❄ Hârtie offset import "ivory", 70 g/mp

❄ Coperþi buretate

❄ Cusut@ ºi broºat@

❄ Copert@ cusut@

❄ Coliþ@ "Atlas Geografic" în policromie,

DCL 130 g/mp

❄ Personalizare pe copert@ cu

tipar / folio / timbru sec

La cerere, personalizarea pe copertã se poate realiza prin tipar policromie, cu plastifiere, pentru tiraje începând de la 1 bucatã.



17 x 24 cm, 160 pagini ❄

2 culori: roºu ºi gri ❄

Hârtie offset import "ivory", 70 g/mp ❄

Coperþi buretate ❄

Cusut@ ºi broºat@ ❄

Personalizare pe copert@ cu

tipar / folio / timbru sec ❄

AGENDÆ SÆPTÆMÂNALÆ NEDATATÆ
"ECO - TEMPO" 

La cerere, personalizarea pe copertã se poate realiza prin tipar policromie, cu plastifiere, pentru tiraje începând de la 1 bucatã.



AGENDÆ SÆPTÆMÂNALÆ NEDATATÆ 
"DIPLOMAT"

❄ 19,5 x 19,5 cm, 156 pagini

❄ 2 culori: roºu ºi gri

❄ Hârtie offset import "ivory", 70 g/mp

❄ Coperþi buretate

❄ Cusut@ ºi broºat@

❄ Personalizare pe copert@ cu

tipar / folio / timbru sec

La cerere, personalizarea pe copertã se poate realiza prin tipar policromie, cu plastifiere, pentru tiraje începând de la 1 bucatã.



14 x 20,5 cm, 352 pagini ❄

2 culori: albastru ºi gri ❄

    Hârtie offset import alb@, 70 g/mp ❄

Coperþi buretate ❄

Cusut@ ºi broºat@ ❄

H@rþi în policromie (planiglob +

harta României) ❄

Personalizare pe copert@ cu

tipar / folio / timbru sec ❄

AGENDÆ A5 DATATÆ 
"MASTER" 

La cerere, personalizarea pe copertã se poate realiza prin tipar policromie, cu plastifiere, pentru tiraje începând de la 1 bucatã.



AGENDÆ A5 NEDATATÆ 
"CLASSIC"

❄ 14 x 20,5 cm, 224 pagini

❄ 2 culori: albastru ºi gri

❄ Hârtie offset import alb@, 70 g/mp

❄ Coperþi buretate

❄ Cusut@ ºi broºat@

❄ Personalizare pe copert@ cu

tipar / folio / timbru sec

La cerere, personalizarea pe copertã se poate realiza prin tipar policromie, cu plastifiere, pentru tiraje începând de la 1 bucatã.



14,75 x 21 cm, 256 pagini ❄

2 culori: albastru ºi gri ❄

Hârtie offset import "ivory", 70 g/mp ❄

Coperþi neburetate, cu clap@ ºi magnet ❄

Cusut@ ºi broºat@ ❄

Personalizare pe copert@ cu

tipar / folio / timbru sec ❄

AGENDÆ A5 NEDATATÆ 
"ARMONIA" 

La cerere, personalizarea pe copertã se poate realiza prin tipar policromie, cu plastifiere, pentru tiraje începând de la 1 bucatã.



AGENDÆ A5 NEDATATÆ 
"CAPRICE"

❄ 14 x 20,5 cm, 224 pagini

❄ 2 culori: roºu ºi gri

❄ Hârtie offset import "ivory", 70 g/mp

❄ Coperþi neburetate, cusute pe margine,

cu clap@ ºi magnet

❄ Spiralat@

❄ Personalizare pe copert@ timbru sec

La cerere, personalizarea pe copertã se poate realiza prin tipar policromie, cu plastifiere, pentru tiraje începând de la 1 bucatã.



14 x 20,5 cm, 224 pagini ❄

2 culori: roĪu ºi gri ❄

Hârtie offset import "ivory", 70 g/mp ❄

Coperþi neburetate, cusute pe margine ❄

Buzunar la interior ❄

Spiralat@ ❄

Personalizare pe copert@ cu timbru sec ❄

AGENDÆ A5 NEDATATÆ 
"OLIMPIA" 

La cerere, personalizarea pe copertã se poate realiza prin tipar policromie, cu plastifiere, pentru tiraje începând de la 1 bucatã.



AGENDA PLANNER DATATÆ
"EUROTIME"

❄ 28 x 12 cm, 108 pagini

❄ 2 culori: albastru Īi gri

❄ Hârtie offset import alb@, 70 g/mp

❄ Coperþi buretate, cu arc

❄ Personalizare pe copert@ cu 

tipar / folio / timbru sec

La cerere, personalizarea pe copertã se poate realiza prin tipar policromie, cu plastifiere, pentru tiraje începând de la 1 bucatã.



Agendã A5 „BUSINESS”

14 x 20,5 cm, 224 pagini ❄

2 culori: grena Īi gri ❄

Hârtie offset ivory, 70 g/mp ❄

Coperþi carton special ❄

Spiralã metalicã ❄

Personalizare pe copertã cu folio ❄

CALENDAR BIROU

 „BUCUREÞTIUL DE ALTÆDATÆ” 

20,5 x 10,5 cm, 13 file ❄

Hârtie offset ivory 120 g/mp ❄

Tipar policromie ❄

Spiralã metalicã ❄

Personalizare:

 20.5 x 3 cm, pe suport carton special 

colorat în masã, în partea inferioarã 

a calendarului

Cutie "BUSINESS"

Format 21.7 x 17 cm ❄

Suport mucava caßeratã

cu hârtie specialã coloratã în masã ❄

Personalizare pe capac cu folio ❄

SET "BUSINESS"

Articolele de mai sus se realizeaz@ la cerere Īi pot fi personalizate cu folio.



PRODUSE SPECIALE

❄ CÆRŢI ŞI MANUALE ŞCOLARE
❄ PUNGI PENTRU CADOURI
❄ CUTII PENTRU CADOURI
❄ FELICITÃRI
❄ Pentru mai multe informaþii
vã rugãm sã vizitaþi site-ul
nost ru www.artdes ign. ro



CORKSCREW PRIVATE
COLLECTION

Campanie publicitaræ 
PUNGI PENTRU VIN/ŞAMPANIE ❄

11.5 X 33 X 11,5 cm ❄
Hârtie dublu cretatã 250 g/mp ❄

PUNGA DE CADOU EVENIMENT ❄
28 X 34 X 13 cm ❄

Hârtie dublu cretatã 250 g/mp ❄
DIPLOME DE PARTICIPARE ❄

21 X 29,7 cm ❄
Hârtie dublu cretatã 300 g/mp ❄

MAPA EVENIMENT ❄
22 X 31 cm ❄

Hârtie dublu cretatã 300 g/mp ❄
COLI CU ANTET ❄

21 X 29,7 cm ❄
Hârtie offset alb 80 g/mp ❄

SETURI CÆRŢI DE JOC ❄
1 set / 54 cærţi ❄

8,8 X 6,3 cm ❄
Hârtie dublu cretatã 300 g/mp ❄

ºtantare, lãcuire selectivã ❄
PIX EVENIMENT ❄

AGENDA SAPTAMÂNALÆ NEDATATÆ ❄
19,5 x 19,5 cm, 168 pagini ❄
Inserturi policromie ºi interior 
agend@ culoare special@ ❄

Hârtie offset import alb@, 80 g/mp ❄
Coperþi plut@, cusut@ ºi broºat@ ❄
Personalizare pe copert@ cu folio ❄



AGENDE SI CALENDARE
CU SUPORT MATERIALE PLUTA

La cerere, personalizarea pe copertã se poate realiza prin tipar policromie, cu plastifiere, pentru tiraje începând de la 1 bucatã.

AGENDÆ SÆPTÆMÂNALÆ NEDATATÆ 
"DIPLOMAT"
❄ 19,5 x 19,5 cm, 156 pagini

❄ 2 culori: roºu ºi gri

❄ Hârtie offset import "ivory", 70 g/mp

❄ Coperþi buretate

❄ Spiral@ metalic@

❄ Personalizare pe copert@ cu

folio negru / auriu

AGENDA PLANNER DATATÆ
"EUROTIME"
❄ 28 x 12 cm, 108 pagini

❄ 2 culori: albastru si gri

❄ Hârtie offset import alb@, 70 g/mp

❄ Coperti buretate, cu arc

❄ Personalizare pe copert@ cu 

folio negru / auriu

AGENDÆ A5 NEDATATÆ 
"CLASSIC"
❄ 14 x 20,5 cm, 224 pagini

❄ 2 culori: albastru ºi gri

❄ Hârtie offset import alb@, 70 g/mp

❄ Coperþi buretate

❄ Spiral@ metalic@

❄ Personalizare pe copert@ cu

folio negru / auriu

ROMÂNIA (KB 001 AY)
FOUR SEASONS (KB 002 AY)

23 X 11 cm, 12 file ❄
  hârtie dublu cretatã 150 g/mp ❄

tipar policromie, spira metalicã albã ❄
Personalizare:

  În partea inferioarã a calendarului, 

23 X 3 cm, folio negru / auriu

pe suport carton 400 g/mp,

caĪerat cu material imitaþie plutã ❄








