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Locuri unice din RomÂnia
KI 002 FY
“Arhitecturã”
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
filã a calendarului, dimensiunea maximã
fiind de 30 x 44,5 cm.

Muzeul civilizaÌiei populare

KI 003 FY
“Arhitecturã”
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
filã a calendarului, dimensiunea maximã
fiind de 30 x 44,5 cm.

PoartÃ spre luminÃ
KI 006 BA
“Arhitecturã”
Format:

❄ 33 x 49 cm, 6 file faìã-verso şi copertã

BucureŞtiul vechi
KI 016 FY
“Arhitecturã”
Format:

❄ 32.5 x 48 cm, 13 file

Jurnal de cÃlÃtorie
KI 009 FY
“Arhitecturã”
Format:
31 x 42.5 cm, 13 file ❄

Peisaje
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MunÌi

KI 001 FY
“Peisaje”
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
filã a calendarului, dimensiunea maximã
fiind de 30 x 44,5 cm.

Lacuri Şi cascade din romÂnia
KI 007 BA
“Peisaje”
Format:

❄ 33 x 49 cm, 6 file faìã-verso şi copertã

Red

KI 017 BX
“Peisaje”
Format:

❄ 31 x 42.5 cm, 7 file

Glamour
KI 010 BD
“Peisaje”
Format:
31 x 42.5 cm, 6 file faìã-verso şi copertã ❄

Caleidoscop

KI 005 TY
“Peisaje”
Format:

❄ 33 x 49 cm, 12 file

holidays
KI 012 BD
“Peisaje”
Format:

❄ 31 x 42.5 cm, 6 file faìã-verso şi copertã

Diverse tematici
www.artdesign.ro

Nostalgia copilÃriei
KI 008 BA
“Diverse tematici”
Format:

❄ 33 x 49 cm, 6 file faìã-verso şi copertã
❄ 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
filã a calendarului, dimensiunea maximã
fiind de 30 x 44,5 cm.

Wine

KI 004 FY
“Diverse tematici”
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
filã a calendarului, dimensiunea maximã
fiind de 30 x 44,5 cm.

Horses

KI 013 BX
“Diverse tematici”

Format:

❄ 30 x 42 cm, 6 file

PicturÃ contemporanÃ
KI 015 FY
“Diverse tematici”
Format:

❄ 32 x 34 cm, 13 file

Bikes

KI 011 BX
“Diverse tematici”
Format:
31 x 42.5 cm, 7 file ❄

CREAZÃ-ÌI PROPRIUL CALENDAR!
Alege imaginile şi calendaristica

CREAZÃ-ÌI PROPRIUL CALENDAR!
Alege imaginile şi calendaristica

Triptice ,si
calendare de birou
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CALENDARE TRIPTICE DE PERETE
Calendare Drepte

❄ FOCUS (KT 316 EY)
❄ CLASSIC (KT 112 EY)
Calendare pliate

❄ FOCUS (KT 326 EY)
❄ CLASSIC (KT 122 EY)

KT 318 EY

KT 316 EY

Format:

❄ 31 x 42,5 cm, 12 file,
❄ hârtie dublu cretatã lucioasã 90 g/mp
❄ tipar 2 culori
❄ spiralã metalicã albã

KT 317 EY
KT 326 EY

Personalizare:

❄ 31 x 13 cm
❄ în partea superioarã sau inferioarã
a calendarului, carton 400 g/mp

KT 113 EY
KT 112 EY

CALENDARE DE BIROU

KT 122 EY

KT 114 EY

LOCURI UNICE DIN ROMÂNIA (KB 002 AY)
POARTÃ SPRE LUMINÃ (KB 006 AY)
GLAMOUR (KB 010 AY)

KB 006 AY

❄ 23 x 11 cm, 12 file
❄ hârtie dublu cretatã 130 g/mp
❄ ti p a r p ol i c r o m i e
❄ spiralã metalicã albã
Personalizare:

❄ 23 x 3 cm, suport carton 400 g/mp,
în partea inferioarã a calendarului

KB 002 AY

KB 010 AY

La cerere, pentru un tiraj de minim 50 buc., personalizarea se poate realiza pe fiecare filã a calendarului, dimensiunea maximã fiind de 30 x 41 cm.

CALENDARE TRIPTICE DE PERETE
Calendare Drepte
BUSINESS (KT 515 EY) ❄
TIME (KT 414 EY) ❄

Calendare pliate
BUSINESS (KT 525 EY) ❄
TIME (KT 424 EY) ❄

KT 516 EY
KT 515 EY

KT 517 EY

CALENDARE DE BIROU

KT 525 EY

DESK (KB 003 TQ)
		
		

20 x 16 cm, 12 file
hârtie dublu cretatã 130 g/mp
tipar policromie
spiralã metalicã albã

❄
❄
❄
❄

Personalizare:
20 x 3 cm, suport carton 400 g/mp,
în partea inferioarã a calendarului

KT 414 EY

❄
❄

INEDIT (KB 001 TQ)

KT 416 EY

		
		
KT 415 EY

KT 424 EY

16 x 17 cm, 12 file
hârtie dublu cretatã 130 g/mp
tipar policromie
spiralã metalicã albã

❄
❄
❄
❄

Personalizare:
16 x 3 cm, suport carton 400 g/mp,
în partea inferioarã a calendarului

❄
❄

MINICLASSIC (KB 135 AX)
		
KB 003 TQ

		

10,5 x 14 cm, 12 file
hârtie dublu cretatã 130 g/mp
spiralã metalicã albã
tipar 2 culori

❄
❄
❄
❄

Personalizare:
KB 135 AX

KB 001 TQ

10,5 x 3 cm, suport carton 400 g/mp,
în partea inferioarã a calendarului

❄
❄

La cerere, pentru un tiraj de minim 50 buc., personalizarea se poate realiza pe fiecare filã a calendarului, dimensiunea maximã fiind de 30 x 41 cm.

Business Tie

BT 001 EZ
“Diverse tematici”
Format:
13.3 x 67.8 cm, 12 file ❄

Agende
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AGENDa MANAGER DATATÃ
"PRESIDENT"
❄ 21 x 27 cm, 152 pagini
❄ 2 culori: roşu şi gri
❄ Hârtie offset import "ivory", 70 g/mp
❄ Copertã buretatã şi cusutã
❄ Agendã cusutã şi broşatã
❄ Coli ì ã "Atlas Geografic" în policromie,
DCL 130 g/mp

❄ Personalizare pe copertã cu
tipar / folio / timbru sec

Agenda A4 nedatatÃ
"Office"”
❄ 21 x 27 cm, 192 pagini
❄ 2 culori: albastru şi gri
❄ Hârtie offset albã, 70 g/mp
❄ Copertã tipãritã şi supracopertã PVC
❄ Spiralatã
❄ Personalizare pe copertã cu tipar
Agenda sÃptÃmÂnalÃ nedatatÃ
"ECO - TEMPO"

❄ 17 x 24 cm, 160 pagini
❄ 2 culori: roşu şi gri
❄ Hârtie offset import "ivory", 70 g/mp
❄ Copertã cusutã
❄ Agendã cusutã şi broşatã
❄ Personalizare pe copertã cu
tipar / folio / timbru sec
La cerere, personalizarea pe copertã se poate realiza prin tipar policromie, cu plastifiere, pentru tiraje începând de la 50 bucãìi.

Agenda sÃptÃmÂnalÃ nedatatÃ
"DIPLOMAT"
19,5 x 19,5 cm, 156 pagini ❄
2 culori: roşu şi gri ❄
Hârtie offset import "ivory", 70 g/mp ❄
Coperì i buretate ❄
Cusutã şi broşatã ❄
Personalizare pe copertã cu
tipar / folio / timbru sec ❄

Agenda A5 NEdatatÃ
"OLIMPIA"
14 x 20,5 cm, 224 pagini
2 culori: roşu şi gri
Hârtie offset import "ivory", 70 g/mp
Coperì i neburetate, cusute pe margine
Buzunar la interior
Spiralatã
Personalizare pe copertã cu timbru sec

❄
❄
❄
❄
❄
❄
❄

Agenda A5 nedatatÃ
"CLASSIC"
14 x 20,5 cm, 224 pagini ❄
2 culori: albastru şi gri ❄
Hârtie offset import albã, 70 g/mp ❄
Coperì i buretate ❄
Cusutã şi broşatã ❄
Personalizare pe copertã cu
tipar / folio / timbru sec ❄
La cerere, personalizarea pe copertã se poate realiza prin tipar policromie, cu plastifiere, pentru tiraje începând de la 50 bucãìi.

Agenda A5 NEdatatÃ
"ARMONIA"
❄ 14,75 x 21 cm, 256 pagini
❄ 2 culori: albastru şi gri
❄ Hârtie offset import "ivory", 70 g/mp
❄ Coperì i neburetate, cu clapã şi magnet
❄ Cusutã şi broşatã
❄ Personalizare pe copertã cu
tipar / timbru sec / folio

Agenda A5 nedatatÃ
"CAPRICE"”
❄ 14 x 20,5 cm, 224 pagini
❄ 2 culori: roşu şi gri
❄ Hârtie offset import "ivory", 70 g/mp
❄ Coperì i neburetate, cusute pe
margine, cu clapã şi magnet

❄ Spiralatã
❄ Personalizare pe copertã cu timbru sec
Agenda Planner DatatÃ
"Eurotime"
❄ 28 x 12 cm, 108 pagini
❄ 2 culori: albastru şi gri
❄ Hârtie offset import albã, 70 g/mp
❄ Coperìi buretate, cu arc
❄ Personalizare pe copertã cu
tipar / folio / timbru sec
La cerere, personalizarea pe copertã se poate realiza prin tipar policromie, cu plastifiere, pentru tiraje începând de la 50 bucãìi.

Pungi ŞI CUTII PENTRU CADOURI

791 pp

792 pp

790 PP

788 cl

463 fv

789 CL 1428 CL

1238 fv_R

778 yv

767 LY

779 yv

1429 CL

769 LY

780 yv

775 yv

1429 CL

771 LY

774 yv

773 LY

776 yv

777 yv

produse SPECIALE
❄ CarÌi Şi manuale Şcolare
❄ Pungi pentru cadouri
❄ cutii pentru cadouri
❄ felicitÃri
❄ seturi pentru cadouri
❄ agende Şi calendare
cu materiale speciale

783 zv

766 LY

786 DT

768 LY

784 DT

772 LY

782 DT

770 LY

MATERIALE PENTRU AGENDE
PRESIDENT

TEMPO

ARMONIA/
CAPRICE

OLIMPIA/
DIPLOMAT

CLA SSIC/
EUROTIME

S48 - timbru sec

S192 - timbru sec

S225 - timbru sec

L220 - timbru sec

S18 - timbru sec

S82 - timbru sec

S94 - timbru sec

S222 - timbru sec

S23 - timbru sec

S134 - folio auriu

S11 - folio auriu

S124 - timbru sec

S157 - timbru sec

S130 - timbru sec

S24 - timbru sec

S88 - folio argintiu

S26 - timbru sec

S122 - timbru sec

S117 - timbru sec

S40 - folio argintiu

S245 - timbru sec

S53 - folio argintiu

S33 - timbru sec

S226 - timbru sec

S25 - folio auriu
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