KALENDARZE 2022
KSIĄŻKOWE

KALENDARZ PRACUJE DLA TWOJEJ FIRMY CAŁY ROK

KALENDARZE KSIĄŻKOWE A5
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VIVELLA A5
CENNIK

WYMIARY
148x212 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360 (dzienny), 128 (tygodniowy)
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY

NAKŁAD

UKŁAD
TYGODNIOWY
CENA NETTO

UKŁAD
DZIENNY
CENA NETTO

25-50 szt.

12,80 zł / szt.

15,90 zł / szt.

51-75 szt.

12,00 zł / szt.

15,20 zł / szt.

76-100 szt.

11,40 zł / szt.

14,60 zł / szt.

101-150 szt.

10,80 zł / szt.

13,95 zł / szt.

150-250 szt.

10,50 zł / szt.

13,60 zł / szt.

powyżej 250 szt.

9,90 zł / szt.

13,00 zł / szt.

jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie
UKŁAD TYGODNIOWY
jeden tydzień na dwóch stronach

KOLORY OPRAW

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w
UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,
tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,
skorowidz od A do Z

CENA NETTO

czarny/nero

granat

niebieski

ciemny brąz

jasny brąz

zieleń

bordo

czerwień

beż

róż

szary

pomarańcz

oliwka

lilia

grafit

MAPY

60 zł

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:
Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony
krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, indywidualna tasiemka,
wycinianie registrów, wklejki reklamowe, okucia

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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VIVELLA ECONOMIC A5
CENNIK

WYMIARY
148x212 mm
PAPIER

NAKŁAD

CENA NETTO

25-50 szt.

15,00 zł / szt.

51-75 szt.

14,10 zł / szt.

76-100 szt.

13,60 zł / szt.

KALENDARIUM

101-150 szt.

12,90 zł / szt.

PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody

150-250 szt.

12,50 zł / szt.

powyżej 250 szt.

11,85 zł / szt.

chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360
DRUK
szaro-bordowy

i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY
jeden dzień na stronie, sobota I niedziela na jednej stronie
WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony
krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja

KOLORY OPRAW

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

narożników.

CENA NETTO

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, indywidualna tasiemka,
wycinianie registrów, wklejki reklamowe, okucia

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

czarny/nero

granat

niebieski

ciemny brąz

jasny brąz

zieleń

bordo

czerwień

beż

róż

szary

pomarańcz

oliwka

lilia

grafit

60 zł

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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NEBRASKA A5
CENNIK

WYMIARY
148x212 mm

NAKŁAD

UKŁAD
TYGODNIOWY +
NOTES
CENA NETTO

UKŁAD
DZIENNY
CENA NETTO

25-50 szt.

14,10 zł / szt.

16,80 zł / szt.

51-75 szt.

13,20 zł / szt.

15,90 zł / szt.

76-100 szt.

12,70 zł / szt.

15,40 zł / szt.

101-150 szt.

12,10 zł / szt.

14,80 zł / szt.

150-250 szt.

11,60 zł / szt.

14,30 zł / szt.

powyżej 250 szt.

11,00 zł / szt.

13,65 zł / szt.

PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360 (dzienny), 144 (tygodniowy+notes)
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY
jeden dzień na stronie, sobota niedziela na jednej stronie
UKŁAD TYGODNIOWY
z lewej strony kalendarium, z prawej strony notes w kratkę

KOLORY OPRAW

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w
UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,
tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,
skorowidz od A do Z

CENA NETTO

bordo

jasny brąz

brąz

ciemny brąz

czarny

czerwony

grafit

granat

jasny niebieski

niebieski

zieleń

pomarańcz

lilia

jasny zielony

MAPY

60 zł

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:
Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony
krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, indywidualna tasiemka,
wycinianie registrów, wklejki reklamowe, okucia

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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NEBRASKA EXCLUSIVE A5
CENNIK

WYMIARY
148x212 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY

NAKŁAD

CENA NETTO

25-50 szt.

18,40 zł / szt.

51-75 szt.

17,50 zł / szt.

76-100 szt.

17,00 zł / szt.

101-150 szt.

16,25 zł / szt.

150-250 szt.

15,85 zł / szt.

powyżej 250 szt.

15,20 zł / szt.

jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla
kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w

KOLORY OPRAW

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,

CENA NETTO

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,

60 zł

skorowidz od A do Z

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

MAPY

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:

bordo

jasny brąz

brąz

ciemny brąz

czarny

czerwony

grafit

granat

jasny niebieski

niebieski

zieleń

pomarańcz

lilia

jasny zielony

Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Wrocław
WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, indywidualna tasiemka,
wycinianie registrów, wklejki reklamowe, okucia

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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NEBRASKA Z GUMKĄ A5
CENNIK

WYMIARY
148x212 mm

NAKŁAD

UKŁAD
TYGODNIOWY +
NOTES
CENA NETTO

UKŁAD
DZIENNY
CENA NETTO

25-50 szt.

17,00 zł / szt.

19,60 zł / szt.

51-75 szt.

16,15 zł / szt.

18,60 zł / szt.

76-100 szt.

15,60 zł / szt.

18,20 zł / szt.

101-150 szt.

15,00 zł / szt.

17,60 zł / szt.

150-250 szt.

14,50 zł / szt.

17,20 zł / szt.

powyżej 250 szt.

13,80 zł / szt.

16,50 zł / szt.

PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360 (dzienny), 128 (tygodniowy)
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY
jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla
kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w

KOLORY OPRAW

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,

CENA NETTO

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,

60 zł

skorowidz od A do Z

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

MAPY

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:

granat

bordo

brąz

czarny

Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Wrocław
WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony

DARMOWY
PROJEKT

czerwony

DARMOWA
DOSTAWA

krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, wklejki reklamowe, wycinianie registrów, kieszonka na wizytówkę, pudełko kartonowe

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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DENIM A5
CENNIK

WYMIARY
148x212 mm
PAPIER

NAKŁAD

CENA NETTO

25-50 szt.

16,80 zł / szt.

51-75 szt.

15,90 zł / szt.

76-100 szt.

15,40 zł / szt.

KALENDARIUM

101-150 szt.

14,80 zł / szt.

PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody

150-250 szt.

14,30 zł / szt.

powyżej 250 szt.

13,70 zł / szt.

chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360
DRUK
szaro-bordowy

i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY
jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla
kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w

KOLORY OPRAW

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,

CENA NETTO

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,

60 zł

skorowidz od A do Z

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

MAPY

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:

ciemny brąz

grafit

granat

jasny brąz

popielaty

czerwony

pomarańcz

zielony

Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Wrocław
WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, indywidualna tasiemka,
wycinianie registrów, wklejki reklamowe, okucia

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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GRAFITE A5
CENNIK

WYMIARY
148x212 mm
PAPIER

NAKŁAD

CENA NETTO

25-50 szt.

16,80 zł / szt.

51-75 szt.

15,90 zł / szt.

76-100 szt.

15,40 zł / szt.

KALENDARIUM

101-150 szt.

14,80 zł / szt.

PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody

150-250 szt.

14,30 zł / szt.

powyżej 250 szt.

13,70 zł / szt.

chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360
DRUK
szaro-bordowy

i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY
jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla
kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w

KOLORY OPRAW

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,

CENA NETTO

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,

60 zł

skorowidz od A do Z

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

MAPY

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:

czarny

grafit

srebrny

niebieski

Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Wrocław

DARMOWY
PROJEKT

WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony

DARMOWA
DOSTAWA

krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, indywidualna tasiemka,
wycinianie registrów, wklejki reklamowe, okucia

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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BALADEK A5
CENNIK

WYMIARY
148x212 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360 (dzienny), 128 (tygodniowy)
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY

NAKŁAD

UKŁAD
TYGODNIOWY
CENA NETTO

UKŁAD
DZIENNY
CENA NETTO

25-50 szt.

10,70 zł / szt.

11,80 zł / szt.

51-75 szt.

9,75 zł / szt.

10,85 zł / szt.

76-100 szt.

9,25 zł / szt.

10,35 zł / szt.

101-150 szt.

8,60 zł / szt.

9,70 zł / szt.

150-250 szt.

8,20 zł / szt.

9,25 zł / szt.

powyżej 250 szt.

7,55 zł / szt.

8,60 zł / szt.

jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie
UKŁAD TYGODNIOWY
jeden tydzień na dwóch stronach

KOLORY OPRAW

WYKOŃCZENIE

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie ze złoceniem na okładce, personalizacja, indywidualna tasiemka, wycinianie registrów, wklejki reklamowe, okucia

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

CENA NETTO

bordo

jasny brąz

granat

zieleń

czarny

czerwony

60 zł

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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NATURA EKO A5
CENNIK

WYMIARY
148x212 mm
PAPIER

NAKŁAD

CENA NETTO

25-50 szt.

15,00 zł / szt.

51-75 szt.

14,10 zł / szt.

76-100 szt.

13,60 zł / szt.

KALENDARIUM

101-150 szt.

12,90 zł / szt.

PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody

150-250 szt.

12,50 zł / szt.

powyżej 250 szt.

11,85 zł / szt.

chamois 70g
ILOŚĆ STRON
320
DRUK
szaro-bordowy

i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY
jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie
WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony
krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja

KOLORY OPRAW

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

narożników.

CENA NETTO

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

OPCJE DODATKOWE

60 zł

tłoczenie na okładce, personalizacja, wklejki reklamowe, wyci-

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

nianie registrów, kieszonka na wizytówkę, pudełko kartonowe

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

beż

brąz

czarny

grafit

szary

niebieski

zielony

czerwony

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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TOP A5
CENNIK

WYMIARY
148x212 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY

NAKŁAD

CENA NETTO

25-50 szt.

18,40 zł / szt.

51-75 szt.

17,50 zł / szt.

76-100 szt.

17,00 zł / szt.

101-150 szt.

16,25 zł / szt.

150-250 szt.

15,85 zł / szt.

powyżej 250 szt.

15,20 zł / szt.

jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla
kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w

KOLORY OPRAW

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,

CENA NETTO

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,

60 zł

skorowidz od A do Z

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

MAPY

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:
Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław

Czarny + Czerwony

WYKOŃCZENIE

Czarny + Szary

Grafit + Srebrny

DARMOWY
PROJEKT

Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony

DARMOWA
DOSTAWA

krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników. Koperta na dokumenty na tylniej wyklejce.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, wklejki reklamowe, wycinianie registrów, kieszonka na wizytówkę, pudełko kartonowe
Granat + Szary

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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INSET A5
CENNIK

WYMIARY
148x212 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY

NAKŁAD

CENA NETTO

25-50 szt.

18,40 zł / szt.

51-75 szt.

17,50 zł / szt.

76-100 szt.

17,00 zł / szt.

101-150 szt.

16,25 zł / szt.

150-250 szt.

15,85 zł / szt.

powyżej 250 szt.

15,20 zł / szt.

jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla
kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w

KOLORY OPRAW

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,

CENA NETTO

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,

60 zł

skorowidz od A do Z

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

MAPY

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:
Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław

Czarny + Czerwony

WYKOŃCZENIE

Czarny + Szary

Grafit + Srebrny

DARMOWY
PROJEKT

Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony

DARMOWA
DOSTAWA

krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników. Koperta na dokumenty na tylniej wyklejce.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, wklejki reklamowe, wycinianie registrów, kieszonka na wizytówkę, pudełko kartonowe
Granat + Szary

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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LINE A5
CENNIK

WYMIARY
148x212 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY

NAKŁAD

CENA NETTO

25-50 szt.

18,40 zł / szt.

51-75 szt.

17,50 zł / szt.

76-100 szt.

17,00 zł / szt.

101-150 szt.

16,25 zł / szt.

150-250 szt.

15,85 zł / szt.

powyżej 250 szt.

15,20 zł / szt.

jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla
kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w

KOLORY OPRAW

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,

CENA NETTO

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,

60 zł

skorowidz od A do Z

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

MAPY

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:
Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław

Czarny + Czerwony

WYKOŃCZENIE

Grafit + Czerwony

Czerwony + Czarny

DARMOWY
PROJEKT

Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony

DARMOWA
DOSTAWA

krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników. Koperta na dokumenty na tylniej wyklejce.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, wklejki reklamowe, wycinianie registrów, kieszonka na wizytówkę, pudełko kartonowe
Granat + Czewony

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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SMOOTH Z GUMKĄ A5
CENNIK

WYMIARY
142x203 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY

NAKŁAD

CENA NETTO

25-50 szt.

19,50 zł / szt.

51-75 szt.

18,60 zł / szt.

76-100 szt.

18,00 zł / szt.

101-150 szt.

17,30 zł / szt.

150-250 szt.

16,85 zł / szt.

powyżej 250 szt.

16,20 zł / szt.

jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla
kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w

KOLORY OPRAW

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,

CENA NETTO

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,

60 zł

skorowidz od A do Z

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

MAPY

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:

granat

niebieski

czarny

szary

srebrny

czerwień

pomarańcz

zółty

Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Wrocław
WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników. Koperta na dokumenty na tylniej wyklejce.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, wklejki reklamowe, wyci-

oliwka

nianie registrów, kieszonka na wizytówkę, pudełko kartonowe

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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FLOCK A5
CENNIK

WYMIARY
142x203 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY

NAKŁAD

CENA NETTO

25-50 szt.

15,90 zł / szt.

51-75 szt.

15,20 zł / szt.

76-100 szt.

14,60 zł / szt.

101-150 szt.

13,95 zł / szt.

150-250 szt.

13,60 zł / szt.

powyżej 250 szt.

13,00 zł / szt.

jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla
kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w

KOLORY OPRAW

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,

CENA NETTO

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,

60 zł

skorowidz od A do Z

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

MAPY

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:

szary

czarny

czerwony

granat

Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Wrocław
WYKOŃCZENIE

DARMOWY
PROJEKT

Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony

DARMOWA
DOSTAWA

krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników. Koperta na dokumenty na tylniej wyklejce.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, wklejki reklamowe, wycinianie registrów, kieszonka na wizytówkę, pudełko kartonowe

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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VELUR A5
CENNIK

WYMIARY
148x212 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY

NAKŁAD

CENA NETTO

25-50 szt.

18,10 zł / szt.

51-75 szt.

17,20 zł / szt.

76-100 szt.

16,70 zł / szt.

101-150 szt.

15,95 zł / szt.

150-250 szt.

15,55 zł / szt.

powyżej 250 szt.

14,90 zł / szt.

jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla
kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w

KOLORY OPRAW

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,

CENA NETTO

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,

60 zł

skorowidz od A do Z

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

MAPY

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:

czarny

czerwony

grafit

granat

niebieski

srebrny

jasny zielony

zielony

Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Wrocław
WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników. Koperta na dokumenty na tylniej wyklejce.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, wklejki reklamowe, wycinianie registrów, kieszonka na wizytówkę, pudełko kartonowe

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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DENIM DUO A5
CENNIK

WYMIARY
142x203 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY

NAKŁAD

CENA NETTO

25-50 szt.

20,50 zł / szt.

51-75 szt.

19,60 zł / szt.

76-100 szt.

19,00 zł / szt.

101-150 szt.

18,30 zł / szt.

150-250 szt.

17,85 zł / szt.

powyżej 250 szt.

17,20 zł / szt.

jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla
kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w

KOLORY OPRAW

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,

CENA NETTO

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,

60 zł

skorowidz od A do Z

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

MAPY

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:
Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław

Grafit + Żółty

WYKOŃCZENIE

Popielaty + pomarańczowy

Czerwony + Niebiski

DARMOWY
PROJEKT

Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony

DARMOWA
DOSTAWA

krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników. Koperta na dokumenty na tylniej wyklejce.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, wklejki reklamowe, wycinianie registrów, kieszonka na wizytówkę, pudełko kartonowe
Granat + Czewony

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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BELT A5
CENNIK

WYMIARY
148x212 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY

NAKŁAD

CENA NETTO

25-50 szt.

19,50 zł / szt.

51-75 szt.

18,60 zł / szt.

76-100 szt.

18,00 zł / szt.

101-150 szt.

17,30 zł / szt.

150-250 szt.

16,85 zł / szt.

powyżej 250 szt.

16,20 zł / szt.

jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla
kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w

KOLORY OPRAW

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,

CENA NETTO

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,

60 zł

skorowidz od A do Z

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

MAPY

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:
Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław

Czerwony

WYKOŃCZENIE

Grafit

Granat

DARMOWY
PROJEKT

Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony

DARMOWA
DOSTAWA

krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników. Koperta na dokumenty na tylniej wyklejce.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, wklejki reklamowe, wycinianie registrów, kieszonka na wizytówkę, pudełko kartonowe
Szary

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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PRIME A5
CENNIK

WYMIARY
148x212 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY

NAKŁAD

CENA NETTO

25-50 szt.

19,50 zł / szt.

51-75 szt.

18,60 zł / szt.

76-100 szt.

18,00 zł / szt.

101-150 szt.

17,30 zł / szt.

150-250 szt.

16,85 zł / szt.

powyżej 250 szt.

16,20 zł / szt.

jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023,plan urlopowy, informacje dla
kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w

KOLORY OPRAW

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,

CENA NETTO

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,

60 zł

skorowidz od A do Z

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

MAPY

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:
Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław

Czarny + Czerwony

WYKOŃCZENIE

Grafit + Czerwony

Czerwony + Czarny

DARMOWY
PROJEKT

Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony

DARMOWA
DOSTAWA

krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników. Koperta na dokumenty na tylniej wyklejce.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, wklejki reklamowe, wycinianie registrów, kieszonka na wizytówkę, pudełko kartonowe
Granat + Czewony

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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OPRAWA DRUKOWANA PRISMALUX A5
CENNIK

WYMIARY BLOKU
A5 dzienny, tygodniowy (142x203mm)

NAKŁAD

UKŁAD
TYGODNIOWY
CENA NETTO

UKŁAD
DZIENNY
CENA NETTO

lakier UV

100 szt.

18,90 zł/szt.

22,00 zł/szt.

PAPIER

200 szt.

17,10 zł/szt.

20,00 zł/szt.

300 szt.

15,50 zł/szt.

18,40 zł/szt.

360 (dzienny), 128 (tygodniowy)

400 szt.

14,80 zł/szt.

17,70 zł/szt.

DRUK

500 szt.

14,30 zł/szt.

17,10 zł/szt.

USZLACHETNIENIE
Folia błysk lub folia mat.
Opcjonalnie folia strukturalna, folia soft touch lub folia mat +

chamois 70g
ILOŚĆ STRON

szaro-bordowy

Minimalne zamówienie -100 sztuk.

KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY
jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie

OPCJE DODATKOWE

DODATKI

CENA NETTO

Wycinanie registrów

4,00 zł

jeden tydzień na dwóch stronach

Pudełko białe lub brązowe

3,00 zł

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Pakowanie kalendarzy do pudełek

1,00 zł

UKŁAD TYGODNIOWY

2

Plan roczny, 2021, 2022, 2023, adresy ambasad polski za grani-

wklejki

cą, numery kierunkowe międzynarodowe, dni wolne od pracy w

wyklejki

krajach Unii Eurpoejskiej, Odległości między stolicami eurpoje-

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji druku do 30 dni roboczych

2

skimi, informacje dla kierowców, jednostki w układzie SI, tabele
rozmiarów odzieży, alfabetyczny skorowidz adreswoy

DARMOWY
PROJEKT

MAPY
Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:

kieszonka na wizytówkę

DARMOWA
DOSTAWA

wycinane registry

Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław
WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony
krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników..

drukowana tasiemka

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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OPRAWA DRUKOWANA SPIRALOWANA A5
CENNIK

WYMIARY
148x210mm

NAKŁAD

BŁYSK/MAT
CENA NETTO

SOFT TOUCH
CENA NETTO

SOFT TOUCH +
LAKIER UV
CENA NETTO

offset 80g biały

20 szt.

26,50 zł/szt.

27,80 zł/szt.

37,60 zł/szt.

USZLACHETNIENIE OKŁADKI

30 szt.

22,30 zł/szt.

23,40 zł/szt.

31,70 zł/szt.

40 szt.

19,40 zł/szt.

20,30 zł/szt.

27,50 zł/szt.

50 szt.

19,00 zł/szt.

19,90 zł/szt.

27,30 zł/szt.

100 szt.

15,50 zł/szt.

16,25 zł/szt.

19,50 zł/szt.

200 szt.

12,13 zł/szt.

12,70 zł/szt.

15,00 zł/szt.

UKŁAD TYGODNIOWY

250 szt.

11,97 zł/szt.

12,55 zł/szt.

14,88 zł/szt.

jeden tydzień na dwóch stronach

300 szt.

11,85 zł/szt.

12,45 zł/szt.

14,27 zł/szt.

400 szt.

11,00 zł/szt.

11,55 zł/szt.

13,30 zł/szt.

500 szt.

10,70 zł/szt.

11,25 zł/szt.

13,00 zł/szt.

1000 szt.

8,75 zł/szt.

9,17 zł/szt.

11,60 zł/szt.

OKŁADKA
Kreda mat 350g, druk 4+4 dwustronny
ŚRODEK

folia błysk, mat, soft touch , soft touch + lakier UV
(1+0) jednostronnie
ILOŚĆ STRON
112
DRUK KALENDARIUM
czerwono-czarny

WYKOŃCZENIE OKŁADKI
spirala po długim boku (srebrna, czarna lub biała)

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji druku do 10 dni roboczych

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

Kalendarz spiralowany - kalendarium tygodniowe

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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VIVELLA A4
CENNIK

WYMIARY
210x265 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360 (dzienny), 144 (tygodniowy)
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY

NAKŁAD

UKŁAD
TYGODNIOWY
CENA NETTO

UKŁAD
DZIENNY
CENA NETTO

25-50 szt.

18,85 zł / szt.

25,70 zł/szt.

51-75 szt.

18,00 zł / szt.

24,90 zł/szt.

76-100 szt.

17,40 zł / szt.

24,30 zł/szt.

101-150 szt.

16,70 zł / szt.

23,60 zł/szt.

150-250 szt.

16,35 zł / szt.

23,30 zł/szt.

powyżej 250 szt.

15,70 zł / szt.

22,70 zł/szt.

jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie
UKŁAD TYGODNIOWY
jeden tydzień na dwóch stronach

KOLORY OPRAW

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w
UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,
tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,
skorowidz od A do Z

CENA NETTO

czarny/nero

granat

niebieski

ciemny brąz

jasny brąz

zieleń

bordo

czerwień

beż

róż

szary

pomarańcz

oliwka

lilia

grafit

MAPY

60 zł

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:
Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony
krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, indywidualna tasiemka,
wycinianie registrów, wklejki reklamowe, okucia

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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NEBRASKA A4
CENNIK

WYMIARY
210x265 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360 (dzienny), 144 (tygodniowy)
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY

NAKŁAD

UKŁAD
TYGODNIOWY
CENA NETTO

UKŁAD
DZIENNY
CENA NETTO

25-50 szt.

20,50 zł / szt.

27,40 zł / szt.

51-75 szt.

19,70 zł / szt

26,60 zł / szt.

76-100 szt.

19,20 zł / szt.

26,00 zł / szt.

101-150 szt.

18,45 zł / szt.

25,40 zł /szt.

150-250 szt.

18,10 zł / szt.

25,00 zł / szt.

powyżej 250 szt.

17,40 zł / szt.

24,30 zł / szt.

jeden dzień na stronie, sobota niedziela na jednej stronie
UKŁAD TYGODNIOWY
jeden tydzień na dwóch stronach

KOLORY OPRAW

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w
UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,
tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,
skorowidz od A do Z

CENA NETTO

bordo

jasny brąz

brąz

ciemny brąz

czarny

czerwony

grafit

granat

jasny niebieski

niebieski

zieleń

pomarańcz

lilia

jasny zielony

MAPY

60 zł

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:
Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony
krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, indywidualna tasiemka,
wycinianie registrów, wklejki reklamowe, okucia

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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NEBRASKA EXCLUSIVE A4
CENNIK

WYMIARY
210x265 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
144
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD TYGODNIOWY

NAKŁAD

CENA NETTO

25-50 szt.

21,60 zł / szt.

51-75 szt.

20,80 zł / szt.

76-100 szt.

20,20 zł / szt.

101-150 szt.

19,60 zł / szt.

150-250 szt.

19,15 zł / szt.

powyżej 250 szt.

18,50 zł / szt.

jeden tydzień na dwóch stronach
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023,, plan urlopowy, informacje dla
kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w

KOLORY OPRAW

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,

CENA NETTO

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,

60 zł

skorowidz od A do Z

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

MAPY

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:

bordo

jasny brąz

brąz

ciemny brąz

czarny

czerwony

grafit

granat

jasny niebieski

niebieski

zieleń

pomarańcz

lilia

jasny zielony

Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Wrocław
WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, indywidualna tasiemka,
wycinianie registrów, wklejki reklamowe, okucia

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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DENIM A4
CENNIK

WYMIARY
210x265 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360 (dzienny), 144 (tygodniowy)
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY

NAKŁAD

UKŁAD
TYGODNIOWY
CENA NETTO

UKŁAD
DZIENNY
CENA NETTO

25-50 szt.

20,50 zł / szt.

27,40 zł / szt.

51-75 szt.

19,70 zł / szt.

26,60 zł / szt.

76-100 szt.

19,20 zł / szt.

26,00 zł / szt.

101-150 szt.

18,45 zł / szt.

25,40 zł / szt.

150-250 szt.

18,10 zł / szt.

25,00 zł / szt.

powyżej 250 szt.

17,40 zł / szt.

24,30 zł / szt.

jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie
UKŁAD TYGODNIOWY
jeden tydzień na dwóch stronach

KOLORY OPRAW

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w
UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,
tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,
skorowidz od A do Z

CENA NETTO

ciemny brąz

grafit

granat

ciemny brąz

popielaty

czerwony

pomarańcz

zielony

MAPY

60 zł

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:
Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony
krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, indywidualna tasiemka,
wycinianie registrów, wklejki reklamowe, okucia

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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GRAFITE A4
CENNIK

WYMIARY
210x265 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360 (dzienny), 144 (tygodniowy)
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY

NAKŁAD

UKŁAD
TYGODNIOWY
CENA NETTO

UKŁAD
DZIENNY
CENA NETTO

25-50 szt.

20,50 zł / szt.

27,40 zł/szt.

51-75 szt.

19,70 zł / szt.

26,60 zł/szt.

76-100 szt.

19,20 zł / szt.

26,00 zł/szt.

101-150 szt.

18,45 zł / szt.

25,40 zł/szt.

150-250 szt.

18,10 zł / szt.

25,00 zł/szt.

powyżej 250 szt.

17,40 zł / szt.

24,30 zł/szt.

jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie
UKŁAD TYGODNIOWY
jeden tydzień na dwóch stronach

KOLORY OPRAW

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w
UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,
tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,
skorowidz od A do Z

CENA NETTO

czarny

grafit

srebrny

niebieski

MAPY

60 zł

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:

DARMOWY
PROJEKT

Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław

DARMOWA
DOSTAWA

WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony
krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, indywidualna tasiemka,
wycinianie registrów, wklejki reklamowe, okucia

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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FLOCK A4
CENNIK

WYMIARY
210x265 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
144
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD TYGODNIOWY

NAKŁAD

CENA NETTO

25-50 szt.

20,50 zł / szt.

51-75 szt.

19,70 zł / szt.

76-100 szt.

19,20 zł / szt.

101-150 szt.

18,45 zł / szt.

150-250 szt.

18,10 zł / szt.

powyżej 250 szt.

17,40 zł / szt.

Jeden tydzień na dwóch stronach
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla
kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w

KOLORY OPRAW

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,

CENA NETTO

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,

60 zł

skorowidz od A do Z

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

MAPY

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:

szary

czarny

czerwony

granat

Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Wrocław
WYKOŃCZENIE

DARMOWY
PROJEKT

Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony

DARMOWA
DOSTAWA

krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników. Koperta na dokumenty na tylniej wyklejce.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, wklejki reklamowe, wycinianie registrów, kieszonka na wizytówkę, pudełko kartonowe

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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VELUR A5
CENNIK

WYMIARY
210x265 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360 (dzienny), 144 (tygodniowy)
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY

NAKŁAD

UKŁAD
TYGODNIOWY
CENA NETTO

UKŁAD
DZIENNY
CENA NETTO

25-50 szt.

21,00 zł / szt.

27,90 zł / szt.

51-75 szt.

20,20 zł / szt.

27,10 zł / szt.

76-100 szt.

19,70 zł / szt.

26,50 zł / szt.

101-150 szt.

18,95 zł / szt.

25,90 zł / szt.

150-250 szt.

18,60 zł / szt.

25,50 zł / szt.

powyżej 250 szt.

17,90 zł / szt.

24,80 zł / szt.

Jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie
UKŁAD TYGODNIOWY
Jeden tydzień na dwóch stronach

KOLORY OPRAW

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w
UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,
tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,
skorowidz od A do Z

CENA NETTO

czarny

czerwony

grafit

granat

niebieski

srebrny

jasny zielony

zielony

MAPY
Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa

60 zł

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:
Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony
krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników. Koperta na dokumenty na tylniej wyklejce.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, wklejki reklamowe, wycinianie registrów, kieszonka na wizytówkę, pudełko kartonowe

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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BALADEK A4
CENNIK

WYMIARY
210x265 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
128
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD TYGODNIOWY

NAKŁAD

CENA NETTO

25-50 szt.

16,40 zł/szt.

51-75 szt.

15,50 zł/szt.

76-100 szt.

15,00 zł/szt.

101-150 szt.

14,30 zł/szt.

150-250 szt.

13,90 zł/szt.

powyżej 250 szt.

13,20 zł/szt.

jeden tydzień na dwóch stronach
WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony
krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym.

KOLORY OPRAW

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

OPCJE DODATKOWE

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

tłoczenie ze złoceniem na okładce, personalizacja, indywidualna tasiemka, wycinianie registrów, wklejki reklamowe, okucia

bordo

jasny brąz

czarny

granat

60 zł

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

DARMOWY
PROJEKT

zieleń

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

CENA NETTO

DARMOWA
DOSTAWA

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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OPRAWA DRUKOWANA PRISMALUX A4
CENNIK

WYMIARY BLOKU
A4 dzienny (205x290mm), A4 tygodniowy (210x265mm)

NAKŁAD

UKŁAD
TYGODNIOWY
CENA NETTO

UKŁAD
DZIENNY
CENA NETTO

lakier UV

100 szt.

29,00 zł / szt.

37,30 zł / szt.

PAPIER

200 szt.

25,31 zł / szt.

33,00 zł / szt.

300 szt.

24,75 zł / szt.

30,10 zł / szt.

360 (dzienny), 144 (tygodniowy)

400 szt.

23,20 zł / szt.

29,40 zł / szt.

DRUK

500 szt.

22,00 zł / szt.

28,50 zł / szt.

USZLACHETNIENIE
Folia błysk lub folia mat.
Opcjonalnie folia strukturalna, folia soft touch lub folia mat +

chamois 70g
ILOŚĆ STRON

szaro-bordowy

Minimalne zamówienie -100 sztuk.

KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY
jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie

OPCJE DODATKOWE

DODATKI

CENA NETTO

Wycinanie registrów

4,00 zł

jeden tydzień na dwóch stronach

Pudełko białe lub brązowe

3,00 zł

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Pakowanie kalendarzy do pudełek

1,00 zł

UKŁAD TYGODNIOWY

2

Plan roczny, 2021, 2022, 2023, adresy ambasad polski za grani-

wklejki

cą, numery kierunkowe międzynarodowe, dni wolne od pracy w

wyklejki

krajach Unii Eurpoejskiej, Odległości między stolicami eurpoje-

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji druku do 30 dni roboczych

2

skimi, informacje dla kierowców, jednostki w układzie SI, tabele
rozmiarów odzieży, alfabetyczny skorowidz adresowy

DARMOWY
PROJEKT

MAPY
Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:

kieszonka na wizytówkę

DARMOWA
DOSTAWA

wycinane registry

Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław
WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony
krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników..

drukowana tasiemka

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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OPRAWA DRUKOWANA SPIRALOWANA A4
CENNIK

WYMIARY
210x297mm

NAKŁAD

BŁYSK/MAT
CENA NETTO

SOFT TOUCH
CENA NETTO

SOFT TOUCH +
LAKIER UV
CENA NETTO

offset 80g biały

20 szt.

39,50 zł/szt.

41,47 zł/szt.

56,00 zł/szt.

USZLACHETNIENIE OKŁADKI

30 szt.

33,25 zł/szt.

34,60 zł/szt.

47,00 zł/szt.

40 szt.

29,00 zł/szt.

30,45 zł/szt.

41,50 zł/szt.

50 szt.

28,40 zł/szt.

29,82 zł/szt.

37,30 zł/szt.

100 szt.

20,20 zł/szt.

21,20 zł/szt.

26,00 zł/szt.

200 szt.

15,65 zł/szt.

16,43 zł/szt.

21,25 zł/szt.

UKŁAD TYGODNIOWY

250 szt.

15,40 zł/szt.

16,17 zł/szt.

20,15 zł/szt.

jeden tydzień na dwóch stronach

300 szt.

14,70 zł/szt.

15,43 zł/szt.

19,56 zł/szt.

400 szt.

14,25 zł/szt.

15,15 zł/szt.

18,67 zł/szt.

500 szt.

13,85 zł/szt.

14,96 zł/szt.

18,20 zł/szt.

1000 szt.

11,80 zł/szt.

12,39 zł/szt.

16,20 zł/szt.

OKŁADKA
Kreda mat 350g, druk 4+4 dwustronny
ŚRODEK

folia błysk, mat, soft touch , soft touch + lakier UV
(1+0) jednostronnie
ILOŚĆ STRON
112
DRUK KALENDARIUM
czerwono-czarny

WYKOŃCZENIE OKŁADKI
spirala po długim boku (srebrna, czarna lub biała)

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji druku do 10 dni roboczych

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

Kalendarz spiralowany - kalendarium tygodniowe

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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VIVELLA B5
CENNIK

WYMIARY
165x221 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360 (dzienny), 144 (tygodniowy)
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY

NAKŁAD

UKŁAD
TYGODNIOWY
CENA NETTO

UKŁAD
DZIENNY
CENA NETTO

25-50 szt.

16,70 zł / szt.

21,00 zł / szt.

51-75 szt.

15,80 zł / szt.

20,10 zł / szt.

76-100 szt.

15,30 zł / szt.

19,60 zł / szt.

101-150 szt.

14,55 zł / szt.

18,90 zł / szt.

150-250 szt.

14,25 zł / szt.

18,50 zł / szt.

powyżej 250 szt.

13,50 zł / szt.

17,80 zł / szt.

jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie
UKŁAD TYGODNIOWY
jeden tydzień na dwóch stronach

KOLORY OPRAW

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w
UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,
tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,
skorowidz od A do Z

CENA NETTO

czarny/nero

granat

niebieski

ciemny brąz

jasny brąz

zieleń

bordo

czerwień

beż

róż

szary

pomarańcz

oliwka

lilia

grafit

MAPY

60 zł

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:
Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony
krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, wycinianie registrów,
wklejki reklamowe, okucia

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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NEBRASKA B5
CENNIK

WYMIARY
165x221 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360 (dzienny), 144 (tygodniowy)
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY

NAKŁAD

UKŁAD
TYGODNIOWY
CENA NETTO

UKŁAD
DZIENNY
CENA NETTO

25-50 szt.

18,25 zł / szt.

23,70 zł / szt.

51-75 szt.

17,50 zł / szt.

21,80 zł / szt.

76-100 szt.

17,00 zł / szt.

21,30 zł / szt.

101-150 szt.

16,40 zł / szt.

20,70 zł / szt.

150-250 szt.

15,90 zł / szt.

20,25 zł / szt.

powyżej 250 szt.

15,30 zł / szt.

19,60 zł / szt.

jeden dzień na stronie, sobota niedziela na jednej stronie
UKŁAD TYGODNIOWY
jeden tydzień na dwóch stronach

KOLORY OPRAW

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w
UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,
tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,
skorowidz od A do Z

CENA NETTO

bordo

jasny brąz

brąz

ciemny brąz

czarny

czerwony

grafit

granat

jasny niebieski

niebieski

zieleń

pomarańcz

lilia

jasny zielony

MAPY

60 zł

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:
Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony
krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, wycinianie registrów,
wklejki reklamowe, okucia

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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DENIM B5
CENNIK

WYMIARY
165x221 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360 (dzienny), 144 (tygodniowy)
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY

NAKŁAD

UKŁAD
TYGODNIOWY
CENA NETTO

UKŁAD
DZIENNY
CENA NETTO

25-50 szt.

18,25 zł / szt.

23,70 zł / szt.

51-75 szt.

17,50 zł / szt.

21,80 zł / szt.

76-100 szt.

17,00 zł / szt.

21,30 zł / szt.

101-150 szt.

16,40 zł / szt.

20,70 zł / szt.

150-250 szt.

15,90 zł / szt.

20,25 zł / szt.

powyżej 250 szt.

15,30 zł / szt.

19,60 zł / szt.

jeden dzień na stronie, sobota niedziela na jednej stronie
UKŁAD TYGODNIOWY
jeden tydzień na dwóch stronach

KOLORY OPRAW

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w
UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,
tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,
skorowidz od A do Z

CENA NETTO

ciemny brąz

grafit

granat

ciemny brąz

popielaty

czerwony

pomarańcz

zielony

MAPY

60 zł

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:
Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony
krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, wycinianie registrów,
wklejki reklamowe, okucia

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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GRAFITE B5
CENNIK

WYMIARY
165x221 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360 (dzienny), 144 (tygodniowy)
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY

NAKŁAD

UKŁAD
TYGODNIOWY
CENA NETTO

UKŁAD
DZIENNY
CENA NETTO

25-50 szt.

18,25 zł / szt.

23,70 zł / szt.

51-75 szt.

17,50 zł / szt.

21,80 zł / szt.

76-100 szt.

17,00 zł / szt.

21,30 zł / szt.

101-150 szt.

16,40 zł / szt.

20,70 zł / szt.

150-250 szt.

15,90 zł / szt.

20,25 zł / szt.

powyżej 250 szt.

15,30 zł / szt.

19,60 zł / szt.

jeden dzień na stronie, sobota niedziela na jednej stronie
UKŁAD TYGODNIOWY
jeden tydzień na dwóch stronach

KOLORY OPRAW

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w
UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,
tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,
skorowidz od A do Z

CENA NETTO

czarny

grafit

srebrny

niebieski

MAPY

60 zł

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:

DARMOWY
PROJEKT

Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław

DARMOWA
DOSTAWA

WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony
krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, wycinianie registrów,
wklejki reklamowe, okucia

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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VELUR B5
CENNIK

WYMIARY
165x221 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
360 (dzienny), 144 (tygodniowy)
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY

NAKŁAD

UKŁAD
TYGODNIOWY
CENA NETTO

UKŁAD
DZIENNY
CENA NETTO

25-50 szt.

18,75 zł / szt.

24,20 zł / szt.

51-75 szt.

18,00 zł / szt.

22,30 zł / szt.

76-100 szt.

17,50 zł / szt.

21,80 zł / szt.

101-150 szt.

16,90 zł / szt.

21,20 zł / szt.

150-250 szt.

16,40 zł / szt.

20,75 zł / szt.

powyżej 250 szt.

15,80 zł / szt.

20,10 zł / szt.

Jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie
UKŁAD TYGODNIOWY
Jeden tydzień na dwóch stronach

KOLORY OPRAW

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w
UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,
tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,
skorowidz od A do Z

CENA NETTO

czarny

czerwony

grafit

granat

niebieski

srebrny

jasny zielony

zielony

MAPY
Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa

60 zł

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:
Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony
krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników. Koperta na dokumenty na tylniej wyklejce.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, wklejki reklamowe, wycinianie registrów, kieszonka na wizytówkę, pudełko kartonowe

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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BALADEK B5
CENNIK

WYMIARY
165x221 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
128
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD TYGODNIOWY

NAKŁAD

CENA NETTO

25-50 szt.

13,85 zł / szt.

51-75 szt.

13,00 zł / szt.

76-100 szt.

12,50 zł / szt.

101-150 szt.

11,85 zł / szt.

150-250 szt.

11,40 zł / szt.

powyżej 250 szt.

10,80 zł / szt.

jeden tydzień na dwóch stronach
WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony
krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym.

KOLORY OPRAW

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

OPCJE DODATKOWE

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

tłoczenie ze złoceniem na okładce, personalizacja, wycinianie
registrów, wklejki reklamowe, okucia

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

CENA NETTO

bordo

jasny brąz

granat

zieleń

czarny

czerwony

60 zł

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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OPRAWA DRUKOWANA PRISMALUX B5
CENNIK

WYMIARY BLOKU
165×221 mm

NAKŁAD

UKŁAD
TYGODNIOWY
CENA NETTO

UKŁAD
DZIENNY
CENA NETTO

lakier UV

100 szt.

29,40 zł/szt.

23,80 zł/szt.

PAPIER

200 szt.

26,80 zł/szt.

21,50 zł/szt.

300 szt.

25,20 zł/szt.

19,90 zł/szt.

360 (dzienny), 144 (tygodniowy)

400 szt.

23,95 zł/szt.

18,90 zł/szt.

DRUK

500 szt.

23,60 zł/szt.

18,40 zł/szt.

USZLACHETNIENIE
Folia błysk lub folia mat.
Opcjonalnie folia strukturalna, folia soft touch lub folia mat +

chamois 70g
ILOŚĆ STRON

szaro-bordowy

Minimalne zamówienie -100 sztuk.

KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY
jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie

OPCJE DODATKOWE

DODATKI

CENA NETTO

Wycinanie registrów

4,00 zł

jeden tydzień na dwóch stronach

Pudełko białe lub brązowe

3,00 zł

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Pakowanie kalendarzy do pudełek

1,00 zł

UKŁAD TYGODNIOWY

2

Plan roczny, 2021, 2022, 2023, adresy ambasad polski za grani-

wklejki

cą, numery kierunkowe międzynarodowe, dni wolne od pracy w

wyklejki

krajach Unii Eurpoejskiej, Odległości między stolicami eurpoje-

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji druku do 30 dni roboczych

2

skimi, informacje dla kierowców, jednostki w układzie SI, tabele
rozmiarów odzieży, alfabetyczny skorowidz adreswoy

DARMOWY
PROJEKT

MAPY
Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:

kieszonka na wizytówkę

DARMOWA
DOSTAWA

wycinane registry

Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław
WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony
krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników..

drukowana tasiemka

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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VIVELLA A6
CENNIK

WYMIARY
87x150 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
128
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD TYGODNIOWY

NAKŁAD

UKŁAD
TYGODNIOWY
CENA NETTO

25-50 szt.

10,30 zł / szt.

51-75 szt.

9,35 zł / szt.

76-100 szt.

8,80 zł / szt.

101-150 szt.

8,00 zł / szt.

150-250 szt.

7,70 zł / szt.

powyżej 250 szt.

7,00 zł / szt.

Jeden tydzień na dwóch stronach
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla
kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w UE,

KOLORY OPRAW

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy, tel. nu-

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

mery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży, skorowidz
od A do Z
MAPY
Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa

CENA NETTO

czarny/nero

granat

niebieski

ciemny brąz

jasny brąz

zieleń

bordo

czerwień

beż

róż

szary

pomarańcz

oliwka

lilia

grafit

Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:

60 zł

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław
WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, wycinianie registrów,
wklejki reklamowe, okucia

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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NEBRASKA A6
CENNIK

WYMIARY
87x150 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
128
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD TYGODNIOWY

NAKŁAD

UKŁAD
TYGODNIOWY
CENA NETTO

25-50 szt.

10,50 zł / szt.

51-75 szt.

9,55 zł / szt.

76-100 szt.

9,00 zł / szt.

101-150 szt.

8,20 zł / szt.

150-250 szt.

7,90 zł / szt.

powyżej 250 szt.

7,20 zł / szt.

Jeden tydzień na dwóch stronach
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla
kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w

KOLORY OPRAW

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,

CENA NETTO

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,

60 zł

skorowidz od A do Z

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

MAPY

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:

bordo

jasny brąz

brąz

ciemny brąz

czarny

czerwony

grafit

granat

jasny niebieski

niebieski

zieleń

pomarańcz

lilia

jasny zielony

Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Wrocław
WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, wycinianie registrów,
wklejki reklamowe, okucia

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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DENIM A6
CENNIK

WYMIARY
87x150 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
128
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD TYGODNIOWY

NAKŁAD

UKŁAD
TYGODNIOWY
CENA NETTO

25-50 szt.

10,50 zł / szt.

51-75 szt.

9,55 zł / szt.

76-100 szt.

9,00 zł / szt.

101-150 szt.

8,20 zł / szt.

150-250 szt.

7,90 zł / szt.

powyżej 250 szt.

7,20 zł / szt.

Jeden tydzień na dwóch stronach
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla
kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w

KOLORY OPRAW

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,

CENA NETTO

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,

60 zł

skorowidz od A do Z

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

MAPY

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:

ciemny brąz

grafit

granat

ciemny brąz

popielaty

czerwony

pomarańcz

zielony

Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Wrocław
WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, wycinianie registrów,
wklejki reklamowe, okucia

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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GRAFITE A6
CENNIK

WYMIARY
87x150 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
128
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD TYGODNIOWY

NAKŁAD

UKŁAD
TYGODNIOWY
CENA NETTO

25-50 szt.

10,50 zł / szt.

51-75 szt.

9,55 zł / szt.

76-100 szt.

9,00 zł / szt.

101-150 szt.

8,20 zł / szt.

150-250 szt.

7,90 zł / szt.

powyżej 250 szt.

7,20 zł / szt.

Jeden tydzień na dwóch stronach
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla
kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w

KOLORY OPRAW

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,

CENA NETTO

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,

60 zł

skorowidz od A do Z

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

MAPY

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:

czarny

grafit

srebrny

niebieski

Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Wrocław

DARMOWY
PROJEKT

WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony

DARMOWA
DOSTAWA

krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, wycinianie registrów,
wklejki reklamowe, okucia

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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VELUR A6
CENNIK

WYMIARY
87x150 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
128
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD TYGODNIOWY

NAKŁAD

CENA NETTO

25-50 szt.

10,80 zł / szt.

51-75 szt.

9,85 zł / szt.

76-100 szt.

9,30 zł / szt.

101-150 szt.

8,50 zł / szt.

150-250 szt.

8,20 zł / szt.

powyżej 250 szt.

7,50 zł / szt.

jeden tydzień na dwóch stronach
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla
kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w

KOLORY OPRAW

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy,

CENA NETTO

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży,

60 zł

skorowidz od A do Z

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

MAPY

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:

czarny

czerwony

grafit

granat

niebieski

srebrny

jasny zielony

zielony

Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Wrocław
WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników. Koperta na dokumenty na tylniej wyklejce.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, wklejki reklamowe, wycinianie registrów, kieszonka na wizytówkę, pudełko kartonowe

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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BALADEK A6
CENNIK

WYMIARY
87x150 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
128
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD TYGODNIOWY

NAKŁAD

UKŁAD
TYGODNIOWY
CENA NETTO

25-50 szt.

8,30 zł/szt.

51-75 szt.

7,45 zł/szt.

76-100 szt.

6,90 zł/szt.

101-150 szt.

6,30 zł/szt.

150-250 szt.

5,90 zł/szt.

powyżej 250 szt.

5,00 zł/szt.

Jeden tydzień na dwóch stronach
MAPY
Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa

KOLORY OPRAW

Polski

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

WYKOŃCZENIE

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony
krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie ze złoceniem na okładce, personalizacja, wycinianie
registrów, wklejki reklamowe, okucia

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

CENA NETTO

bordo

jasny brąz

granat

zieleń

czarny

czerwony

60 zł

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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OPRAWA DRUKOWANA PRISMALUX A6
CENNIK

WYMIARY BLOKU
A6 (87x150mm)

NAKŁAD

UKŁAD
TYGODNIOWY
CENA NETTO

lakier UV

100 szt.

15,00 zł / szt.

PAPIER

200 szt.

12,40 zł / szt.

300 szt.

11,85 zł / szt.

144 (tygodniowy)

400 szt.

11,30 zł / szt.

DRUK

500 szt.

10,80 zł / szt.

USZLACHETNIENIE
Folia błysk lub folia mat.
Opcjonalnie folia strukturalna, folia soft touch lub folia mat +

chamois 70g
ILOŚĆ STRON

szaro-bordowy

Minimalne zamówienie -100 sztuk.

KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY
jeden dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie

OPCJE DODATKOWE

DODATKI

CENA NETTO

Wycinanie registrów

4,00 zł

jeden tydzień na dwóch stronach

Pudełko białe lub brązowe

3,00 zł

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Pakowanie kalendarzy do pudełek

1,00 zł

UKŁAD TYGODNIOWY

2

Plan roczny, 2021, 2022, 2023, adresy ambasad polski za grani-

wklejki

cą, numery kierunkowe międzynarodowe, dni wolne od pracy w

wyklejki

krajach Unii Eurpoejskiej, Odległości między stolicami eurpoje-

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji druku do 30 dni roboczych

2

skimi, informacje dla kierowców, jednostki w układzie SI, tabele
rozmiarów odzieży, alfabetyczny skorowidz adreswoy

DARMOWY
PROJEKT

MAPY
Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa
Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce:

kieszonka na wizytówkę

DARMOWA
DOSTAWA

wycinane registry

Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa,
Wrocław
WYKOŃCZENIE
Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony
krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników..

drukowana tasiemka

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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OPRAWA DRUKOWANA SPIRALOWANA A6
CENNIK

WYMIARY
105x148mm

NAKŁAD

BŁYSK/MAT
CENA NETTO

SOFT TOUCH
CENA NETTO

SOFT TOUCH +
LAKIER UV
CENA NETTO

offset 80g biały

20 szt.

16,80 zł/szt.

17,60zł/szt.

26,50 zł/szt.

USZLACHETNIENIE OKŁADKI

30 szt.

14,10 zł/szt.

14,80 zł/szt.

22,20 zł/szt.

40 szt.

11,25 zł/szt.

11,81 zł/szt.

19,25 zł/szt.

50 szt.

11,00 zł/szt.

11,55 zł/szt.

19,00 zł/szt.

100 szt.

8,50 zł/szt.

8,92 zł/szt.

12,50 zł/szt.

200 szt.

7,30 zł/szt.

7,66 zł/szt.

9,50 zł/szt.

UKŁAD TYGODNIOWY

250 szt.

7,12 zł/szt.

7,45 zł/szt.

9,40 zł/szt.

jeden tydzień na dwóch stronach

300 szt.

6,85 zł/szt.

12,45 zł/szt.

9,30 zł/szt.

400 szt.

6,50 zł/szt.

7,19 zł/szt.

8,60 zł/szt.

500 szt.

6,00 zł/szt.

6,30 zł/szt.

8,20 zł/szt.

1000 szt.

4,75 zł/szt.

4,99 zł/szt.

6,88 zł/szt.

OKŁADKA
Kreda mat 350g, druk 4+4 dwustronny
ŚRODEK

folia błysk, mat, soft touch , soft touch + lakier UV
(1+0) jednostronnie
ILOŚĆ STRON
112
DRUK KALENDARIUM
czerwono-czarny

WYKOŃCZENIE OKŁADKI
spirala po długim boku (srebrna, czarna lub biała)

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji druku do 10 dni roboczych

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

Kalendarz spiralowany - kalendarium tygodniowe

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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VIVELLA B6
CENNIK

WYMIARY
110x160 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
320
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY

NAKŁAD

CENA NETTO

25-50 szt.

12,90 zł / szt.

51-75 szt.

12,20 zł / szt.

76-100 szt.

11,60 zł / szt.

101-150 szt.

10,95 zł / szt.

150-250 szt.

10,60 zł / szt.

powyżej 250 szt.

10,00 zł / szt.

Dzień na jednej stronie
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla
kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w UE,

KOLORY OPRAW

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy, tel. nu-

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

mery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży, skorowidz
od A do Z
MAPY
Brak

CENA NETTO

czarny/nero

granat

niebieski

ciemny brąz

jasny brąz

zieleń

bordo

czerwień

beż

róż

szary

pomarańcz

oliwka

lilia

grafit

WYKOŃCZENIE

60 zł

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony
krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników.

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

OPCJE DODATKOWE
tłoczenie na okładce, personalizacja, wycinianie registrów,
wklejki reklamowe, okucia

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl
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BALADEK B6
CENNIK

WYMIARY
110x160 mm
PAPIER
chamois 70g
ILOŚĆ STRON
320
DRUK
szaro-bordowy
KALENDARIUM
PL / GB / D / RUS / F, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody
i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
UKŁAD DZIENNY

NAKŁAD

UKŁAD
TYGODNIOWY
CENA NETTO

25-50 szt.

10,70 zł / szt.

51-75 szt.

9,75 zł / szt.

76-100 szt.

9,25 zł / szt.

101-150 szt.

8,60 zł / szt.

150-250 szt.

8,20 zł / szt.

powyżej 250 szt.

7,55 zł / szt.

Jeden dzień na stronie, sobota niedziela na jednej stronie
MAPY
Na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa

KOLORY OPRAW

Polski

TŁOCZENIE NA OKŁADCE

WYKOŃCZENIE

Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony
krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym.
OPCJE DODATKOWE
tłoczenie ze złoceniem na okładce, personalizacja, wycinianie
registrów, wklejki reklamowe, okucia

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

CENA NETTO

bordo

jasny brąz

granat

zieleń

czarny

czerwony

60 zł

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł

Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

120 zł

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku vat.
Termin realizacji do 8-14 dni roboczych

DARMOWY
PROJEKT

DARMOWA
DOSTAWA

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl

KALENDARIA

KALENDARIA DZIENNE
SOBOTA I NIEDZIELA NA JEDNEJ STRONIE
FORMATY
A4 205x290mm B5 170x240mm A5 142x203mm B6 110x160mm
UKŁAD
1 dzień na 1 stronie, sobota i niedziela na 1 stronie, przed każdym miesiącem terminarz miesięczny, kalendarium 5-języczne: PL,
GB, D, RUS, FR, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
ILOŚĆ STRON
360 stron Vivella, Nebraska, Denim, Nebraska na gumkę, Acero, Grafite, 320 stron Baladek, Vivella Economic
PAPIER
chamois 70 g/m2 (A5 i B6), chamois 80 g/m² (A4 i B5), druk szaro-bordowy
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, jednostki miar, święta w UE, informacje dla kierowców,
oświadczenie o zdarzeniu drogowym, odległości między miastami, informacje o państwach członkowskich UE, przedstawicielstwa
Polski w krajach UE, adresy internetowe, tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, strefy czasowe, plan miesięczny na rok 2019,
skorowidz od A do Z, mapy na wyklejkach (Polski i Europy) dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce (brak map w
oprawach Baladek, Vivella Economic i w formacie B6); blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka
oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja narożników (brak perforacji w kalendarzu Baladek i Vivella Economic)

SOBOTA I NIEDZIELA NA OSOBNEJ STRONIE
FORMATY
A5 142x203mm
UKŁAD
1 dzień na 1 stronie, przed każdym miesiącem terminarz miesięczny, kalendarium 5-języczne: PL, GB, D, RUS, FR, imieniny i święta,
fazy księżyca, wschody i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
ILOŚĆ STRON
416 stron + 8 stron map oprawa Nebraska
PAPIER
chamois 70 g/m2, druk szaro-bordowy
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w UE,
jednostki miar, odległości między miastami, informacje o państwach członkowskich UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE,
adresy internetowe, tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, strefy czasowe, plan miesięczny na rok 2019, skorowidz od A do Z,
mapy na wyklejkach (Polski i Europy), dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce; blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja narożników
T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl

KALENDARIA DZIENNE
SOBOTA I NIEDZIELA NA JEDNEJ STRONIE - MAGNETO
FORMATY
A5 148x212 mm
UKŁAD
jeden dzień na stronie, sobota niedziela na jednej stronie, kalendarium wjęzykach PL / GB / D / RUS, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody i zachody słońca. na dole kalendarium plan całego roku, wycięte registry
ILOŚĆ STRON
360 stron + 8 stron map
PAPIER
chamois 70 g/m2
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, barwne mapy Europy, Świata i Polski, stref czasowych, kalendarz pyleń, wschody i zachody słońca,
fazy księzyca, adresy ambasad polskich za granicą, numery kierunkowe połczeń telefonicznych polskich i międzynarodowych, dni
wolne od pracy w krajach Unii Europejskiej, odległości między większymi miejscowościami, i stolicami europejskimi, przydatne informacje dla kierowców, zasady pierwszej pomocy przedmedycznej, jednostki w układzie SI, wieczny kalendarz, tabele rozmiarów
odzieży i miar obuwia, daty imienin oraz znaki zodiaku, alfabetyczny skorowidz adresowy

T: 537 354 354
www.alselkalendarze.pl
biuro@alselkalendarze.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE:
 zamowienia@alselkalendarze.pl

 537 354 354

 www.alselkalendarze.pl

KALENDARIA DZIENNE
SOBOTA I NIEDZIELA NA JEDNEJ STRONIE- PICO
FORMATY
A5 144x203 mm
UKŁAD
jeden dzień na stronie, sobota niedziela na jednej stronie, kalendarium wjęzykach PL / GB / D /, imieniny i święta, fazy księżyca,
wschody i zachody słońca. na dole kalendarium plan całego roku, wycięte registry
ILOŚĆ STRON
360 stron + 8 stron map
PAPIER
biały 70 g/m2
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, barwne mapy Europy, Świata i Polski, stref czasowych, kalendarz pyleń, wschody i zachody słońca,
fazy księzyca, adresy ambasad polskich za granicą, numery kierunkowe połczeń telefonicznych polskich i międzynarodowych, dni
wolne od pracy w krajach Unii Europejskiej, odległości między większymi miejscowościami, i stolicami europejskimi, przydatne informacje dla kierowców, zasady pierwszej pomocy przedmedycznej, jednostki w układzie SI, wieczny kalendarz, tabele rozmiarów
odzieży i miar obuwia, daty imienin oraz znaki zodiaku, alfabetyczny skorowidz adresowy

SOBOTA I NIEDZIELA NA JEDNEJ STRONIE- ALUMINIUM

FORMATY
A5 142x203mm
UKŁAD
1 dzień na 1 stronie, przed każdym miesiącem terminarz miesięczny, kalendarium 5-języczne: PL, GB, D, RUS, FR, imieniny i święta,
fazy księżyca, wschody i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
ILOŚĆ STRON
392 strony
PAPIER
biały 70 g/m2, druk szaro-bordowy
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca, kalendarium 2021, 2022, 2023, plan roku 2022, 2023, plan urlopów, plan roczny 2022,
kalendarium miesięczne na 2022 rok, adresy ważniejszych instytucji państwowych, numery kierunkowe połączeń telefonicznych
w Polsce, numery międzynarodowych połączeń telefonicznych, odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami, odległości
między stolicami europejskimi, mapa autostrad w Polsce, przydatne informacje dla kierowców, instrukcja pierwszej pomocy,
wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, dni wolne od pracy w wybranych krajach, wybrane „długie weekendy” w 2022 roku,
tabela świąt ruchomych, strefy czasowe, przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury, ważne rocznice, urodziny, imieniny,
alfabetyczny skorowidz teleadresowy
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KALENDARIA TYGODNIOWE
TYDZIEŃ NA ROZKŁADÓWCE, FORMATY A4, B5, A5
FORMATY
A4 210x265mm B5 165x221mm A5 142x203mm
UKŁAD
tygodniowy, 1 tydzień na 2 stronach (cały tydzień na rozkładówce), kalendarium 5-języczne: PL, GB, D, RUS, FR, imieniny i święta,
fazy księżyca, wschody i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
ILOŚĆ STRON
144 strony (A4 i B5) oprawy Acero, Baladek, Denim, Nebraska, Vivella, Grafite
128 stron (A5) oprawy Baladek oraz Nebraska z gumką, Vivella
PAPIER
chamois 70 g/m2, druk szaro-bordowy
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, plan urlopowy, informacje dla kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w UE, przedstawicielstwa Polski w krajach UE, ważne adresy, tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, rozmiar odzieży, skorowidz od A do Z,
mapy na wyklejkach (Polski i Europy) dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce (brak map w oprawie Baladek
i Nebraska z gumką oraz A5 tygodniowy Vivella), blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony krepą,
tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja narożników

TYDZIEŃ NA ROZKŁADÓWCE, FORMAT A6
FORMATY
A6 87x150mm
UKŁAD
tygodniowy, 1 tydzień na 2 stronach (cały tydzień na rozkładówce), kalendarium 5-języczne: PL, GB, D, RUS, FR, imieniny i święta, na
dole kalendarium plan tygodniowy
ILOŚĆ STRON
128 stron Vivella, Nebraska, Denim, Acero, Grafite, Nebraska Exclusive, Baladek
PAPIER
chamois 70 g/m2, druk szaro-bordowy
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, rozmiary odzieży, skorowidz od A do Z, blok kalendarza szyty oraz
dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, brak perforacji narożników, mapy na wyklejkach (Polski i Europy)
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KALENDARIA TYGODNIOWE
TYDZIEŃ NA ROZKŁADÓWCE A5 - ALUMINIUM
FORMATY
A5 142x203mm
UKŁAD
jeden tydzień na dwóch stronach, kalendarium 5-języczne: PL, GB, D, RUS, FR, imieniny i święta, fazy księżyca, wschody i zachody
słońca, na dole kalendarium plan całego roku
ILOŚĆ STRON
168 stron
PAPIER
biały 70 g/m2, druk szaro-bordowy
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
fazy Księżyca, wschody i zachody Słońca, kalendarium 2021, 2022, 2023, plan roku 2022, 2023, plan urlopów, plan roczny 2022,
kalendarium miesięczne na 2022 rok, adresy ważniejszych instytucji państwowych, numery kierunkowe połączeń telefonicznych
w Polsce, numery międzynarodowych połączeń telefonicznych, odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami, odległości
między stolicami europejskimi, mapa autostrad w Polsce, przydatne informacje dla kierowców, instrukcja pierwszej pomocy,
wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, dni wolne od pracy w wybranych krajach, wybrane „długie weekendy” w 2021 roku,
tabela świąt ruchomych, strefy czasowe, przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury, ważne rocznice, urodziny, imieniny,
alfabetyczny skorowidz teleadresowy
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KALENDARIA TYGODNIOWE Z NOTESEM
KALENDARIUM Z LEWEJ STRONY, NOTES PO PRAWEJ
FORMATY
A4 210x265mm A5 142x203mm
UKŁAD
z lewej strony kalendarium, z prawej notes w kratkę, kalendarium 5-języczne: PL, GB, D, RUS, FR,
imieniny i święta, fazy księżyca, wschody i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku
ILOŚĆ STRON
format A4, 144 strony dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast Polski - oprawa Nebraska
format A5, 144 strony bez dodatkowych map - oprawa Nebraska
PAPIER
A4 - chamois 90 g/m², A5 - chamois 70 g/m², druk szaro-bordowy
CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Plan roczny, 2021, 2022, 2023, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, święta w UE, rozmiary odzieży, skorowidz od A do Z, notes
teleadresowy zintegrowany z blokiem, blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka oraz kapitałka
w kolorze kremowym, perforacja narożników, mapy na wyklejkach (Polski i Europy), informacje dla kierowców
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OPCJE DODATKOWE

62

OPCJE DODATKOWE
PERSONALIZACJA

MATRYCA

max. 50mm

TŁOCZENIE LOGO

max. 60mm

Opcją dodatkową przy zakupie kalendarzy jest możliwość wytłoczenia logo na okładce. Na wszystkich
okleinach, oprócz introligatorskiej Baladek, wykonujemy tłoczenia z efektem termoprzebarwienia/na
sucho.
Przy zamówieniu prosimy o podanie umiejscowienia
barwienia / logotypu na sucho na okładce, np. prawy
dolny róg.

Wymiar pola, na którym w wersji podstawowej
powinno się zmieścić logo wynosi 30cm². Istnieje
możliwość zaprojektowania większego logo. W takim
wypadku matryca liczona będzie jako wielokrotność
30cm², tj. 60cm², 90cm² itd.

GRAWER

MATRYCA
Matryca do tłoczenia - do 30 cm2

CENA
NETTO

TŁOCZENIE NA OKŁADCE
Tłoczenie logo do 50 sztuk / ryczałt

Na wszystkich okleinach poza introligatorskimi Baladek i
Hype, istnieje możliwość wykonania personalizacji techniką
laserową w dowolnym miejscu na oprawie kalendarza.

CENA
NETTO
120 zł

CENA
NETTO

Do 100 sztuk

8 zł/szt.

Powyżej 100 sztuk

7 zł/szt.

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku VAT.

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku VAT.

60 zł

Tłoczenie logo: ilości pow. 50 egz. / sztuka

1,20 zł/szt.

Powyższe ceny netto, należy doliczyć 23% podatku VAT.
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OPCJE DODATKOWE
WYCIĘTE REGISTRY

METALOWA BLASZKA

OKUCIA

W każdym kalendarzu w standardzie registry są tylko
nadrukowane.Na życzenie klienta istnieje możliwość
wycięcia registrów dwurzędowych (nie dotyczy kalendarza A6).

Na życzenie istnieje możliwość zamocowania metalowej
blaszki, zaciskanej na prawej, dolnej lub górnej krawędzi
kalendarza o wymiarach kwadrat 2,5x2,5 cm, oraz prostokąt 0,8 x 5,5 cm. Blaszki, dostępne w wersjach kolorystycznych złotym i srebrnym. Możliwość znakowania przy
użyciu lasera CO2.

Na życzenie istnieje możliwość założenia metalowych
okuć na narożniki okładki (najczęściej w kolorze srebrnym lub złotym).

REGISTRY
Wycięcie registrów (min. 100 szt.)

CENA
NETTO
4 zł/szt.

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku VAT.

BLASZKI
Metalowa blaszka

CENA
NETTO

OKUCIA
Cztery narożniki

CENA
NETTO
4 zł/ komplet

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku VAT.

2,50 zł/szt.

Znakowanie blaszki laserem - do 40 szt.
Znakowanie blaszki laserem - 41- 500 szt.

120 zł
3 zł/szt.

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku VAT.
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OPCJE DODATKOWE

Istnieje możliwość zakupu oraz zapakowania kalendarzy do tekturowych pudełek, dopasowanych do formatu
kalendarza.
PUDEŁKO

KIESZONKI PCV

WKLEJKI

TEKTUROWE PUDEŁKA NA KALENDARZ

Na Państwa życzenie do kalendarza wydrukujemy oraz
wkleimy wklejkę z dowolnym Państwa projektem. Druk w
dowolnej ilości kolorów.

CENA NETTO

Do każdego kalendarza, na życzenie klienta, możemy wkleić
trójkątną lub prostokątną kieszonkę PCV np. na wizytówki,
dokumenty.
KIESZONKA

CENA NETTO

A4, A5, A6, B5

3 zł/szt.

trójkątna (10x10cm)

1zł /szt.

pakowanie do pudełka

1 zł/szt.

prostokątna (9x5cm)

1zł /szt.

Cena zawiera wklejenie kieszonki.
Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku VAT.

Powyższe ceny są cenami netto, należy doliczyć 23% podatku VAT.
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