
 
 

 

 

 
 
 

 

 

Katalog kalendarzy
firmowych dla Ciebie i Twoich klientów!
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Kalendarze  jednodzielne  
 

główka płaska 
          

 
Specyfikacja  

Kalendarz jednodzielny z płaską główką - w każdym nakładzie - jest świetnym
połączeniem najkrótszego czasu produkcji z bardzo atrakcyjną ceną.

FORMAT PRODUKTU: 310 x 470 mm
GŁÓWKA: 310 x 210 mm, karton 300 g, folia błysk / folia mat
PLECKI: karton 300 g
KOPERTA: biała / biała z pakowaniem / z zadrukiem 4/0 z pakowaniem / bez
koperty, karton 300 g
KALENDARIUM: 290 x 190 mm, 12 kart, offset 80 g, zadruk 2/0 (czarny i czerwony)
OKIENKO: czerwone, przesuwne spięte gumką, założone na kalendarz
WYKOŃCZENIE: dziurka w główce, na wskroś

tel.: 731 681 781
studio@v-art.pl
www.reklamarybnik.com.pl

ZAMÓW WYCENĘ!  



Kalendarze  jednodzielne  
 

główka wypukła, tektura falista

 

Specyfikacja  

Kalendarz jednodzielny z główką wypukłą z tektury falistej, 
dzięki strukturze użytej tektury zapewnia prestiżowy, 
pogrubiony wygląd główki. 

FORMAT PRODUKTU: 310 x 470 mm
GŁÓWKA: 310 x 210 mm, karton 300 g, folia błysk / folia mat / folia mat + lakier
UV wybiórczy
PLECKI: karton 300 g
KOPERTA: biała / biała z pakowaniem / z zadrukiem 4/0 z pakowaniem / bez
koperty, karton 300 g
KALENDARIUM: 290 x 190 mm, 12 kart, offset 80 g, zadruk 2/0 (czarny i czerwony)
OKIENKO: czerwone, przesuwne spięte gumką, założone na kalendarz
WYKOŃCZENIE: dziurka w główce, otwór widoczny tylko od strony plecków

tel.: 731 681 781
studio@v-art.pl
www.reklamarybnik.com.pl

ZAMÓW WYCENĘ!



Kalendarze  jednodzielne  
 

główka wypukła, tektura lita

Specyfikacja  

Kalendarz jednodzielny z główką wypukłą z tektury litej, to gwarancja 
połączenia sztywności tektury litej z najwyższej jakości zadrukiem 
oklejki główki, przy zachowaniu doskonałej ceny - w każdym nakładzie. 

FORMAT PRODUKTU: 310 x 470 mm
GŁÓWKA: 310 x 210 mm, karton 300 g, folia błysk / folia mat / folia mat + lakier
UV wybiórczy
PLECKI: karton 300 g
KOPERTA: biała / biała z pakowaniem / z zadrukiem 4/0 z pakowaniem / bez
koperty, karton 300 g
KALENDARIUM: 290 x 190 mm, 12 kart, offset 80 g, zadruk 2/0 (czarny i czerwony)
OKIENKO: czerwone, przesuwne spięte gumką, założone na kalendarz
WYKOŃCZENIE: dziurka w główce, na wskroś

tel.: 731 681 781
studio@v-art.pl
www.reklamarybnik.com.pl

ZAMÓW WYCENĘ!



Kalendarze trójdzielne  
 

główka płaska 

 
Specyfikacja  

Kalendarz trójdzielny z płaską główką - w każdym nakładzie 
- jest świetnym połączeniem najkrótszego czasu produkcji 
z bardzo atrakcyjną ceną. 

FORMAT PRODUKTU: 310 x 780 mm
GŁÓWKA: 310 x 210 mm, karton 300 g, folia błysk / folia mat
PLECKI: karton 300 g
KOPERTA: biała / biała z pakowaniem / z zadrukiem 4/0 z pakowaniem / bez
koperty, karton 300 g
KALENDARIUM: 290 x 135 mm, 3 x 12 kart, offset 80 g, zadruk 2/0 (czarny i czerwony)
OKIENKO: czerwone, przesuwne spięte gumką, założone na kalendarz
WYKOŃCZENIE: dziurka w główce, na wskroś

tel.: 731 681 781
studio@v-art.pl
www.reklamarybnik.com.pl

ZAMÓW WYCENĘ!



Kalendarze trójdzielne  
 

główka wypukła, tektura falista

 
Specyfikacja  

Kalendarz trójdzielny z główką wypukłą z tektury falistej, dzięki strukturze 
użytej tektury zapewnia prestiżowy, pogrubiony wygląd główki.

FORMAT PRODUKTU: 310 x 780 mm 
GŁÓWKA: 310 x 210 mm, karton 300 g, folia błysk / folia mat / folia mat 
+ lakier UV wybiórczy 
PLECKI: karton 300 g 
KOPERTA: biała / biała z pakowaniem / z zadrukiem 4/0 z pakowaniem / 
bez koperty, karton 300 g 
KALENDARIUM: 290 x 135 mm, 3 x 12 kart, offset 80 g, zadruk 2/0 (czarny i czerwony) 
OKIENKO: czerwone, przesuwne spięte gumką, założone na kalendarz 
WYKOŃCZENIE: dziurka w główce, otwór widoczny tylko od strony plecków 

tel.: 731 681 781
studio@v-art.pl
www.reklamarybnik.com.pl

ZAMÓW WYCENĘ!



Kalendarze trójdzielne  
 

główka wypukła, tektura lita

Specyfikacja  

Kalendarz trójdzielny z główką wypukłą z tektury litej, to gwarancja połączenia
sztywności tektury litej z najwyższej jakości zadrukiem oklejki główki przy
zachowaniu doskonałej ceny – w każdym nakładzie.

FORMAT PRODUKTU: 310 x 780 mm
GŁÓWKA: 310 x 210 mm, karton 300 g, folia błysk / folia mat / folia mat + lakier
UV wybiórczy
PLECKI: karton 300 g
KOPERTA: biała / biała z pakowaniem / z zadrukiem 4/0 z pakowaniem / bez
koperty, karton 300 g
KALENDARIUM: 290 x 135 mm, 3 x 12 kart, offset 80 g, zadruk 2/0 (czarny i czerwony)
OKIENKO: czerwone, przesuwne spięte gumką, założone na kalendarz
WYKOŃCZENIE: dziurka w główce, na wskroś

tel.: 731 681 781
studio@v-art.pl
www.reklamarybnik.com.pl

ZAMÓW WYCENĘ!



 

Wymiary kalendarzy jednodzielnych i trójdzielnych  
 
 

 
 

Kalendarze jednodzielne - główka płaska 
Kalendarze  jednodzielne  - główka wypukła, tektura falista 
Kalendarze  jednodzielne  - główka wypukła, tektura lita 

Kalendarze trójdzielne - główka płaska 
Kalendarze trójdzielne - główka wypukła, tektura falista 
Kalendarze trójdzielne - główka wypukła, tektura lita 



Kalendarze spiralowane 
poziome,  pionowe  

 

Specyfikacja

Duża powierzchnia projektowa kalendarzy spiralowanych od lat świetnie
sprawdza się w działaniach promocyjnych.

FORMAT PRODUKTU: A2 (420 x 594 mm) / A3 (297 x 420 mm) / A4 (210 x 297 mm), 
B2 (480 x 680 mm) / B3 (336 x 480 mm) / B4 (236 x 336 mm) 
ILOŚĆ KART: 1 + 6 / 1 + 12 
PAPIER: kreda błysk, mat 250 g / kreda błysk, mat 250 g (okładka), 170 g (wnętrze) / 
kreda błysk, mat 300 g (okładka), 170 g (wnętrze) / kreda mat 350 g (okładka), 
170 g (wnętrze) DRUK: jednostronny kolorowy (4/0) / dwustronny kolorowy (4/4) 
USZLACHETNIENIE OKŁADKI: standardowe / folia błysk, mat / lakier UV 
TYP SPIRALI I ZAWIESZKI: metalowa po krótkim boku / metalowa po długim boku 
KOLOR ZAWIESZKI I SPIRALI: biały / czarny / srebrny / złoty 
PODKŁAD: brak / karton na spodzie po całości 

tel.: 731 681 781
studio@v-art.pl
www.reklamarybnik.com.pl

ZAMÓW WYCENĘ!



Kalendarze listwowane 
poziome,  pionowe  

 

Specyfikacja  

Kalendarz listwowany jest prawdziwym klasykiem w świecie kalendarzy. 
Cieszy się niesłabnącą popularnością ze względu na 
duże możliwości reklamowe i niską cenę. 

FORMAT PRODUKTU: A1 (594 x 841 mm) / A2 (420 x 594 mm) / A3 (297 x 420 mm),
B1 (680 x 980 mm) / B2 (480 x 680 mm)
PAPIER: kreda błysk, mat 170 g / kreda błysk, mat 250 g
DRUK: jednostronny kolorowy (4/0)
USZLACHETNIENIE: standardowe / folia błysk, mat jednostronnie /
lakier UV jednostronnie
TYP LISTWY: listwy po krótkim boku góra i dół / listwy po długim boku góra i dół
KOLOR ZAWIESZKI I LISTWY: biały / czarny / srebrny

tel.: 731 681 781
studio@v-art.pl
www.reklamarybnik.com.pl

ZAMÓW WYCENĘ!



Podkłady na biurko 
(biuwary) 

 

Specyfikacja  

Podkłady na biurko w formie kalendarza, są popularnym produktem przez cały
rok. Wydrukowane na offsetowym papierze o gramaturze 90 g karty,
pozwalają na łatwe zapisywanie notatek.

FORMAT PRODUKTU: A2 (420 x 594 mm) / A3 (297 x 420 mm) / 
B2 (480 x 680 mm) / B3 (340 x 480 mm) 
PAPIER: offset 90 g 
DRUK: jednostronny kolorowy (4/0) 
ILOŚĆ KART: 26 / 52 KLEJENIE: dolnej krawędzi / dolnej i górnej krawędzi / górnej krawędzi 
KSZTAŁT NAROŻNIKÓW: bez zaokrąglenia / z zaokrąglonymi rogami 

tel.: 731 681 781
studio@v-art.pl
www.reklamarybnik.com.pl

ZAMÓW WYCENĘ!



 
 
 

Planery  
 
 

 
Specyfikacja  
FORMAT PRODUKTU: B1 (680 x 980 mm)  
PAPIER: karton 300 g  
DRUK: jednostronny kolorowy (4/0)  

Doskonały plan na cały rok, widoczny na jednej stronie, to podstawa sukcesu.
Oferowany planer, to pojedyncza karta białego kartonu o gramaturze 300 g,
o powierzchni umożliwiającej łatwe zapisywanie przyszłorocznych planów.

tel.: 731 681 781
studio@v-art.pl
www.reklamarybnik.com.pl

ZAMÓW WYCENĘ!



Kalendarz  piramidka 
klasyczny  

 

Specyfikacja  
FORMAT PRODUKTU: A5 (210 x 148 mm)

 

PAPIER: karton 300 g  
DRUK: jednostronny kolorowy (4/0)  
USZLACHETNIENIE: standardowe  

   
 
 
 

Najprostszy produkt z grupy kalendarzy piramidkowych. Składa się z jednego
kawałka kartonu 300 g, klejonego na całej długości podstawy. Kalendarze
dostarczane są na płasko, do samodzielnego złożenia po bigu.

tel.: 731 681 781
studio@v-art.pl
www.reklamarybnik.com.pl

ZAMÓW WYCENĘ!



Kalendarz piramidka 
spiralowana,  miesięczna  

 

Specyfikacja  

 

Jeden z najpopularniejszych kalendarzy piramidkowych posiadający
jednomiesięczny układ kalendariów zamocowany do kartonowej podstawy
za pomocą metalowej spirali.

FORMAT PRODUKTU: A5 (210 x 148 mm) 
PAPIER: kalendaria kreda błysk, mat 130 g, podstawa karton 300 g 
DRUK: jednostronny kolorowy (4/0) 
USZLACHETNIENIE: standardowe ILOŚĆ KART: 1 + 12 
KOLOR SPIRALI: biały / srebrny / złoty / czarny 

tel.: 731 681 781
studio@v-art.pl
www.reklamarybnik.com.pl

ZAMÓW WYCENĘ!



Kalendarz piramidka 
spiralowana, tygodniowa 

 

Specyfikacja  

Kalendarz składa się z jednego kawałka kartonu 300 g, spiętego - wraz 
z okładką i kalendarium - spiralą. W zależności od długości kalendarium/spirali
dostępna są dwie wersje kalendarza.

FORMAT PRODUKTU: kalendarium 200 x 132 mm, podstawa 300 x 140 mm /
kalendarium 300 x 132 mm, podstawa 300 x 140 mm
PAPIER: kalendaria offset 90 g, podstawa karton 300 g / kalendaria kreda
mat 130 g, podstawa karton 350 g
DRUK: jednostronny kolorowy (4/0)
KALENDARIUM: projekt klienta, podstawa - bez zadruku / projekt drukarni,
podstawa - projekt klienta
USZLACHETNIENIE: standardowe
ILOŚĆ KART: 1 + 27
KOLOR SPIRALI: biały / srebrny / złoty / czarny

tel.: 731 681 781
studio@v-art.pl
www.reklamarybnik.com.pl

ZAMÓW WYCENĘ!



Kalendarz  piramidka, 
klejone kalendarium  

 

Specyfikacja  
FORMAT PRODUKTU: A5 (210 x 148 mm)  
PAPIER: kalendaria offset 90 g, podstawa karton 300 g  
DRUK:  jednostronny  kolorowy  (4/0) 
USZLACHETNIENIE: standardowe 
ILOŚĆ KART:  4 

   
 

Kalendarz składa się z jednego kawałka kartonu 300 g, klejonego na całej
długości podstawy. Nadruk powinien znajdować się po lewej stronie projektu,
ponieważ prawa przeznaczona jest na doklejane kalendarium.

tel.: 731 681 781
studio@v-art.pl
www.reklamarybnik.com.pl

ZAMÓW WYCENĘ!



Kalendarzyki 
listkowe 

 

Specyfikacja  

 
  

Kalendarzyki listkowe są wielkość wizytówki. Dlatego świetnie mieszczą się
w portfelu w standardowych kieszonkach przeznaczonych na plastikowe
karty płatnicze.

FORMAT PRODUKTU: 85 x 55 mm
PAPIER: kreda mat 350 g
DRUK: dwustronny kolorowy (4/4)
USZLACHETNIENIE: standardowe / folia błysk, mat dwustronnie
KSZTAŁT NAROŻNIKÓW: bez zaokrąglenia, z zaokrąglonymi rogami

tel.: 731 681 781
studio@v-art.pl
www.reklamarybnik.com.pl

ZAMÓW WYCENĘ!



Kalendaria do kalendarzy 
trójdzielnych i jednodzielnych  

 

Specyfikacja  

W gotowych kalendariach znajdują się: święta oraz dni okolicznościowe, 
imieniny, podział na tygodnie, a także zaznaczone niedziele handlowe. 
Wszystkie te dane ukazane są w odpowiedniej kolorystyce. 

TYP KALENDARIÓW: jednodzielne / trójdzielne
FORMAT PRODUKTU: 290 x 190 mm (jednodzielne) / 290 x 135 mm (trójdzielne)
PAPIER: offset 80 g
DRUK: jednostronny czerwony i czarny (2/0) / jednostronny kolorowy (4/0)
ILOŚĆ KART: 12 kart projekt drukarni lub klienta / 3 x 12 kart projekt drukarni
lub klienta
OKIENKO W ZESTAWIE: tak (czerwone) / nie

tel.: 731 681 781
studio@v-art.pl
www.reklamarybnik.com.pl

ZAMÓW WYCENĘ!



Koperty do kalendarzy 
z nadrukiem  

 

 
Specyfikacja  
FORMAT PRODUKTU: 312 x 212 mm  
PAPIER: karton biały spód 300 g 
DRUK: jednostronny kolorowy (4/0) 
USZLACHETNIENIE: standardowe  

 
 
 
 
 
 

Koperty z nadrukiem do kalendarzy trójdzielnych pozwalają na umieszczenie
na nich dodatkowej kreacji wzmacniającej przekaz marketingowy marki.

tel.: 731 681 781
studio@v-art.pl
www.reklamarybnik.com.pl

ZAMÓW WYCENĘ!



 
 
 

Kalendarze  
książkowe  

 

Specyfikacja  

 

W kalendarzach książkowych oprócz funkcjonalnego, 
najwyższej jakości wnętrza, liczy się również wyróżniająca kalendarz okładka. 
Właśnie dlatego przygotowaliśmy ofertę okładek kalendarzy 
odpowiadającą najbardziej topowym, przyszłorocznym 
trendom kolorystycznym i teksturowym okładek. 

FORMAT PRODUKTU: A4 (195 x 265 mm) / A5 (145 x 205 mm) /
B5 (190 x 250 mm) / 170 x 240 mm / kwadratowy ( 175 x 175 mm)
RODZAJ KALENDARIÓW: dzienne / tygodniowe
TECHNIKI PERSONALIZACJI: brak / tłoczenie na sucho z efektem przebarwienia /
folia srebrna / folia złota
KOLOR GUMKI: różne kolory w zależności od okładki

tel.: 731 681 781
studio@v-art.pl
www.reklamarybnik.com.pl

ZAMÓW WYCENĘ!



Kalendarze  książkowe  Classic  
W klasycznym, zrównoważonym stylu, idealnie nadające się dla instytucji zaufania publicznego.  

 
Wzory okładek  

tel.: 731 681 781
studio@v-art.pl
www.reklamarybnik.com.pl

ZAMÓW WYCENĘ!



Kalendarze  książkowe  Eco  Apple  Pro  
 

Wzory okładek  

W harmonijnym, naturalnym stylu na papierze FSC, idealne dla klientów promujących 
wartości ekologiczne. 

tel.: 731 681 781
studio@v-art.pl
www.reklamarybnik.com.pl

ZAMÓW WYCENĘ!



Kalendarze  książkowe  Eco  Natural 
 

Wzory okładek  

W naturalnym stylu na papierze FSC, idealne dla klientów podkreślających zmniejszanie 
śladu węglowego. 

tel.: 731 681 781
studio@v-art.pl
www.reklamarybnik.com.pl

ZAMÓW WYCENĘ!



Kalendarze książkowe Smart  
 

Wzory okładek  

W minimalistycznym stylu, idealnie nadające się dla klientów z każdej branży 
ceniącej profesjonalizm. 



Kalendarze książkowe  UV  
 

 
Wzory okładek  

 

W nowoczesnym stylu, idealnie nadające się dla firm z sektora nowych technologii. 



 

Nie zwlekaj 
zamów kalendarze reklamowe 
w mega  cenach  już dziś!  

ul. Raciborska 252
44-273 Rybnik 
tel.: 731 681 781
studio@v-art.pl
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