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Fabricat în România
Colecţia EGO ® este concepută și produsă integral în România, utilizând în exclusivitate
materii prime de provenienţă europeană. Prin achiziţia de articole fabricate în România
contribuiţi la atragerea de noi investiţii, menţinerea locurilor de muncă și încurajarea unei
economii sănătoase, bazată pe producţie și valoare adăugată. În același timp, procesul de
producţie respectă în totalitate legislaţia europeană privitoare la muncă, drepturile omului
și protecţia mediului înconjurător.

Acreditarea FSC®
Forest Stewardship Council este o organizaţie independentă, non-proﬁt și non-guvernamentală
care are ca obiectiv promovarea unei exploatări responsabile a pădurilor.
În momentul de faţă FSC® a impus noi standarde în domeniu și este cel mai mare organism
de certificare.
Colecţia EGO® este executată într-un lanţ de producţie și custodie acreditat FSC®.

Acreditarea Imprim’Vert®
Imprim’Vert® este un organism de certificare și auditare care garantează un flux de producţie
ce gestionează controlat și responsabil materialele ce pot avea un efect negativ asupra
mediului înconjurător.
Colectia EGO® este realizată în totalitate într-o unitate de producţie certificată Imprim’Vert®.

Managementul calităţii
Garantarea conformităţii produselor și a ﬂuxului de producţie este una din priorităţile esenţiale,
de aceea ne preocupă să asigurăm premisele necesare:
• certificarea sistemului de management al calităţii ISO 9001:2015
• certificarea sistemului de management de mediu ISO 14001:2015
• certificarea sistemului de management al sănătăţii și securităţii ocupaţionale
OHSAS 18001:2008

AGENDĂ NEDATATĂ
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NOU

TEHNO
format: 16 x 21 cm • nr. pagini: 288 • hârtie: offset alb 70 g/m2
imprimare: 2 culori (albastru + gri) • forzaţ offset alb 140 g/m2
ﬁnisare: cusută, broșată (PUR)

• coperţi ﬂexibile, cu sistem de închidere cu magnet și suport pentru instrument de scris (în clapă), baghetă metalică 70 mm,
• colţuri rotunjite bloc și copertă • semn de carte gri
personalizare copertă: folio sau timbru sec • personalizare interior: 2-4 pagini hârtie cretată mată albă 130 g/m2

VS 3

FOLIO TIMBRU SEC
















VS 6
VS 11
VS 12
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NOU

RIGA
format: 16 x 23.5 cm • nr. pagini: 224 • hârtie: offset alb 70 g/m2
imprimare: 2 culori (roșu + gri)

ﬁnisare: spiră metalică argintie • copertă ﬂexibilă din poliuretan (PU) • colţuri rotunjite bloc și copertă
personalizare copertă: folio sau timbru sec • personalizare interior: 2-4 pagini hârtie cretată mată albă 130 g/m2

DR 3

FOLIO TIMBRU SEC
















DR 6
DR 7
DR 11
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NOTEBOOK USB
format: 16,5 x 23,5 cm • nr. pagini: 192 • hârtie: offset ivoire 80 g/m2
imprimare: 1 culoare (gri) • forzaţ ivoire
ﬁnisare: cusută, legată • ﬁnisare bloc specială, asigurând o deschidere de 180˚
• copertă specială cu USB 8GB inserat în partea de sus • colţuri rotunjite bloc și copertă • semn de carte gri
personalizare copertă: folio sau timbru sec • personalizare interior: 2-4 pagini hârtie cretată mată albă 130 g/m2

NB 3

FOLIO TIMBRU SEC




















NB 7
NB 10
NB 11

TH 6

NOTEBOOK PRO
format: 16,5 x 21 cm / 13 x 21 cm • nr. pagini: 192 • hârtie: offset ivoire 70 g/m2
imprimare: 1 culoare (gri) • forzaţ ivoire
ﬁnisare: cusută, legată • ﬁnisare bloc specială, asigurând o deschidere de 180˚ • colţuri rotunjite bloc și copertă
• elastic asortat în ton sau în contra ton cu coperta • buzunar realizat din forzaţ spate • semn de carte negru
• sistem de prindere din elastic pentru instrument de scris

13 x 21 cm

personalizare copertă: folio sau timbru sec • personalizare interior: 2-4 pagini hârtie cretată mată albă 130 g/m2

16,5 x 21 cm

AGENDĂ NEDATATĂ
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CV 3-01

FOLIO TIMBRU SEC








































CV 4-02
CV 5-02
CV 10
CV 11-01
CV 12-02

NW 3
NW 6
NW 10
NW 11
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MAROCCO

AGENDĂ NEDATATĂ
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format: 16 x 23,5 cm • nr. pagini: 192 • hârtie: offset ivoire 80 g/m2
imprimare: 2 culori (albastru+ gri)
ﬁnisare: spiră metalică argintie semiascunsă • copertă specială ﬂexibilă
• colţuri rotunjite bloc și copertă
personalizare copertă: folio sau timbru sec • personalizare interior: 2-4 pagini hârtie cretată mată albă 130 g/m2

TW 3

TW 4

TW 11

TW 12

FOLIO









TIMBRU SEC









BRISTOL
format: 15,7 x 23,8 cm • nr. pagini: 224 • hârtie: offset ivoire 80 g/m2
imprimare: 2 culori (roșu + gri) • forzaţ ivoire
ﬁnisare: cusută, legată • ﬁnisare bloc specială, asigurând o deschidere de 180˚
• copertă specială cu coasere perimetrală și clapă cu magnet
• colţuri rotunjite bloc și copertă • colţuri perforate • semn de carte negru
personalizare copertă: folio sau timbru sec • personalizare interior: 2-4 pagini hârtie cretată mată albă 130 g/m2

CH 3

FOLIO TIMBRU SEC




























CH 3-01
CH 6
CH 7
CH 10
CH 11
CH 12
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OXFORD
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format: 15,8 x 23,3 cm • nr. pagini: 288 • hârtie: offset ivoire 70 g/m2
imprimare: 2 culori (roșu + gri) • forzaţ ivoire
ﬁnisare: cusută, legată • ﬁnisare bloc specială, asigurând o deschidere de 180˚
• copertă specială din piele naturală, cu coasere perimetrală și clapă cu magnet
• colţuri rotunjite bloc și copertă • colţuri perforate • cant auriu • semn de carte negru
personalizare copertă: folio sau timbru sec • personalizare interior: 2-4 pagini hârtie cretată mată albă 130 g/m2

SH 10

SH 11

FOLIO





TIMBRU SEC





IDEA

AGENDĂ NEDATATĂ
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format: 16,3 x 24 cm • nr. pagini: 224 • hârtie: offset ivoire 70 g/m2
imprimare: 2 culori (roșu + gri)
ﬁnisare: spiră metalică neagră • copertă specială tip poliuretan (PU)
• elastic asortat în ton cu coperta • colţuri rotunjite bloc și copertă
personalizare copertă: folio sau timbru sec

NB 3

NB 6

NB 7

NB 11

FOLIO









TIMBRU SEC









QUATRO FLEX
format: 20 x 20 cm • nr. pagini: 240 • hârtie: offset ivoire 70 g/m2
imprimare: 2 culori (portocaliu + gri) • forzaţ ivoire
ﬁnisare: cusută, legată • copertă ﬂexibilă • colţuri rotunjite bloc și copertă • colţuri perforate • semn de carte gri
personalizare copertă: folio sau timbru sec • personalizare interior: 2-4 pagini hârtie cretată mată albă 130 g/m2

DR 3

FOLIO TIMBRU SEC












DR 7
DR 11

AGENDĂ NEDATATĂ
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TOSCANA
format: 14 x 20,5 cm • nr. pagini: 232 (224 + 8 atlas) • hârtie: offset ivoire 70 g/m2
imprimare: 2 culori (portocaliu + gri) • atlas 8 pagini policromie
ﬁnisare: cusută • ﬁnisare bloc specială, asigurând o deschidere de 180˚
• copertă specială cu coasere perimetrală și clapă cu capsă
• colţuri rotunjite bloc și copertă • colţuri perforate
personalizare copertă: folio sau timbru sec • personalizare interior: 2-4 pagini hârtie cretată mată albă 130 g/m2

NB 3

NB 7





FOLIO





TIMBRU SEC

NB 10

FOLIO TIMBRU SEC








NB 11

IDEAL
format: 16 x 23,5 cm • nr. pagini: 232 (224 + 8 atlas) • hârtie: offset ivoire 70 g/m2
imprimare: 2 culori (roșu + gri) • atlas 8 pagini policromie • forzaţ ivoire
ﬁnisare: cusută, legată • ștanţată • sistem de prindere din elastic, asortat cu coperta, pentru instrument de scris
• coperţi buretate • semn de carte roșu • bandă capital roșie
personalizare copertă: folio sau timbru sec • personalizare interior: 2-4 pagini hârtie cretată mată albă 130 g/m2

TW 3

TW 4

TW 11

TW 12

FOLIO









TIMBRU SEC









AGENDĂ NEDATATĂ

21

AGENDĂ NEDATATĂ
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CORSICA
format: 14 x 20.5 cm • nr. pagini: 360 (352 + 8 atlas) • hârtie: offset ivoire 70 g/m2
imprimare: 2 culori (portocaliu + gri) • atlas 8 pagini policromie • forzaţ ivoire
ﬁnisare: broșată (PUR) • coperţi ﬂexibile, cu sistem de închidere cu capsă și suport pentru instrument de scris
• colţuri rotunjite bloc și copertă • semn de carte portocaliu
personalizare copertă: folio sau timbru sec • personalizare interior: 2-4 pagini hârtie cretată mată albă 130 g/m2

DR 3

FOLIO TIMBRU SEC




















DR 6
DR 7
DR 9
DR 11

format: 16 x 21 cm • nr. pagini: 296 (288 + 8 atlas) • hârtie: offset ivoire 70 g/m2
imprimare: 2 culori (roșu + gri) • atlas 8 pagini policromie • forzaţ ivoire
ﬁnisare: broșată (PUR) • copertă ﬂexibilă cu clapă și sistem de prindere instrument de scris
• colţuri rotunjite bloc și copertă • semn de carte gri
personalizare copertă: folio sau timbru sec • personalizare interior: 2-4 pagini hârtie cretată mată albă 130 g/m2

NB 3

NB 6

NB 11

FOLIO







TIMBRU SEC
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DOMINO
format: 14 x 20,5 cm • nr. pagini: 192 • hârtie: offset albă 70 g/m2
imprimare: 2 culori (albastru + gri) • harta României policromie pe forzaţ spate
ﬁnisare: cusută, legată • coperţi buretate • semn de carte gri • bandă capital albă
personalizare copertă: folio sau timbru sec • personalizare interior: 2-4 pagini hârtie cretată mată albă 130 g/m2

CS 3

FOLIO TIMBRU SEC




















CS 10
CS 11

IS 4
IS 12

MS 6




PREMIER
format: 20,5 x 26 cm • nr. pagini: 208 • hârtie: offset albă 70 g/m2
imprimare: 1 culoare gri • hărţi și informaţii tipărite pe forzaţul asortat cromatic cu coperta
ﬁnisare: spiră metalică argintie • colţuri perforate
personalizare copertă: folio sau timbru sec • personalizare interior: 2-4 pagini hârtie cretată mată albă 130 g/m2

VR 2

FOLIO TIMBRU SEC
















VR 6
VR 7
VR 11
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ACTIV

AGENDĂ NEDATATĂ
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format: 21 x 27 cm • nr. pagini: 232 (224 + 8 atlas) • hârtie: offset albă 70 g/m2
imprimare: 2 culori (albastru + gri) • atlas 8 pagini policromie • forzaţ gri
ﬁnisare: cusută, legată • coperţi buretate • coperta 1 cusută • colţuri perforate
• semn de carte gri • bandă capital albă
personalizare copertă: folio sau timbru sec • personalizare interior: 2-4 pagini hârtie cretată mată albă 130 g/m2

FT 3

FT 8

FT 11

FT 12

FOLIO









TIMBRU SEC









CAPRI
format: 16 x 23,5 cm • nr. pagini: 336 • hârtie: offset albă 70 g/m2
imprimare: 2 culori (roșu + gri)
ﬁnisare: cusută, legată • coperţi buretate • semn de carte roșu • bandă capital albă
personalizare copertă: folio sau timbru sec • personalizare interior: 2-4 pagini hârtie cretată mată albă 130 g/m2

PC 3

FOLIO TIMBRU SEC
























PC 4
PC 7
PC 10
PC 11
PC 12
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OFFICE
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format: 16 x 23,5 cm • nr. pagini: 400 (392 + 8 atlas) • hârtie: offset ivoire 70 g/m2
imprimare: 2 culori (roșu + gri) • atlas 8 pagini policromie • forzaţ ivoire
ﬁnisare: cusută, legată • ștanţată tip index • coperţi buretate • semn de carte roșu • bandă capital roșie
personalizare copertă: folio sau timbru sec • personalizare interior: 2-4 pagini hârtie cretată mată albă 130 g/m2

CH 3

FOLIO TIMBRU SEC




















CH 8
CH 10
CH 11
CH 12

AGENDĂ DATATĂ

30

BASIC
format: 14 x 20,5 cm • nr. pagini: 360 (352 + 8 atlas) • hârtie: offset albă 70 g/m2
imprimare: 2 culori (roșu + gri) • atlas 8 pagini policromie • forzaţ alb
ﬁnisare: cusută, legată • coperţi buretate • semn de carte roșu • bandă capital roșie
personalizare copertă: folio sau timbru sec • personalizare interior: 2-4 pagini hârtie cretată mată albă 130 g/m2

BR 3

FOLIO TIMBRU SEC




























BR 11

CS 3
CS 10
CS 11

IS 4
IS 12

PRESTIGE

AGENDĂ SĂPTĂMÂNALĂ
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format: 21 x 27 cm • nr. pagini: 152 (144 + 8 atlas) • hârtie: offset ivoire 80 g/m2
imprimare: 2 culori (bronz + gri) • atlas 8 pagini policromie • forzaţ gri
ﬁnisare: cusută, legată • coperţi buretate • coperta 1 cu buzunar, bimaterial, cusută
• colţuri perforate • colţuri rotunjite bloc și copertă • semn de carte bronz • bandă capital crem
personalizare copertă: folio sau timbru sec pe NB • personalizare interior: 2-4 pagini hârtie cretată mată albă 130 g/m2

NB 3 + CL 3

NB 10 + CL 10

NB 11 + CL 11

NB 12 + CL 12

FOLIO









TIMBRU SEC
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LUX
format: 21 x 27 cm • nr. pagini: 152 (144 + 8 atlas) • hârtie: offset albă 70 g/m2
imprimare: 2 culori (portocaliu + gri) • atlas 8 pagini policromie • forzaţ gri
ﬁnisare: cusută, legată • coperţi buretate • coperta 1 cusută • colţuri perforate
• semn de carte roșu • bandă capital albă
personalizare copertă: folio sau timbru sec • personalizare interior: 2-4 pagini hârtie cretată mată albă 130 g/m2

VL 3

FOLIO TIMBRU SEC
























VL 6
VL 8
VL 10
VL 11
VL 12

AVANTAJ
format: 16 x 23,5 cm • nr. pagini: 152 (144 + 8 atlas) • hârtie: offset albă 70 g/m2
imprimare: 2 culori (roșu + gri) • atlas 8 pagini policromie • forzaţ gri
ﬁnisare: cusută, legată • coperţi buretate • coperta 1 cusută • semn de carte gri • bandă capital albă
personalizare copertă: folio sau timbru sec • personalizare interior: 2-4 pagini hârtie cretată mată albă 130 g/m2

SD 3
FOLIO
TIMBRU SEC




SD 6



SD 8



SD 11
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BREF
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format: 30 x 10 cm • nr. pagini: 112 • hârtie: offset ivoire 70 g/m2
imprimare: 2 culori (roșu + gri)
ﬁnisare: spiră metalică colorată asortată cu coperta
personalizare copertă: folio sau timbru sec

CH 3

CH 8

CH 11

CH 12

FOLIO









TIMBRU SEC
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AGENDE PERSONALIZATE

STRUCTURĂ

Pentru un produs care să vă reprezinte puteţi
personaliza una sau mai multe componente
prezentate în structura alăturată.*

1. Copertă din material personalizată cu
folio sau timbru sec
2. Copertă tipărită
3. Pagini de personalizare
4. Pagini informaţii generale
5. Interior agendă personalizat
6. Semn de carte personalizat
7. Pagini atlas
8. Forzaţ imprimat

6

PERSONALIZARE

LEGENDĂ

8

7

5

4

3

* În funcţie de tipologia produsului,
oferta poate ﬁ supusă unor termene și condiţii.
2

1

_

CANTURI TIPARITE
Pot ﬁ executate la agende broșate
sau legate. Calitatea imprimării este net
superioară dacă se realizează pe bloc, înainte
de a ﬁ introdus în copertă.
Modelele de agende pentru care se pot realiza
canturi imprimate le găsiţi la pagina 54.

39

40

_

COPERTI. TIPARITE
La cerere pot ﬁ executate agende cu
coperţi imprimate în policromie
(cu plastiﬁere mată sau lucioasă,
opţional lac selectiv).
Interiorul va ﬁ la alegere, unul din modelele
standard din colecţie, prezentate în catalog.
Atenţie! Anumite modele de agende
nu pot ﬁ personalizate cu coperți tipărite.
Detalii găsiţi la pagina 56.

_

CUSATURI COPERTI.
Pot ﬁ executate agende cu diverse modele
de cusături. Codul și gradul de complexitate
corespunzătoare ﬁecărui model le găsiţi la
pagina 45.

41

42

COPERTI. BIMATERIAL
Utilizând combinații din materialele
prezentate în mostrar și unul din modelele
de la paginile 46 și 51 vă puteți crea propria
agendă cu coperți din două sau mai multe
materiale.

MARCAJE COPERTI.
Vă propunem 23 de modele de marcaje
pentru coperți, ale căror coduri și grade de
complexitate le găsiţi la paginile 52 si 53.
Puteți personaliza modelul ales pentru
un produs care să vă reprezinte.

43

44

MARCAJE AN COPERTI.
Agendele nu au inscripţionat anul pe copertă.
Mai jos aveţi câteva propuneri de acest fel.
Aceste marcaje se vor face numai la cerere
și contra cost.

MARCAJE COPERTI.

M 12

M 13

M 14

M 15

M 16

M 17

M 18

M 19

M 20

M 21

M 22

M 23

53
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Parametri tehnici pentru marcajele de tip:
FOLIO / TIMBRU SEC

Modele de agende fără coperţi tipărite:

-Tipuri de ﬁșiere:
• eps / ai / cdr / pdf.
• Spaţiu de culoare: Black 100%.
• Fișierele vor conţine numai obiecte vectorizate și fonturi
transformate la curbe.

O parte din agendele colecţiei EGO nu se pot personaliza prin tipar pe copertă:
Arizona, Bristol (cu clapă), Corsica, Idea, Marocco,
Notebook USB, Prestige (cu buzunar), Quatro Flex,
Riga, Tehno, Toscana.

IMPORTANT!
Fișierele tip bitmap sau în alt fel de format, faţă de cel indicat mai
sus, nu sunt acceptate!

Modele de agende cu imprimare pe cant:

Detalii graﬁce:
• Grosimi / distanţe: elementele constitutive ale marcajului trebuie
să aibă o grosime de minim 0,6 pt (0,212 mm) iar distanţa dintre
ele de minimum 1 pt (0,353 mm).
• Distanţe minime faţă de marginile agendei:
a) pentru agendele: Activ, Arizona, Avantaj, Basic, Bristol,
Capri, Corsica, Domino, Idea, Ideal, Lux, Marocco, Notebook
Pro, Notebook USB, Ofﬁce, Oxford, Premier, Prestige,
Quatro Flex, Riga, Tehno, Toscana – distanţa minimă va ﬁ
de 20 mm;
b) pentru Bref – distanţa minimă va ﬁ de 7 mm;
IMPORTANT!
Personalizarea coperţii cu an se face numai la cerere, contra cost,
alegând una din variantele propuse de noi sau venind cu propria
personalizare.
Formatul documentului:
acesta trebuie adus în format finit, cu personalizarea
poziţionată respectând detaliile grafice, sau indicând poziţionarea
agreată în cazul în care fișierul adus este editabil.

Agendele colecţiei EGO personalizabile prin tipar pe
cant: Activ, Avantaj, Basic, Capri, Domino, Lux,
Notebook Pro, Prestige.
Agendele HIBRID personalizabile prin tipar pe cant:
Arizona, Bristol, Corsica, Ideal, Notebook USB,
Office, Quatro Flex, Tehno, Toscana.
Parametri tehnici pentru personalizarea de tip:
PAGINI INSERABILE
Paginare:
Fișierul „insert” trebuie să aibă dimensiunile formatului ﬁnit
al agendei, plus 5 mm bleed. Elementele graﬁce (text, logo)
trebuie poziţionate la minim 5 mm în interiorul formatului ﬁnit.
Tipuri de ﬁșiere acceptate:
• pdf.
• Spaţiu de culoare CMYK sau Pantone,
cu fonturile convertite la curbe.
• Imagini embeded și cu rezoluţia de 300 dpi.

SPECIFICAȚII PERSONALIZARE

1
MODEL

Activ
Arizona
Avantaj
Basic
Bref
Bristol
Capri
Corsica
Domino
Idea
Ideal
Lux

PERSONALIZARE
INTERIOR

PERSONALIZARE
COPERTA

210 x 270 mm
160 x 210 mm
160 x 235 mm
140 x 205 mm
156 x 238 mm
160 x 235 mm
140 x 205 mm
140 x 205 mm
163 x 240 mm
145 x 235 mm
210 x 270 mm

213 x 276 mm
170 x 214 mm
163 x 241 mm
143 x 211 mm
306 x 103 mm
160 x 243 mm
163 x 241 mm
145 x 208 mm
143 x 211 mm
175 x 245 mm
163 x 241 mm
213 x 276 mm

DIMENSIUNE
COTOR

18 mm
12 mm
24 mm
22 mm
14 mm
18 mm
12 mm

MODEL

Marocco
NotebookPro 13
NotebookPro 16
Notebook USB
Ofﬁce
Oxford
Premier
Prestige
Quatro Flex
Riga
Tehno
Toscana

2

PERSONALIZARE
INTERIOR

PERSONALIZARE
COPERTA

160 x 235 mm
130 x 210 mm
165 x 210 mm
164 x 235 mm
145 x 235 mm
158 x 233 mm
205 x 260 mm
210 x 270 mm
200 x 200 mm
160 x 235 mm
160 x 210 mm
140 x 205 mm

163 x 241 mm
135 x 215 mm
170 x 215 mm
167 x 238 mm
163 x 241 mm
160 x 239 mm
208 x 266 mm
213 x 276 mm
204 x 204 mm
164 x 238 mm
170 x 214 mm
148 x 214 mm

DIMENSIUNE
COTOR

13 mm
13 mm
13 mm
25 mm
-

CALENDARE

Elementul graﬁc (blocul de text)
este poziţionat în interior, la 5 mm
faţă de formatul ﬁnit.

Perforul calendarului este poziţionat
la 10 mm în interiorul acestuia.

Formatul brut este formatul ﬁnit la care se adaugă bleed de 5 mm
pe toate laturile.
Tipuri de ﬁșiere acceptate:
• pdf.
• Spaţiu de culoare CMYK sau Pantone, cu fonturile convertite la
curbe.
• Imagini embeded și cu rezoluţia de 300 dpi.
Format brut al fișierului. Se observă cei 5 mm bleed.
Linia punctată reprezintă formatul finit al capacului.
Locul unde se spiralează împreună
cu calendarul. Spira intră 10 mm în
fomatul ﬁnit al capacului.

3 cm

11 cm

Suprafaţa de personalizare.
Format finit 33 x 12 cm.

PERSONALIZARE
PERSONALIZARE
21,3 cm

Format brut al ﬁșierului.
Se observă cei 5 mm bleed.
Linia punctată reprezintă
formatul ﬁnit al personalizării.

Suprafaţa de personalizare.
Format ﬁnit 21,3 x 3 cm.

Elementul graﬁc (blocul de text)
este poziţionat în interior,
la 5 mm faţă de formatul ﬁnit.

PERSONALIZARE

SPECIFICAŢII TEHNICE

Machetare:
• Dacă documentul are background sau elemente grafice care
depășesc formatul ﬁnit, atunci acestea trebuie prelungite în formatul
brut (5 mm);
• Elementele grafice (text, logo) trebuie poziţionate la minimum
5 mm în interiorul formatului ﬁnit;
• Pentru personalizarea capacului de calendar trebuie ţinut cont de
următoarele:
- sus-centrat, la 10 mm în formatul ﬁnit – este poziţionată perforarea
pentru prindere;
- jos – spira metalică intră 10 mm în formatul ﬁnit.
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CARO+

CALENDAR DE BIROU
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PRODUS ACTUALI ZAT
format: 21 x 13,5 cm • nr. ﬁle: 12 + copertă • hârtie: offset 120 g/m2
imprimare: policromie faţă-verso • ﬁnisare: spiră metalică argintie
suport: poliuretan cașerat pe mucava, 3 culori: albastru (CV3), gri (CV6-03), și roșu (CV11)
personalizare: 19 x 3,5 cm, folio sau timbru sec, pe suportul calendarului

FOLIO
TIMBRU SEC

CV 3

CV 6-03

CV 11













PRISMA

CALENDAR DE BIROU
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format: 14 x 16,5 cm • nr. ﬁle: 59 + copertă • hârtie: offset 70 g/m2
imprimare: policromie faţă-verso • ﬁnisare: spiră metalică argintie
suport: poliuretan cașerat pe mucava, 3 culori: albastru (VR2), gri (VR6), și roșu (VR11)
personalizare: 12,5 x 3,5 cm, folio sau timbru sec, pe suportul calendarului

VR 2

FOLIO TIMBRU SEC












VR 6
VR 11

CALENDAR DE BIROU
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ROMANIA
format: 21,3 x 11 cm • nr. ﬁle: 12 + copertă • hârtie: dublu cretat mat 130 g/m2
imprimare: policromie faţă-verso • ﬁnisare: spiră metalică albă
personalizare: 21,3 x 3 cm (format maxim imprimat)

STRAZI
format: 21,3 x 11 cm • nr. ﬁle: 12 + copertă • hârtie: dublu cretat mat 130 g/m2
imprimare: policromie faţă-verso • ﬁnisare: spiră metalică albă
personalizare: 21,3 x 3 cm (format maxim imprimat)
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PEISAJE
format: 21,3 x 11 cm • nr. ﬁle: 12 + copertă • hârtie: dublu cretat mat 130 g/m2
imprimare: policromie faţă-verso • ﬁnisare: spiră metalică albă
personalizare: 21,3 x 3 cm (format maxim imprimat)

format: 21,3 x 11 cm • nr. ﬁle: 12 + copertă • hârtie: dublu cretat mat 130 g/m2
imprimare: policromie faţă-verso • ﬁnisare: spiră metalică albă
personalizare: 21,3 x 3 cm (format maxim imprimat)
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ORASELE
LUMII
.

CALENDAR DE BIROU
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CASTELE
format: 21,3 x 11 cm • nr. ﬁle: 12 + copertă • hârtie: dublu cretat mat 130 g/m2
imprimare: policromie faţă-verso • ﬁnisare: spiră metalică albă
personalizare: 21,3 x 3 cm (format maxim imprimat)

format: 33 x 48 cm • nr. ﬁle: 12 + copertă • hârtie: dublu cretat mat 170 g/m2
imprimare: policromie • ﬁnisare: spiră metalică albă
personalizare: 33 x 12 cm (format maxim imprimat)
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ROMANIA
format: 33 x 48 cm • nr. ﬁle: 12 + copertă • hârtie: dublu cretat mat 170 g/m2
imprimare: policromie • ﬁnisare: spiră metalică albă
personalizare: 33 x 12 cm (format maxim imprimat)

STRAZI
format: 33 x 48 cm • nr. ﬁle: 12 + copertă • hârtie: dublu cretat mat 170 g/m2
imprimare: policromie • ﬁnisare: spiră metalică albă
personalizare: 33 x 12 cm (format maxim imprimat)
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PEISAJE
format: 33 x 48 cm • nr. ﬁle: 12 + copertă • hârtie: dublu cretat mat 170 g/m2
imprimare: policromie • ﬁnisare: spiră metalică albă
personalizare: 33 x 12 cm (format maxim imprimat)

format: 33 x 48 cm • nr. ﬁle: 12 + copertă • hârtie: dublu cretat mat 170 g/m2
imprimare: policromie • ﬁnisare: spiră metalică albă
personalizare: 33 x 12 cm (format maxim imprimat)

69
CALENDAR DE PERETE

ORASELE
LUMII
.

CALENDAR DE PERETE

70

CASTELE
format: 33 x 48 cm • nr. ﬁle: 12 + copertă • hârtie: dublu cretat mat 170 g/m2
imprimare: policromie • ﬁnisare: spiră metalică albă
personalizare: 33 x 12 cm (format maxim imprimat)

CALENDAR DE PERETE

CALENDAR DE PERETE
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TRIPTIC
format: 33 x 48 cm • nr. ﬁle: 12 • hârtie: offset import albă 90 g/m2
imprimare: 2 culori (roșu + albastru) • ﬁnisare: spiră metalică albă
personalizare: 33 x 12 cm (format maxim imprimat)

TRIPTIC PLIAT
format: 33 x 48 cm • nr. ﬁle: 12 • hârtie: offset import albă 120 g/m2
imprimare: 2 culori (roșu + negru) • ﬁnisare: spiră metalică albă
personalizare: 33 x 12 cm (format maxim imprimat)

imprimare: 2 culori (orange + gri) • ﬁnisare: spiră metalică albă
personalizare: 33 x 12 cm (format maxim imprimat)

TRIPTIC DE BIROU
format: 21,3 x 11 cm • nr. ﬁle: 12 • hârtie: offset import albă 90 g/m2
imprimare: 2 culori (roșu + albastru) • ﬁnisare: spiră metalică albă
personalizare: 21,3 x 3 cm (format maxim imprimat)

CALENDAR DE PERETE

format: 33 x 48 cm • nr. ﬁle: 12 • hârtie: offset import albă 90 g/m2
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TRIPTIC SPECIAL

