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AMK Group is a Polish company operating in printing industry which offers top
quality marketing materials. The print house continuously invests in new technologies
and can offer you most innovative solutions available on the market. Customers value
AMK Group for professionalism and top quality. Thanks to the modern machinery park
printing house can finalized even the most complex materials. Among our Clients you can
find companies from all over the world. We have been trusted by global pharmaceutical,
cosmetic, food and other sectors companies but also small companies which search
for reliable partner in their business. AMK Group has built up an excellent reputation
with its strong emphasis on providing highest quality products. Our strength lies in their
variety, quality and complexity.
This year we have decided to prepare standard material catalogue. We hope that
this catalogue will help you find best solution for your business. We have prepared many
standard products but we are able to produce any kind of material that you desire.

O nas
AMK Group jest firmą działającą w branży poligraficznej, oferującą materiały
marketingowe najwyższej jakości. Drukarnia stale inwestuje w nowe technologie,
dzięki czemu może zaoferować klientom najnowocześniejsze rozwiązania. Ci zwracają
uwagę przede wszystkim na profesjonalizm oraz bardzo dobrze zaopatrzony
park maszynowy, dzięki któremu AMK Group może realizować nawet najbardziej
skomplikowane projekty. Wśród klientów drukarni znajdują się największe na świecie
koncerny z branży farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej i wielu innych, a także
mniejsze firmy, które szukają rzetelnego producenta wysokiej jakości materiałów
reklamowych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, stworzyliśmy ten katalog
materiałów standardowych w nadziei, że ułatwi on Państwu wybór najlepszych
rozwiązań do promowania na rynku swoich produktów. W poszczególnych działach
znajdą Państwo wiele propozycji i rozwiązań, na życzenie AMK Group może jednak
wyprodukować każdy niestandardowy materiał.
Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem i kontaktu z naszymi przedstawicielami.

Contact/Kontakt
e-mail: amk@amk-group.pl
tel.: (+48 22) 789 95 35, fax: (+48 22) 789 90 26
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DESK ORGANIZERS

PIÓRNIKI, PRZYBORNIKI I KOSTKI NA BIURKO

P001–P002

CUBE NOTEPAD WITH STAND
•
•
•
•

stand size: 180x140x90 mm,
recommended print: 1–4 colour CMYK,
optionally film markers in small box,
minimum quantity: 250 pcs.

Piórnik skośny z bloczkiem kwadratowym

wymiar piórnika: 180x140x90 mm,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• opcjonalnie: znaczniki foliowe w pudełku reklamowym,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.

P001

P002

• front recommended print: 1–4 colour CMYK,
• front bloczka zadrukowany: 1–4 kolory CMYK.

extra print on front
zadruk na froncie

P003–P004

cube notePad with stand and Pencil-case
•
•
•
•

stand size: 230x140x90 mm,
recommended print: 1–4 colour CMYK,
optionally film markers in small box,
minimum quantity: 250 pcs.

Piórnik skośny z bloczkiem kwadratowym
i z miejscem na długoPisy
•
•
•
•

wymiar piórnika: 230x140x90 mm,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
opcjonalnie: znaczniki foliowe w pudełku reklamowym,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

P004

• front recommended print: 1–4 colour CMYK,
• front bloczka zadrukowany: 1–4 kolory CMYK.

extra print on front
zadruk na froncie
4
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DESK ORGANIZERS

PIÓRNIKI, PRZYBORNIKI I KOSTKI NA BIURKO
P005

P005-P006

CUBE NOTEPAD WITH STAND AND DOCK FOR PHONE
•
•
•
•

stand size: 230x140x90 mm,
recommended print: 1–4 colour CMYK,
optionally film markers in small box,
minimum quantity: 250 pcs.

Piórnik skośny z bloczkiem kwadratowym
i z miejscem na telefon
•
•
•
•

wymiar piórnika: 230x140x90 mm,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
opcjonalnie: znaczniki foliowe w pudełku reklamowym,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

extra print on front
zadruk na froncie

P006

• front recommended print: 1–4 colour CMYK,
• front bloczka zadrukowany: 1–4 kolory CMYK.

P007

NOTES SET IN HARDCOVER

rs
film markzenaczniki
foliowe

•
•
•
•
•

sheets in 2 sizes: 97x85 and 97x105 mm,
2x150 sheets printed one side,
recommended print: 1–4 colour CMYK,
sticky notes (50x70 mm) and film markers in five colours,
minimum quantity: 250 pcs.

Piórnik schodkowy
kartki w dwóch rozmiarach: 97x85 i 97x105 mm,
2x150 kartek zadrukowanych jednostronnie,
zalecany zadruk kartek: 1–4 kolory CMYK,
notes samoprzylepny w rozmiarze 50x70 mm i znaczniki
foliowe w pięciu kolorach,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.
•
•
•
•

P008

notes set in hardcover with Pencil case
•
•
•
•
•

sheets in 2 sizes: 97x85 and 97x105 mm,
2x150 sheets printed one side,
recommended print: 1–4 colour CMYK,
sticky notes (100x75 mm) and film markers in five colours,
minimum quantity: 250 pcs.

Piórnik schodkowy z miejscem na długoPisy
• kartki w dwóch rozmiarach: 97x85 i 97x105 mm,
• 2x150 kartek zadrukowanych jednostronnie,
• zalecany zadruk kartek:
1–4 kolory CMYK,
• notes samoprzylepny
w rozmiarze 100x70 mm
i znaczniki foliowe
w pięciu kolorach,
• minimalne zamówienie:
250 sztuk.

rs
film markzenaczniki
foliowe
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DESK ORGANIZERS

PIÓRNIKI, PRZYBORNIKI I KOSTKI NA BIURKO

P009

SHEETS IN BOX WITH TOPER
•
•
•
•

500 sheets with size 80x80 mm in cardboard box,
toper with individual shape,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
minimum quantity: 250 pcs.

kostka w Pudełku z toPerem
•
•
•
•

500 kartek w rozmiarze 80x80 mm w pudełku kartonowym,
toper w dowolnym kształcie,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

P010

SHEETS IN BOX WITH TOPER
• 300 sheets with size 130x80 mm
in cardboard box,
• toper with individual shape,
• recommended print: 1–4 colours CMYK,
• minimum quantity: 250 pcs.

kostka w Pudełku z toPerem
• 300 kartek w rozmiarze 130x80 mm
umieszczonych w pudełku kartonowym,
• toper w dowolnym kształcie,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.

rs
film markzenaczniki
foliowe
P011

HARDCOVER DESK STAND
•
•
•
•
•

size: 170x90x170 mm,
500 sheets one-side printed in size 95x75 mm,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
film markers in five colours,
minimum quantity: 250 pcs.

Przybornik na biurko
• wymiary podstawki: 170x90x170 mm,
• 500 kartek w rozmiarze 95x75 mm, zadrukowanych
jednostronnie,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• foliowe znaczniki w pięciu kolorach,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.
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DESK ORGANIZERS

PIÓRNIKI, PRZYBORNIKI I KOSTKI NA BIURKO

P012

HARDCOVER DESK STAND
•
•
•
•
•

size: 170x90x170 mm,
500 sheets one-side printed in size 75x75 mm,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
film markers in five colours,
minimum quantity: 250 pcs.

Przybornik na biurko z miejscem na długoPisy
• wymiary podstawki: 170x90x170 mm,
• 500 kartek w rozmiarze 75x75 mm,
zadrukowanych jednostronnie,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• foliowe znaczniki w pięciu kolorach,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.

pen holderna długopisy
miejsce

P013

HARDCOVER DESK STAND
HARDC
•
•
•
•
•

size: 200x110x110 mm,
200 sheets one-side printed in size 100x100 mm,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
paper markers,
minimum quantity: 250 pcs.

Przybornik na biurko
z miejscem na długo
długoPisy
• wymiary podstawki: 200x110x110 mm,
• 200 kartek w rozmiarze 100x100 mm,
zadrukowanych jednostronnie,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• papierowe znaczniki,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.

P014

Pencil case
•
•
•
•
•

pencil case with perforation which allows it to open,
300 sheets in pencil case, one-side printed,
place for pens,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
minimum quantity: 250 pcs.

Piórnik łamany
• perforacja umożliwiająca „przełamanie”
piórnika na pół,
• w piórniku 300 jednostronnie zadrukowanych
kartek,
• na jednej z połówek miejsce na długopisy,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.
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DESK ORGANIZERS

PIÓRNIKI, PRZYBORNIKI I KOSTKI NA BIURKO

P015

softcover with sticky notes
•
•
•
•
•

cardboard cover,
sticky notes in format 100x70 mm, one side printed,
recommended print:1–4 colours CMYK,
25 sticky notes and film markers in five colours,
minimum quantity: 250 pcs.

softcover z karteczkami samoPrzylePnymi
• kartonowa okładka,
• zeszyt samoprzylepny w rozmiarze 100x70mm, zadruk
jednostronny,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• 25 kartek samoprzylepnych i foliowe znaczniki
w pięciu kolorach umieszczone na okładce wewnątrz,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.

rs
film markzenaczniki
foliowe
P016

hardcover with sticky notes
•
•
•
•
•

hardboard cover,
sticky notes in format 100x70 mm one side printed,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
25 sticky notes and film markers in five colours,
minimum quantity: 250 pcs.

hardcover z karteczkami samoPrzylePnymi
• okładka z oklejonej tektury litej,
• zeszyt samoprzylepny w rozmiarze 100x70 mm,
zadruk jednostronny,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• 25 kartek samoprzylepnych i foliowe znaczniki w pięciu
kolorach umieszczone na okładce wewnątrz,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.

P017

HARDBOARD BOX
•
•
•
•

900 sheets 90x90 mm one-side printed,
hardboard box,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
minimum quantity: 250 pcs.

Pudełko z kartkami
• w pudełku 900 zadrukowanych jednostronnie kartek
w rozmiarze 90x90 mm,
• sztywne opakowanie z oklejonej tektury litej,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.
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DESK ORGANIZERS

PIÓRNIKI, PRZYBORNIKI I KOSTKI NA BIURKO
P018

PVC BOX
•
•
•
•

900 sheets 90x90 mm one-side printed,
printed cover between plastic walls,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
minimum quantity: 250 pcs.

Pudełko Pcv z kartkami
• w pudełku 900 zadrukowanych jednostronnie kartek
w rozmiarze 90x90 mm,
• zadrukowana obwoluta między ścianami pudełka,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.

P019

CUBE NOTEPAD
• 500 sheets 120x80mm glued and printed
on one side,
• sides of cube printed: 1–4 styles,
• recommended print: 1–4 colours CMYK,
• minimum quantity: 250 pcs.

kostka z zadrukiem na bokach
• 500 sklejonych i zadrukowanych jednostronnie kartek, w rozmiarze 120x80 mm,
• boki bloczka zadrukowane: 1–4 motywy,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.

PACKING / PAKOWANIE
product number
numer produktu

box size [mm]
rozmiar kartonu [mm]

quantity in box
liczba sztuk w kartonie

boxes per palette
liczba kartonów na palecie

weight [kg]
waga kartonu [kg]

P001

600x350x450

24

12

9

P002

600x350x450

24

12

9

P003

500x350x450

16

12

10

P004

500x350x450

16

12

10

P005

500x350x450

16

12

10

P006

500x350x450

16

12

10

P007

600x400x250

60

20

27

P008

600x400x350

45

16

20

P009

400x300x350

48

32

15

P010

600x400x350

128

16

35

P011

350x400x350

16

24

8

P012

350x400x350

16

24

8

P013

650x600x350

45

8

15

P014

600x400x350

12

24

5

P015

400x300x250

108

40

12

P016

400x300x250

108

40

20

P017

400x300x250

48

40

20

P018

320x320x320

27

30

20

P019

400x300x250

36

40

18

9

NOTEPADS, WRITING PADS
NOTESY, BLOCZKI

N001

writing Pad
•
•
•
•

available sizes: DL, A5, A4,
number of sheets: 50 or 100,
recommended print: 1-4 CMYK colours, one-side,
minimum quantity: 250 pcs.

bloczek
•
•
•
•

dostępne formaty: DL, A5, A4,
liczba kartek: 50 lub 100,
zalecany zadruk 1-4 kolory CMYK jednostronny,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

printed
double-siddewustronny
k
ru
zad

N002

writing Pad
• available sizes: DL, A5, A4,
• number of sheets: 50 or 100,
• recommended print: 1-4 CMYK colours,
double-side,
• minimum quantity: 250 pcs.

bloczek
•
•
•
•

10

dostępne formaty: DL, A5, A4,
liczba kartek: 50 lub 100,
zalecany zadruk 1-4 kolory CMYK dwustronny,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

NOTEPADS, WRITING PADS
NOTESY, BLOCZKI

N003

writing Pad with cover
•
•
•
•
•
•

available sizes: DL, A5, A4,
number of sheets: 50 or 100,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination on cover,
optionally: pen holder,
minimum quantity: 250 pcs.

bloczek z okładką
•
•
•
•
•
•

dostępne formaty: DL, A5, A4,
liczba kartek: 50 lub 100,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
folia: błysk lub mat na okładce,
opcjonalnie: uchwyt na długopis,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

N004

writing Pad with cover
•
•
•
•
•
•

available sizes: DL, A5, A4,
number of sheets: 50 or 100,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination on cover,
optionally: pen holder,
minimum quantity: 250 pcs.

bloczek z okładką
•
•
•
•
•
•

printed
double-siddewustronny
k
ru
zad

dostępne formaty: DL, A5, A4,
liczba kartek: 50 lub 100,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
folia: błysk lub mat na okładce,
opcjonalnie: uchwyt na długopis,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.
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NOTEPADS, WRITING PADS
NOTESY, BLOCZKI

N005

bloczek z okładką

writing Pad with cover
•
•
•
•
•
•

available sizes: DL, A5, A4,
number of sheets: 50 or 100,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination on cover,
optionally: pen holder,
minimum quantity: 250 pcs.

N006

writing Pad with cover
•
•
•
•
•
•

available sizes: DL, A5, A4,
number of sheets: 50 or 100,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination on cover,
optionally: pen holder,
minimum quantity: 250 pcs.

bloczek z okładką
•
•
•
•
•
•

dostępne formaty: DL, A5, A4,
liczba kartek: 50 lub 100,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
folia: błysk lub mat na okładce,
opcjonalnie: uchwyt na długopis,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

printed
double-siddewustronny
zadruk
12

•
•
•
•
•
•

dostępne formaty: DL, A5, A4,
liczba kartek: 50 lub 100,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
folia: błysk lub mat na okładce,
opcjonalnie: uchwyt na długopis,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

NOTEPADS, WRITING PADS
NOTESY, BLOCZKI

N007

writing Pad with PoP-uP cover
•
•
•
•
•
•

available sizes: DL, A5, A4,
number of sheets: 50 or 100,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination on cover,
optionally: pen holder,
minimum quantity: 250 pcs.

bloczek z toPerem
•
•
•
•
•
•

n holder
optionally lnpeie uchwyt
opcjona długopis
na

dostępne formaty: DL, A5, A4,
liczba kartek: 50 lub 100,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
folia: błysk lub mat na okładce,
opcjonalnie: uchwyt na długopis,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

N008

bloczek z toPerem

writing Pad with PoP-uP cover

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

available sizes: DL, A5, A4,
number of sheets: 50 or 100,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination on cover,
optionally: pen holder,
minimum quantity: 250 pcs.

printed
double-siddewustronny
zadruk

dostępne formaty: DL, A5, A4,
liczba kartek: 50 lub 100,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
folia: błysk lub mat na okładce,
opcjonalnie: uchwyt na długopis,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.
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NOTEPADS, WRITING PADS
NOTESY, BLOCZKI

N009

writing Pad with microPerforation
•
•
•
•
•
•
•

available sizes: DL, A5, A4,
number of sheets: 100,
20 mm head,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination on head,
optionally: pen holder,
minimum quantity: 250 pcs.

bloczek z mikroPerforacją
•
•
•
•
•
•
•

dostępne formaty: DL, A5, A4,
liczba kartek: 100,
główka 20 mm,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
folia: błysk lub mat na główce,
opcjonalnie: uchwyt na długopis,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

N010

writing Pad with microPerforation
•
•
•
•
•
•
•

available sizes: DL, A5, A4,
number of sheets: 100,
20 mm head,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination on head,
optionally: pen holder,
minimum quantity: 250 pcs.

bloczek z mikroPerforacją
•
•
•
•
•
•
•

dostępne formaty: DL, A5, A4,
liczba kartek: 100,
główka 20 mm,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
folia: błysk lub mat na główce,
opcjonalnie: uchwyt na długopis,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

printed
double-siddewustronny
k
ru
zad
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NOTEPADS, WRITING PADS
NOTESY, BLOCZKI

N011

writing
riting P
Pad with micro
microPerforation
•
•
•
•
•
•
•

available size: DL,
number of sheets: 100,
60 mm head,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination on cover,
optionally: pen holder,
minimum quantity: 250 pcs.

bloczek z mikroPerforacją

150

60

•
•
•
•
•
•
•

dostępny format: DL,
liczba kartek: 100,
główka 60 mm,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
folia: błysk lub mat na okładce,
opcjonalnie: uchwyt na długopis,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

N012

writing Pad with microPerforation
•
•
•
•
•
•
•

available size: DL,
number of sheets: 100,
60 mm head,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination on cover,
optionally: pen holder,
minimum quantity: 250 pcs.

bloczek z mikroPerforacją

60

dostępny format: DL,
liczba kartek: 100,
główka 60 mm,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
folia: błysk lub mat na okładce,
opcjonalnie: uchwyt na długopis,
minimalne zamówienie: 250 sztuk,

150

•
•
•
•
•
•
•

printed
double-siddewustronny
zadruk

PACKING / PAKOWANIE
size
format

number of sheets
liczba kartek

quantity in box*
liczba sztuk w kartonie**

boxes per palette
liczba kartonów na palecie

weight [kg]
waga kartonu [kg]

A4

50

100

16

25

A4

100

50

16

25

A5

50

200

16

25

A5

100

100

16

25

DL

50

300

16

25

DL

100

150

16

25

* export box: 450x300x350 mm.
** pakowane w karton o wymiarach 450x300x350 mm.
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THREE MONTHS CALENDARS
KALENDARZE TRÓJDZIELNE

C001

three-months calendar
•
•
•
•
•
•

three individual, 12 sheets calendary,
date window,
flat cardboard header,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
packed individually,
minimum quantity: 250 pcs.

kalendarz trójdzielny
•
•
•
•
•
•

trzy indywidualne kalendaria 12–stronicowe,
ruchome okienko,
płaska główka kartonowa,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
pakowanie jednostkowe w folię,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

board head
thick cargdłówka
ła
wypuk
C002

three-months calendar luX
•
•
•
•
•
•

three individual, 12 sheets calendary,
date window,
thick cardboard head,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
packed individually,
minimum quantity: 250 pcs.

kalendarz trójdzielny luX
•
•
•
•
•
•

16

trzy indywidualne kalendaria 12–stronicowe,
ruchome okienko,
wypukła główka,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
pakowanie jednostkowe w folię,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

WALL CALENDARS
KALENDARZE PLANSZOWE

C003–C006

calendar
•
•
•
•

spiral bound with hook,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
packed individually,
minimum quantity: 250 pcs.

kalendarz Planszowy
•
•
•
•

kalendarz na spirali z zawieszką,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
pakowanie jednostkowe w folię,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

size / format

C003

C004

C005

C006

A3

A3

A2

A2

number of cards
/ liczba kart

7

13

7

13

print / zadruk

2 sides / 2-stronny

1 side / 1-stronny

2 sides / 2-stronny

1 side / 1-stronny

DESK CALENDARS
KALENDARZE BIURKOWE

C007–C008

desk calendar
•
•
•
•
•

base made from cardboard,
spiral bound,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
packed individually,
minimum quantity: 250 pcs.

kalendarz biurkowy
•
•
•
•
•

kartonowa podstawa,
oprawa w spiralę,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
pakowanie jednostkowe w folię,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.
C007

C008

size / format

A5

A5

number of cards
/ liczba kart

7

13

print / zadruk

2 sides / 2-stronny

1 side / 1-stronny
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DESK CALENDARS
KALENDARZE BIURKOWE

C009–C010

hardcover desk calendar
base made from hardboard,
spiral bound,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
packed individually,
minimum quantity: 250 pcs.

•
•
•
•
•

kalendarz biurkowy luX
twarda podstawa z tektury litej,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
oprawa w spiralę,
pakowanie jednostkowe w folię,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

•
•
•
•
•

se
hardboard zbatektury litej
a
aw
st
d
po

size / format

C009

C010

A5

A5

number of cards
/ liczba kart

7

13

print / zadruk

2 sides / 2-stronny

1 side / 1-stronny

C011

desk calendar
•
•
•
•
•
•

base made from cardboard,
27 cards A5 with weeks, two side printed,
spiral bound,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
packed individually,
minimum quantity: 250 pcs.

Planer biurkowy
•
•
•
•
•
•

podstawa wykonana z kartonu,
27 zadrukowanych dwustronnie kart A5 z tygodniami,
oprawa w spiralę,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
pakowanie jednostkowe w folię,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.
C012

hardcover desk calendar
•
•
•
•
•
•
•

base made from hardboard,
13 laminated cards (205x100 mm),
spiral bound,
recommended print:1–4 colours CMYK,
sticky notes and film markers,
packed individually,
minimum quantity: 250 pcs.

kalendarz biurkowy

spiral boundw spiralę
oprawa
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twarda podstawa z tektury litej,
13 foliowanych kart w formacie 205x100 mm,
oprawa w spiralę,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
notes samoprzylepny i foliowe znaczniki na
podstawie,
• pakowanie jednostkowe w folię,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.
•
•
•
•
•

DESK CALENDARS
KALENDARZE BIURKOWE

s
sticky notemoprzylepne
notesy sa

C013

hardcover desk calendar
•
•
•
•
•
•

base made from hardboard,
13 laminated cards (205x105 mm), glued at top,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
sticky notes and film markers,
packed individually,
minimum quantity: 250 pcs.

kalendarz biurkowy
•
•
•
•
•
•

twarda podstawa z tektury litej,
13 foliowanych klejonych kart w formacie 205x100 mm,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
notes samoprzylepny i foliowe znaczniki na podstawie,
pakowanie jednostkowe w folię,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

C014

DESK PAD
•
•
•
•
•

52 sheets A2, one side printed,
glued at bottom,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
packed individually,
minimum quantity: 250 pcs.

BIUWAR A2
•
•
•
•
•

52 arkusze A2 zadrukowane jednostronnie,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
pakowanie jednostkowe w folię,
klejony od dołu,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

PACKING / PAKOWANIE
product number
numer produktu

box size [mm]
rozmiar kartonu [mm]

quantity in box
liczba sztuk w kartonie

boxes per palette
liczba kartonów na palecie

weight [kg]
waga kartonu [kg]

C001

350x250x350

20

32

10

C002

350x250x350

20

32

10

C003

450x320x350

30

16

6

C004

450x320x350

30

8

12

C005

630x450x350

30

16

12

C006

630x450x350

30

16
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C007

400x500x300

200

16

8

C008

400x500x300

200

16

10

C009

400x500x300

120

16

16

C010

400x500x300

120

16

18

C011

400x500x300

120

16

18

C012

470x430x350

50

16

15

C013

470x430x350

50

16

15

C014

630x450x200

25

8

30
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DESK PADS

PODKłADKI NA BIURKO

m001

anti-sliP desk Pad
•
•
•
•
•

PVC pad with print,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
anti-slip adhesive glue underneath,
sizes: 650x480 mm and 330x460 mm,
minimum quantity: 250 pcs.

Podkładka na biurko

ck
anti-slip batypoślizgowy
lakier an

• mata PCV z zadrukiem,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• na spodzie maty naniesiony punktowo
lakier antypoślizgowy,
• dwa rozmiary maty: 650x480 mm i 330x460 mm,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.

C foil
tilted PVfo
lia PCV
na
yl
h
uc

m002

foam desk Pad
•
•
•
•
•

pad with foam back,
tilted PVC foil without print,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
sizes: 600x420 mm and 300x400 mm,
minimum quantity: 250 pcs.

Piankowa odchylana Podkładka
NA BIURKO

foam backpiankowe
podłoże

m003

foam desk Pad
•
•
•
•
•

pad with foam back,
tilted foil PVC with print,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
sizes: 600x420 mm and 300x400 mm,
minimum quantity: 250 pcs.

•
•
•
•
•

mata z podłożem piankowym,
folia PCV uchylna bez zadruku,
zalecany zadruk maty: 1–4 kolory CMYK,
dwa rozmiary: 600x420 mm i 300x400 mm,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

ith print
PVC foil wlia PCV
fo
na
yl
uch
m
z zadrukie

Piankowa odchylana
Podkładka na biurko
•
•
•
•
•

mata z podłożem piankowym,
folia PCV uchylna z zadrukiem,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
dwa rozmiary: 600x420 mm i 300x400 mm,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.
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foam backpiankowe
podłoże

DESK PADS

PODKłADKI NA BIURKO

m004

foam desk Pad
•
•
•
•
•

pad with foam back,
welded PVC foil,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
sizes: 600x420 mm and 300x400 mm,
minimum quantity: 250 pcs.

mata Piankowa zgrzewana
•
•
•
•
•

mata z podłożem piankowym,
folia PCV zgrzana po czterech bokach,
zalecany zadruk maty: 1–4 kolory CMYK,
dwa rozmiary: 600x420 mm i 300x400 mm,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

m005

mousePad
• PVC pad with foam back and print,
• recommended print: 1–4 colours CMYK,
• sizes: 240x190 mm, 225x225 mm and wheel
Ø220 mm,
• minimum quantity: 250 pcs.

Podkładka Pod mysz
• podkładka PCV z zadrukiem i piankowym
podłożem,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• rozmiary: 240x190 mm, 225x225 mm i koło
o średnicy 220 mm,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.

PACKING / PAKOWANIE
product number
numer produktu

box size [mm]
rozmiar kartonu [mm]

quantity in box
liczba sztuk w kartonie

boxes per palette
liczba kartonów na palecie

weight [kg]
waga kartonu [kg]

M001

670x500x300/350x500x300

100

8/16

30/15

M002

620x450x300/320x420x300

100

8/16

30/15

M003

620x450x300/320x420x300

100

8/16

30/15

M004

620x450x300/320x420x300

100

8/16

30/15

M005

500x250x300

200

24

30
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FOLDERS
TECZKI

T001

file folder
with one folded pocket and place for business card
• material: cardboard or coated paper,
• recommended print: 1–4 CMYK colours
• glossy or matt lamination,
• optional spot UV varnish,
• minimum quantity: 250 pcs.

teczka a4 bez grzbietu
z jedną składaną kieszenią i miejscem na wizytówkę
• surowiec: karton lub kreda,
• rekomendowany zadruk: 1-4 kolory CMYK,
• folia: błysk lub mat,
• opcjonalnie: lakier UV błysk wybiórczo,
• minimalna liczba: 250 sztuk.

T002

file folder with sPine
with one folded pocket and place for business card
• material: cardboard or coated paper,
• recommended print: 1–4 CMYK colours,
• glossy or matt lamination,
• optional spot UV varnish,
• minimum quantity: 250 pcs.

card
business ów
kę
place for na
yt
iz
w
e
miejsc

T003

file folder
with two folded pocket and place for business card
• material: cardboard or coated paper,
• recommended print: 1–4 CMYK colours,
• glossy or matt lamination,
• optional spot UV varnish,
• minimum quantity: 250 pcs.

teczka a4 bez grzbietu
z dwiema składanymi kieszeniami i miejscem na wizytówkę
• surowiec: karton lub kreda,
• rekomendowany zadruk: 1-4 kolory CMYK,
• folia: błysk lub mat,
• opcjonalnie: lakier UV błysk wybiórczo,
• minimalna liczba: 250 sztuk.
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teczka a4 z grzbietem
z jedną składaną kieszenią i miejscem na wizytówkę
• surowiec: karton lub kreda,
• rekomendowany zadruk: 1-4 kolory CMYK,
• folia: błysk lub mat,
• opcjonalnie: lakier UV błysk wybiórczo,
• minimalna liczba: 250 sztuk.

FOLDERS
TECZKI

T004

file folder with sPine
two folded pocket and place for business card
• material: cardboard or coated paper,
• recommended print: 1–4 CMYK colours,
• glossy or matt lamination,
• optional spot UV varnish,
• minimum quantity: 250 pcs.

teczka a4 z grzbietem
z dwiema składanymi kieszeniami i miejscem na wizytówkę
• surowiec: karton lub kreda,
• rekomendowany zadruk: 1-4 kolory CMYK,
• folia: błysk lub mat,
• opcjonalnie: lakier UV błysk wybiórczo,
• minimalna liczba: 250 sztuk.

T005

file folder
with one glued pocket and place for business card
• material: cardboard or coated paper,
• recommended print: 1–4 CMYK colours,
• glossy or matt lamination,
• optional spot UV varnish,
• minimum quantity: 250 pcs.

teczka a4 bez grzbietu
z jedną klejoną kieszenią i miejscem na wizytówkę
• surowiec: karton lub kreda,
• rekomendowany zadruk: 1-4 kolory CMYK,
• folia: błysk lub mat,
• opcjonalnie: lakier UV błysk wybiórczo,
• minimalna liczba: 250 sztuk.

T006

file folder with sPine
one glued pocket and place for business card
• material: cardboard or coated paper,
• recommended print: 1–4 CMYK colours,
• glossy or matt lamination,
• optional spot UV varnish,
• minimum quantity: 250 pcs.

teczka a4 z grzbietem
z jedną klejoną kieszenią i miejscem na wizytówkę
• surowiec: karton lub kreda,
• rekomendowany zadruk: 1-4 kolory CMYK,
• folia: błysk lub mat,
• opcjonalnie: lakier UV błysk wybiórczo,
• minimalna liczba: 250 sztuk.

card
business ów
kę
place for na
yt
iz
w
miejsce
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FOLDERS
TECZKI

T007

file folder
with two glued pocket and place for business card
• material: cardboard or coated paper,
• recommended print: 1–4 CMYK colours,
• glossy or matt lamination,
• optional spot UV varnish,
• minimum quantity: 250 pcs.

teczka a4 bez grzbietu
z dwiema kieszeniami i miejscem na wizytówkę
• surowiec: karton lub kreda,
• rekomendowany zadruk: 1-4 kolory CMYK,
• folia: błysk lub mat,
• opcjonalnie: lakier UV błysk wybiórczo,
• minimalna liczba: 250 sztuk.

T008

file folder
with spine, two glued pocket and place for business card
• material: cardboard or coated paper,
• recommended print: 1–4 CMYK colours,
• glossy or matt lamination,
• optional spot UV varnish,
• minimum quantity: 250 pcs.

card
business ów
place for na
izyt kę
w
e
c
js
mie

T009

file folder
with spine and colour rubber
• material: cardboard or coated paper,
• recommended print: 1–4 CMYK colours,
• glossy or matt lamination,
• optional spot UV varnish,
• minimum quantity: 250 pcs.

teczka reklamowa z gumką
Zamykana na gumkę teczka A4 z grzbietem
• surowiec: karton lub kreda,
• rekomendowany zadruk: 1-4 kolory CMYK,
• folia: błysk lub mat,
• opcjonalnie: lakier UV błysk wybiórczo,
• minimalna liczba: 250 sztuk.
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teczka a4 z grzbietem
z dwiema klejonymi kieszeniami i miejscem na wizytówkę
• surowiec: karton lub kreda,
• rekomendowany zadruk: 1-4 kolory CMYK,
• folia: błysk lub mat,
• opcjonalnie: lakier UV błysk wybiórczo,
• minimalna liczba: 250 sztuk.

FOLDERS
TECZKI

T010

file folder
File folder with spine and rubber band
• material: cardboard or coated paper,
• recommended print: 1–4 CMYK colours,
• glossy or matt lamination,
• optional spot UV varnish,
• minimum quantity: 250 pcs.

teczka reklamowa z gumką
Zamykana na gumkę teczka A4 z trzema bigami na grzbiecie
• surowiec: karton lub kreda,
• rekomendowany zadruk: 1-4 kolory CMYK,
• folia: błysk lub mat,
• opcjonalnie: lakier UV błysk wybiórczo,
• minimalna liczba: 250 sztuk.

T011

file folder luX
with spine, hardcover
• material: hardboard laminated with coated paper,
• recommended print: 1–4 CMYK colours,
• glossy or matt lamination,
• with rubber band or velcro,
• optional spot UV varnish,
• minimum quantity: 250 pcs.

teczka reklamowa luX
Teczka A4 z grzbietem, z oklejonej tektury litej
• surowiec: tektura lita oklejona kredą,
• rekomendowany zadruk: 1-4 kolory CMYK,
• folia: błysk lub mat,
• zamykanie opcjonalne: na gumkę lub na rzep,
• opcjonalnie: lakier UV błysk wybiórczo,
• minimalna liczba: 250 sztuk.

PACKING / PAKOWANIE
product number
numer produktu

box size [mm]
rozmiar kartonu [mm]

quantity in box
liczba sztuk w kartonie

boxes per palette
liczba kartonów na palecie

weight [kg]
waga kartonu [kg]

T001

660x420x70

100

36

8

T002

660x420x70

100

36

8

T003

660x420x70

100

36

8

T004

660x420x70

100

36

8

T005

400x320x250

50

30

5

T006

400x320x250

50

30

5

T007

400x320x250

25

30

4

T008

400x320x250

25

30

4

T009

400x320x250

25

30

5

T010

400x320x250

100

30

10

T011

500x350x450

12

12

8
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RINGBINDERS
SEGREGATORY

R001

ringbinder a4
•
•
•
•
•

spine 35 mm,
one or two side print,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
gloss or mat lamination,
minimum quantity: 250 pcs.

segregator a4
•
•
•
•
•

grzbiet o rozmiarze 35 mm,
możliwy zadruk jedno- lub dwustronny,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
zabezpieczony folią (błysk lub mat),
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

R002

ringbinder a4
•
•
•
•
•

spine 50 mm,
one or two side print,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
gloss or mat lamination,
minimum quantity: 250 pcs.

segregator a4
•
•
•
•
•

grzbiet o rozmiarze 50 mm,
możliwy zadruk jedno- lub dwustronny,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
zabezpieczony folią (błysk lub mat),
minimalne zamówienie: 250 sztuk.
R003

ringbinder a5
•
•
•
•
•

spine 35 mm,
one or two side print,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
gloss or mat lamination,
minimum quantity: 250 pcs.

segregator a5

R004

ringbinder a5
•
•
•
•
•

spine 50 mm,
one or two side print,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
gloss or mat lamination,
minimum quantity: 250 pcs.

segregator a5
•
•
•
•
•

grzbiet o rozmiarze 50 mm,
możliwy zadruk jedno- lub dwustronny,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
zabezpieczony folią (błysk lub mat),
minimalne zamówienie: 250 sztuk.
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•
•
•
•
•

grzbiet o rozmiarze 35 mm,
możliwy zadruk jedno- lub dwustronny,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
zabezpieczony folią (błysk lub mat),
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

RINGBINDERS
SEGREGATORY

R005

cliPboard
•
•
•
•
•

A4 size,
pen holder optionally,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
gloss or mat lamination,
minimum quantity: 250 pcs.

cliPboard
•
•
•
•
•

wielkość odpowiednia do kartek A4,
opcjonalnie: uchwyt na długopis,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
zabezpieczony folią (błysk lub mat),
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

R006

cliPboard with cover
•
•
•
•
•
•
•

A4 size,
clipboard with rubber band,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
gloss or mat lamination,
spine 15 mm,
pen holder optionally,
minimum quantity: 250 pcs.

cliPboard zamykany
•
•
•
•
•
•
•

R007

wielkość odpowiednia do kartek A4,
z okładką i zamknięciem na gumkę,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
zabezpieczony folią (błysk lub mat),
grzbiet o rozmiarze 15 mm,
opcjonalnie: uchwyt na długopis,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

PrescriPtion holder
•
•
•
•
•

closing with rubber band,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
gloss or mat lamination,
pen holder optionally,
minimum quantity: 250 pcs.

recePtariusz
•
•
•
•
•

zamykany na gumkę,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
zabezpieczony folią (błysk lub mat),
opcjonalnie: uchwyt na długopis,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

PACKING / PAKOWANIE
product number
numer produktu

box size [mm]
rozmiar kartonu [mm]

quantity in box
liczba sztuk w kartonie

boxes per palette
liczba kartonów na palecie

weight [kg]
waga kartonu [kg]

R001

400x350x300

12

24

5

R002

450x350x300

8

24

5

R003

400x300x250

24

40

5

R004

400x300x250

16

40

5

R005

400x300x250

60

40

10

R006

400x300x250

26

30

10

R007

400x300x250

45

40

7
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PAPER BAGS
TORBY PAPIEROWE

B001

PaPer bag a5 Portrait
•
•
•
•
•

size 160x70x240 mm,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination,
cotton handles,
minimum quantity: 250 pcs.

TORBA PAPIEROWA A5
w orientacji pionowej
• rozmiar 160x70x240 mm,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• laminowanie: błysk lub mat,
• uchwyt sznurkowy,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.
B002

PaPer bag a5 landscaPe
•
•
•
•
•

size 240x80x170 mm,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination,
cotton handles,
minimum quantity: 250 pcs.

TORBA PAPIEROWA A5
w orientacji poziomej
• rozmiar 240x80x170 mm,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• laminowanie: błysk lub mat,
• uchwyt sznurkowy,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.

B003

PaPer bag a4 Portrait
•
•
•
•
•

size 240x90x360 mm,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination,
cotton handles,
minimum quantity: 250 pcs.

TORBA PAPIEROWA A4
w orientacji pionowej
• rozmiar 240x90x360 mm,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• laminowanie błysk lub mat,
• uchwyt sznurkowy,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.

les
cotton handsznurkowy
uchwyt
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PAPER BAGS
TORBY PAPIEROWE

B004

PaPer bag a4 landscaPe
•
•
•
•
•

les
cotton handsznurkowy
uchwyt

size 350x90x240 mm,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination,
cotton handles,
minimum quantity: 250 pcs.

TORBA PAPIEROWA A4
w orientacji poziomej
• rozmiar 350x90x240 mm,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• laminowanie: błysk lub mat,
• uchwyt sznurkowy,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.
B005

PaPer bag a3 Portrait
ortrait
•
•
•
•
•

size 320x110x450 mm,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination,
cotton handles,
minimum quantity: 250 pcs.

TORBA PAPIEROWA A3
w orientacji pionowej
• rozmiar 320x110x450 mm,
• zalecany zadruk 1–4 kolory CMYK,
• laminowanie: błysk lub mat,
• uchwyt sznurkowy,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.

B006

PaPer bag a3 landscaPe
•
•
•
•
•

size 450x130x350 mm,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination,
cotton handles,
minimum quantity: 250 pcs.

TORBA PAPIEROWA A3
w orientacji poziomej
• rozmiar 450x130x350 mm,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• laminowanie: błysk lub mat,
• uchwyt sznurkowy,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.
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PAPER BAGS
TORBY PAPIEROWE

handle cutwycinany
uchwyt

B007

PaPer bag a4 landscaPe
•
•
•
•
•

size 350x90x220 mm,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination,
handle cut in the bag,
minimum quantity: 250 pcs.

TORBA PAPIEROWA A4
A4 w orientacji poziomej
• rozmiar 350x90x220 mm,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• laminowanie: błysk lub mat,
• uchwyt wycinany w torbie,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.

B008

PaPer bag a3 landscaPe
•
•
•
•
•

size 450x130x330 mm,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination,
handle cut in the bag,
minimum quantity: 250 pcs.

TORBA PAPIEROWA A3
w orientacji poziomej
• rozmiar 450x130x330 mm,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• laminowanie: błysk lub mat,
• uchwyt wycinany w torbie,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.

B009

bottle PaPer bag
•
•
•
•
•

size 100x100x400 mm,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination,
cotton handles,
minimum quantity: 250 pcs.

torba PaPierowa na butelkę
•
•
•
•
•

rozmiar 100x100x400 mm,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
laminowanie: błysk lub mat,
uchwyt sznurkowy,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

PACKING / PAKOWANIE
product number
numer produktu

box size [mm]
rozmiar kartonu [mm]

quantity in box
liczba sztuk w kartonie

boxes per palette
liczba kartonów na palecie

weight [kg]
waga kartonu [kg]

Paper bag A5 / Torba A5

600x400x350

250

16

25

Paper bag A4 / Torba A4

600x400x350

200

16

25

Paper bag A3 / Torba A3

600x400x350

150

16

25

Paper bag for bottle /
Torba butelkowa

600x400x350

300

16

25
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ELECTROSTATIC STICKERS
NAKLEJKI ELEKTROSTATYCZNE

sticks to every flat surface

przykleja się do każdej płaskiej powierzchni

Sticks to every flat surface e.g. walls, furnitures, doors.
Przykleja się do każdej płaskiej powierzchni np. ściany, meble, drzwi.
sticks to smooth surfaces

S001

przykleja się do powierzchni gładkich

electrostatic sticker, cut to size
• sizes: DL, A5, A4, A3,
• recommended print: 1–4 CMYK colours, one-side printed,
• minimum quantity: 500 pcs.

naklejka elektrostatyczna, cięta do formatu
• proponowane formaty: DL, A5, A4, A3,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK jednostronny,
• minimalne zamówienie: 500 sztuk.

sticks to glass surfaces

przykleja się do szklanych powierzchni

sticks to glass and mirrors

S002

przykleja się do większości powierzchni

electrostatic sticker, cut to size
• sizes: DL, A5, A4, A3,
• recommended print: 1–4 CMYK colours, on film
and on the backing paper,
• minimum quantity: 500 pcs.

sticks to smooth surfaces

naklejka elektrostatyczna, cięta do formatu
przykleja się do powierzchni gładkich

• proponowane formaty: DL, A5, A4, A3,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK dwustronny
(zadruk na folii oraz podkładce zabezpieczającej),
• minimalne zamówienie: 500 sztuk.

printed
double-siddewustronny
zadruk

S003

electrostatic sticker, die cutting
•
•
•
•

sizes: DL, A5, A4, A3,
cutting tool,
recommended print: 1–4 CMYK colours, one-side printed,
minimum quantity: 500 pcs.

naklejka elektrostatyczna,
sztancowana
•
•
•
•

proponowane formaty: DL, A5, A4, A3,
wykrojnik zawierający się w powyższych formatach,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK jednostronny,
minimalne zamówienie: 500 sztuk.

31

ELECTROSTATIC STICKERS
NAKLEJKI ELEKTROSTATYCZNE

sticks to every flat surface

przykleja się do każdej płaskiej powierzchni

Sticks to every flat surface e.g. walls, furnitures, doors.
Przykleja się do każdej płaskiej powierzchni np. ściany, meble, drzwi.
S004

sticks to smooth surfaces

electrostatic sticker, die cutting
• sizes: DL, A5, A4, A3,
• cutting tool,
• recommended print: 1–4 CMYK colours, on film and on
the backing paper,
• minimum quantity: 500 pcs.

naklejka elektrostatyczna, sztancowana
• proponowane formaty: DL, A5, A4, A3,
• wykrojnik zawierający się w powyższych formatach,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK dwustronny
(zadruk na folii oraz podkładce zabezpieczającej),
• minimalne zamówienie: 500 sztuk.

MULTIPORE STICKERS
NAKLEJKI MULTIPOROWE

przykleja się do powierzchni gładkich

sticks to glass surfaces

przykleja się do szklanych powierzchni

sticks to every flat surface

przykleja się do każdej płaskiej powierzchni

printed
double-siddewustronny
zadruk

sticks to glass and mirrors

przykleja się do większości powierzchni

sticks to smooth surfaces

przykleja się do powierzchni gładkich

Sticks to smooth surfaces, e.g. furniture, glass, metal, TV and home appliance.
Przykleja się do powierzchni gładkich, np. do mebli, blatów, metali,
sprzętu
RTV
i AGD.
surfaces
to smooth
sticks
• S005
S005

przykleja się do powierzchni gładkich

sticks to glass surfaces

przykleja się do szklanych powierzchni

multiPore sticker, cut to size, waterProof
• sizes: DL, A5, A4, A3,
• recommended print: 1–4 CMYK colours, one-side printed,
• minimum quantity: 500 pcs.

naklejka multiPorowa, cięta do formatu,
WODOODPORNA
sticks to glass and mirrors

• proponowane formaty: DL, A5, A4,przykleja
A3, się do większości powierzchni
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK jednostronny,
• minimalne zamówienie: 500 sztuk.

S006

multiPore sticker, die cutting, waterProof
•
•
•
•

sizes: DL, A5, A4, A3,
cutting tool,
recommended print: 1–4 CMYK colours, one-side printed,
minimum quantity: 500 pcs.

naklejka multiPorowa, sztancowana
•
•
•
•
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proponowane formaty: DL, A5, A4, A3,
wykrojnik zawierający się w powyższych formatach,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK jednostronny,
minimalne zamówienie: 500 sztuk.

sticks to smooth surfaces

przykleja się do powierzchni gładkich

ADHESIVE STICKERS
NAKLEJKI ADHEZYJNE

sticks to glass surfaces

przykleja się do szklanych powierzchni

Sticks to glass surfaces e.g. windows and mirrors.
Przykleja się do szklanych powierzchni np. szyby i lustra.
sticks to glass and mirrors

S007

przykleja się do większości powierzchni

adhesive sticker, cut to size
• sizes: DL, A5, A4, A3,
• recommended print: 1–4 CMYK colours,
one-side printed,
• minimum quantity: 500 pcs.

naklejka adhezyjna, cięta do formatu
• proponowane formaty: DL, A5, A4, A3,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK jednostronny,
• minimalne zamówienie: 500 sztuk.

sticks to smooth surfaces

przykleja się do powierzchni gładkich

S008

adhesive sticker, cut to size
• sizes: DL, A5, A4, A3,
• recommended print: 1–4 CMYK colours, double-side printed
(graphic visible on both sides),
• minimum quantity: 500 pcs.

naklejka adhezyjna, cięta do formatu
• proponowane formaty: DL, A5, A4, A3,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK dwustronny
(grafika widoczna z dwóch stron),
• minimalne zamówienie: 500 sztuk.

printed
double-siddewustronny
zadruk

S009

adhesive sticker, die cutting
•
•
•
•

sizes: DL, A5, A4, A3,
cutting tool,
recommended print: 1–4 CMYK colours, one-side printed,
minimum quantity: 500 pcs.

naklejka adhezyjna, sztancowana
•
•
•
•

proponowane formaty: DL, A5, A4, A3,
wykrojnik zawierający się w powyższych formatach,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK jednostronny,
minimalne zamówienie: 500 sztuk.
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przykleja się do każdej płaskiej powierzchni

ADHESIVE STICKERS
NAKLEJKI ADHEZYJNE

sticks to glass surfaces

przykleja się do szklanych powierzchni

sticks to smooth surfaces

przykleja się do powierzchni gładkich

Sticks to glass surfaces e.g. windows and mirrors.
Przykleja się do szklanych powierzchni np. szyby i lustra.
S010

sticks to glass and mirrors

przykleja się do większości powierzchni
adhesive sticker, die cutting

sticks to glass surfaces

• sizes: DL, A5, A4, A3,
przykleja się do szklanych powierzchni
• cutting tool,
• recommended print: 1–4 CMYK colours, double-side printed
(graphic visible on both sides),
• minimum quantity: 500 pcs.

naklejka adhezyjna, sztancowana
sticks to smooth surfaces

przykleja
• proponowane formaty: DL, A5, A4,
A3, się do powierzchni gładkich
glass and mirrors
sticks to formatach,
• wykrojnik zawierający się w powyższych
powierzchni
się do większości
przykleja
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK
dwustronny
(grafika
widoczna z dwóch stron),
• minimalne zamówienie: 500 sztuk.

printed
double-siddewustronny
k
ru
zad

REUSABLE STICKERS
NAKLEJKI Z KLEJEM USUWALNYM

sticks to smooth surfaces

przykleja się do powierzchni gładkich

Sticks to smooth surfaces e.g. furnitures, doors, windows, mirrors etc.
Przykleja się do gładkich powierzchni np. meble, drzwi, okna, lustra itp.
S011

reusable sticker, cut to size
• sizes: DL, A5, A4, A3,
• recommended print: 1–4 CMYK colours, one-side printed,
• minimum quantity: 500 pcs.

naklejka z klejem usuwalnym, cięta do formatu
• proponowane formaty: DL, A5, A4, A3,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK jednostronny,
• minimalne zamówienie: 500 sztuk.

S012

reusable sticker, cut to size
• sizes: DL, A5, A4, A3,
• recommended print: 1–4 CMYK colours, double-side printed
(graphic visible on both sides),
• minimum quantity: 500 pcs.

naklejka z klejem usuwalnym, cięta do formatu
n

printed
double-siddewustronny
k
zadru
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• proponowane formaty: DL, A5, A4, A3,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK dwustronny (grafika widoczna z dwóch stron),
• minimalne zamówienie: 500 sztuk.

REUSABLE STICKERS

sticks to smooth surfaces

przykleja się do powierzchni gładkich

NAKLEJKI Z KLEJEM USUWALNYM

Sticks to smooth surfaces e.g. furnitures, doors, windows, mirrors etc.
Przykleja się do gładkich powierzchni np. meble, drzwi, okna, lustra itp.

S013

reusable sticker, die cutting
•
•
•
•

sizes: DL, A5, A4, A3,
cutting tool,
recommended print: 1–4 CMYK colours, one-side printed,
minimum quantity: 500 pcs.

naklejka z klejem usuwalnym, sztancowana
•
•
•
•

proponowane formaty: DL, A5, A4, A3,
wykrojnik zawierający się w powyższych formatach,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK jednostronny,
minimalne zamówienie: 500 sztuk.

S014

reusable sticker, die cutting
• sizes: DL, A5, A4, A3,
• cutting tool,
• recommended print: 1–4 CMYK colours, double-side printed
(graphic visible on both sides),
• minimum quantity: 500 pcs.

naklejka z klejem usuwalnym, sztancowana
•
•
•
•

proponowane formaty: DL, A5, A4, A3,
wykrojnik zawierający się w powyższych formatach,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK dwustronny,
minimalne zamówienie: 500 sztuk.

printed
double-siddewustronny
zadruk

PACKING / PAKOWANIE
size
format

box size [mm]
rozmiar kartonu [mm]

quantity in box
liczba sztuk w kartonie

boxes per palette
liczba kartonów na palecie

weight [kg]
waga kartonu [kg]

A3

450x330x70 mm

A4

330x240x70 mm

100

72

4

100

180

A5

2

240x180x70 mm

100

360

DL

1

130x240x70 mm

100

500

1
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FLOOR STANDS
STANDY PODłOGOWE

K001

elliPse stand
•
•
•
•

size: 450x1350 mm,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination,
minimum quantity: 250 pcs.

stand „eliPsa”
•
•
•
•

wymiary: 450x1350 mm,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
folia mat lub błysk,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

K002

elliPse stand Xl
•
•
•
•

size: 650x1950 mm,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination,
minimum quantity: 250 pcs.

stand eliPsa Xl
•
•
•
•

format 650x1950 mm,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
folia mat lub błysk,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

K003

stand with shelves
•
•
•
•
•
•
•

size of the stand after folding: 600x400x1420 mm,
height of additional topper: 300 mm,
5 shelves,
height of the shelves: 250 mm,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination,
minimum quantity: 250 pcs.

stand Półkowy
• wymiary standu po złożeniu: 600x400x1420 mm,
dodatkowy toper o wysokości 300 mm,
• 5 półek,
• wysokość półek: 250 mm,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• folia mat lub błysk,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.
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FLOOR STANDS
STANDY PODłOGOWE

K004

stand with shelves
•
•
•
•
•
•
•

size of the stand after folding: 570x300x1330 mm,
height of additional topper: 300 mm,
3 shelves,
size of the shelves: 260x240 mm and 300 mm height,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination,
minimum quantity: 250 pcs.

stand Półkowy
•
•
•
•
•
•
•

wymiary standu po złożeniu: 570x300x1330 mm,
dodatkowy toper o wysokości 300 mm,
3 półki,
wymiary półek: 260x240 mm i 300 mm wysokości,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
folia mat lub błysk,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

K005

jumboboX

jumboboX

•
•
•
•

• size: 300x300x300 mm,
• recommended print: 1–4 CMYK
colours,
• glossy or matt lamination,
• minimum quantity: 250 pcs.

wymiary: 300x300x300 mm,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
folia mat lub błysk,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

K006

jumboboX
•
•
•
•

source
LED lighte diody LED
an
ow
d
bu
w

size: 150x250x450 mm,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination,
minimum quantity: 250 pcs.

jumboboX
•
•
•
•

wymiary: 150x250x450 mm,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
folia mat lub błysk,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

K007

jumboboX z diodami led

jumboboX with leds

•
•
•
•

• size: 300x300x300 mm,
• recommended print: 1–4 CMYK
colours,
• glossy or matt lamination,
• minimum quantity: 250 pcs.

wymiary: 300x300x300 mm,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
folia mat lub błysk,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.
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FLOOR STANDS
STANDY PODłOGOWE

K008

source
LED lighte diody LED
wbudowan

jumboboX with leds
•
•
•
•

size: 150x250x450 mm,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination,
minimum quantity: 250 pcs.

jumboboX z diodami led
•
•
•
•

wymiary: 150x250x450 mm,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
folia mat lub błysk,
minimalne zamówienie: 250 sztuk,

TABLE DISPLAYS
EKSPOZYTORY STOLIKOWE

K009

stand for a5 or dl leaflets
• straight back,
• recommended print: 1–4 CMYK colours, one-side
printed,
• glossy or matt lamination,
• maximum flat size: 350x450 mm,
• minimum quantity: 250 pcs.

stojak na ulotki a5 lub dl
•
•
•
•
•

plecy proste,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK, jednostronnie,
folia mat lub błysk,
format 350x450 mm,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

K010

stand for a5 or dl leaflets
•
•
•
•
•

shaped back,
recommended print: 1–4 CMYK colours, one-side printed,
glossy or matt lamination,
maximum flat size: 350x450 mm,
minimum quantity: 250 pcs.

stojak na ulotki a5 lub dl
•
•
•
•
•
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plecy w kształcie (z wykrojnika),
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK, jednostronnie,
folia mat lub błysk,
format 350x450 mm,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

k
shaped bagcularny kształt
niere

TABLE DISPLAYS
EKSPOZYTORY STOLIKOWE

K011

advertising stand
•
•
•
•

size: 110x110x340 mm,
recommended print: 1–4 CMYK colours,
glossy or matt lamination,
minimum quantity: 250 pcs.

stojak reklamowy
•
•
•
•

wymiary: 110x110x340 mm,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
folia mat lub błysk,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

K012

triangular advertising stand
• size of the front: 148x210 mm,
• recommended print: 1–4 CMYK colours, one-side
printed,
• glossy or matt lamination,
• minimum quantity: 250 pcs.

trójkątny stojak reklamowy
•
•
•
•

wymiary frontu: 148x210 mm,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK, jednostronny,
folia mat lub błysk,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

K013

advertising stand
• size of the stand after folding:
148x148x297 mm,
• recommended print: 1–4 CMYK colours,
• glossy or matt lamination,
• minimum quantity: 250 pcs.

krzyżakowy stojak
reklamowy
•
•
•
•

wymiary po złożeniu: 148x148x297 mm,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
folia mat lub błysk,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

PACKING / PAKOWANIE
product number
numer produktu

box size [mm]
rozmiar kartonu [mm]

quantity in box
liczba sztuk w kartonie

boxes per palette
liczba kartonów na palecie

weight [kg]
waga kartonu [kg]

K001

400x520x500

10

12

8

K002

700x600x300

5

10

5

K003

8 pcs per palette/ sztuk na palecie

x

x

5 kg/ piece/sztuka

K004

10 pcs per palette/ sztuk na palecie

x

x

5 kg/ piece/sztuka

K005

1000x700x200

125

6

25

K006

1000x700x200

125

6

25

K007

1000x700x200

75

6

15

K008

1000x700x200

75

6

15

K009

450x370x250

100

16

25

K010

450x370x250

100

16

25

K011

250x350x200

125

54

8

K012

220x320x200

300

54

9

K013

320x320x200

300

36

9
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LUXURY NOTEBOOKS
EKSKLUZYWNE NOTESY

notePad, sPiral bound with Plastic cover
• number of sheets: 80,
• transparent PP cover without print; two additional
covers with in print,
• recommended print: 1-4 colours CMYK,
• spiral bound,
• rounded corners of cover,
• minimum quantity: 250 pcs.

notes na sPirali z okładką z tworzywa
sztucznego
• liczba kartek: 80,
• transparentna okładka niezadrukowana z tworzywa
sztucznego oraz dwie okładki z kredy,
• rekomendowany zadruk 1-4 kolory CMYK,
• oprawa spiralna,
• zaokrąglone rogi okładki,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.

A6

A5

B5
(235x 170mm)

A4

z001

z002

z003

z004

oPtional elements

elementy oPcjonalne

additional pocket

foliowa kieszonka

notePad, sPiral bound with Plastic cover
AND RUBBER BAND
• number of sheets: 80,
• transparent PP cover without print; two additional
covers with in print,
• recommended print: 1-4 colours CMYK,
• spiral bound,
• rounded corners of cover,
• minimum quantity: 250 pcs.

notes na sPirali z okładką z tworzywa
sztucznego zamykana na gumkę
• liczba kartek: 80,
• transparentna okładka niezadrukowana z tworzywa
sztucznego oraz dwie okładki z kredy,
• rekomendowany zadruk: 1-4 kolory CMYK,
• oprawa spiralna,
• zaokrąglone rogi okładki,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.

oPtional elements

elementy oPcjonalne

additional pocket

foliowa kieszonka
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A6

A5

B5 (235x 170mm)

A4

z005

z006

z007

z008

LUXURY NOTEBOOKS
EKSKLUZYWNE NOTESY

rs
film markzenaczniki
foliowe

notePad, sPiral bound with hardcover
•
•
•
•

number of sheets: 80,
recommended print: 1-4 colours CMYK,
spiral bound,
minimum quantity: 250 pcs.

notes na sPirali w twardej oPrawie
•
•
•
•

liczba kartek: 80,
rekomendowany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
oprawa spiralna,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.
oPtional elements

elementy oPcjonalne

film markers in five colours

foliowe znaczniki w pięciu
kolorach umieszczone na
okładce wewnątrz

25 sticky notes inside with
recommended print in 1–4
colours

25–kartkowy notes samoprzylepny umieszczony na
okładce wewnątrz; zalecany
zadruk: 1–4 kolory CMYK, na
białym papierze

notepad with 25 pages,
printed in 1–4 colours

25–kartkowy notes; zalecany
zadruk: 1–4 kolory CMYK

pen holder

uchwyt na długopis

rubber band

zamknięcie na gumkę

additional pocket

foliowa kieszonka

A6

A5

B5 (235x 170mm)

A4

z009

z010

z011

z012

notePad, sPiral bound with softcover
•
•
•
•

number of sheets: 80,
recommended print: 1-4 colours CMYK,
spiral bound,
minimum quantity: 250 pcs.

notes na sPirali z okładką kartonową
•
•
•
•

liczba kartek: 80,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
oprawa spiralna,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

A6

A5

B5 (235x 170mm)

A4

z013

z014

z015

z016

oPtional elements

elementy oPcjonalne

additional pocket

foliowa kieszonka
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LUXURY NOTEBOOKS
EKSKLUZYWNE NOTESY

over
foam hardzc gąbką
okładka

notePad, sPiral bound with foam hardcover
•
•
•
•

number of sheets: 80,
recommended print: 1-4 colours CMYK,
spiral bound,
minimum quantity: 250 pcs.

notes na sPirali z twardą okładką z gąbką
•
•
•
•
•

liczba kartek: 80,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
okładka z wypełnieniem gąbkowym,
oprawa spiralna,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

oPtional elements

elementy oPcjonalne

film markers in five colours

foliowe znaczniki w pięciu
kolorach umieszczone na
okładce wewnątrz

25 sticky notes inside with
recommended print in 1–4
colours

25–kartkowy notes samoprzylepny umieszczony na
okładce wewnątrz; zalecany
zadruk: 1–4 kolory CMYK, na
białym papierze

notepad with 25 pages,
printed in 1–4 colours

25–kartkowy notes; zalecany
zadruk: 1–4 kolory CMYK

pen holder

uchwyt na długopis

rubber band

zamknięcie na gumkę

additional pocket

foliowa kieszonka

A6

A5

B5 (235x 170mm)

A4

z017

z018

z019

z020

notePad with Perfect binding
• number of sheets: 80,
• recommended print: 1-4 colours CMYK,
• minimum quantity: 250 pcs.

notes w miękkiej oPrawie
• liczba kartek: 80,
• zalecany zadruk okładki: 1–4 kolory CMYK,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.
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A6

A5

z021

z022

LUXURY NOTEBOOKS
EKSKLUZYWNE NOTESY

NOTEPAD WITH HARDCOVER
• number of sheets: 80,
• recommended print: 1-4 colours CMYK,
• minimum quantity: 250 pcs.

notes w twardej oPrawie
• liczba kartek: 80,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.
oPtional elements

elementy oPcjonalne

pen holder

uchwyt na długopis

A6

A5

B5 (235x 170mm)

A4

z023

z024

z025

z026

A6

A5

B5 (235x 170mm)

A4

z027

z028

z029

z030

NOTEPAD WITH HARDCOVER AND RUBBER BAND
•
•
•
•

number of sheets: 80,
recommended print: 1-4 colours CMYK,
cardboard pocket on the 3rd page of cover,
minimum quantity: 250 pcs.

notes w twardej oPrawie zamykany na gumkę
•
•
•
•

liczba kartek: 80,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
wklejona kartonowa kieszonka na trzeciej stronie okładki,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.
oPtional elements

elementy oPcjonalne

pen holder

uchwyt na długopis

notePad with foam hardcover
• number of sheets: 80,
• recommended print: 1-4 colours CMYK,
• minimum quantity: 250 pcs.

notes w twardej oPrawie
o
z gąbką
• liczba kartek: 80,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.

A6

A5

B5 (235x 170mm)

A4

z031

z032

z033

z034

oPtional elements

elementy oPcjonalne

pen holder

uchwyt na długopis
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LUXURY NOTEBOOKS
EKSKLUZYWNE NOTESY

notePad with foam hardcover
AND RUBBER BAND
•
•
•
•

number of sheets: 80,
recommended print: 1-4 colours CMYK,
cardboard pocket on the 3rd page of cover,
minimum quantity: 250 pcs.

notes w twardej oPrawie z gąbką
zamykany na gumkę
•
•
•
•

liczba kartek: 80,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK
wklejona kartonowa kieszonka na trzeciej stronie okładki,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.
oPtional elements

elementy oPcjonalne

pen holder

uchwyt na długopis

A6

A5

B5 (235x 170mm)

A4

z035

z036

z037

z038

notePad mounted in hardcover
• number of sheets: 100,
• recommended print: 1-4 colours CMYK,
• minimum quantity: 250 pcs.

notes wklejony w twardą oPrawę
• liczba kartek: 100,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.
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et
paper pocka kieszeń
papierow

oPtional elements

elementy oPcjonalne

film markers in five colours

foliowe znaczniki w pięciu
kolorach umieszczone na
okładce wewnątrz

25 sticky notes inside with
recommended print in 1–4
colours

25–kartkowy notes samoprzylepny umieszczony na
okładce wewnątrz; zalecany
zadruk: 1–4 kolory CMYK, na
białym papierze

notepad with 25 pages,
printed in 1–4 colours

25–kartkowy notes; zalecany
zadruk: 1–4 kolory CMYK

pen holder

uchwyt na długopis

rubber band

zamknięcie na gumkę

additional pocket

foliowa kieszonka

A6

A5

B5 (235x 170mm)

A4

z039

z040

z041

z042

LUXURY NOTEBOOKS
EKSKLUZYWNE NOTESY

notePad with sPiral bound mounted
IN HARDCOVER
•
•
•
•

number of sheets: 80,
recommended print: 1-4 colours CMYK,
calendar,
minimum quantity: 250 pcs.

notes na sPirali wklejony w twardą oPrawę
•
•
•
•

liczba kartek: 80,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
kalendarz,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

A5

B5 (235x 170mm)

A4

z043

z044

z045

oPtional elements

elementy oPcjonalne

film markers in five colours

foliowe znaczniki w pięciu
kolorach umieszczone na
okładce wewnątrz

25 sticky notes inside with
recommended print in 1–4
colours

25–kartkowy notes samoprzylepny umieszczony na
okładce wewnątrz; zalecany
zadruk: 1–4 kolory CMYK, na
białym papierze

notepad with 25 pages,
printed in 1–4 colours

25–kartkowy notes; zalecany
zadruk: 1–4 kolory CMYK

pen holder

uchwyt na długopis

rubber band

zamknięcie na gumkę

additional pocket

foliowa kieszonka

calendar arz
kalend
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LUXURY NOTEBOOKS
EKSKLUZYWNE NOTESY

PACKING / PAKOWANIE
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product number
numer produktu

box size [mm]
rozmiar kartonu [mm]

quantity in box
liczba sztuk w kartonie

boxes per palette
liczba kartonów na palecie

weight [kg]
waga kartonu [kg]

Z001

400x300x250

75

40

12

Z002

500x400x250

60

20

16

Z003

550x450x250

80

20

25

Z004

500x350x250

40

20

20

Z005

400x300x250

75

40

12

Z006

500x400x250

60

20

16

Z007

550x450x250

80

20

25

Z008

500x350x250

40

20

20

Z009

400x300x250

75

40

16

Z010

500x400x250

60

20

20

Z011

550x450x250

80

16

30

Z012

500x350x250

40

20

25

Z013

400x300x250

75

40

15

Z014

500x400x250

60

20

16

Z015

550x450x250

80

20

25

Z016

500x350x250

40

20

25

Z017

400x300x250

75

40

15

Z018

500x400x250

60

20

20

Z019

550x450x250

80

16

30

Z020

500x350x250

40

20

25

Z021

400x300x250

75

40

12

Z022

500x400x250

60

20

16

Z023

400x300x250

75

40

15

Z024

500x400x250

60

20

20

Z025

550x450x250

60

20

25

Z026

500x350x250

40

16

30

Z027

400x300x250

75

40

15

Z028

500x400x250

60

20

20

Z029

550x450x250

60

20

25

Z030

500x350x250

40

16

30

Z031

400x300x250

75

40

15

Z032

500x400x250

60

20

20

Z033

550x450x250

60

20

25

Z034

500x350x250

40

16

30

Z035

400x300x250

75

40

15

Z036

500x400x250

60

20

20

Z037

550x450x250

60

20

25

Z038

500x350x250

40

16

30

Z039

400x300x250

75

40

15

Z040

500x400x250

60

16

25

Z041

550x450x250

60

16

30

Z042

500x350x250

30

20

25

Z043

400x300x250

20

20

18

Z044

400x300x250

20

20

20

Z045

400x300x250

20

20

20

ECO PRODUCTS
PRODUKTY ECO

E001

eco writing Pad
•
•
•
•
•

recycled paper,
available sizes: DL, A5, A4,
number of sheets: 50 or 100,
recommended print 1-4 colours CMYK,
minimum quantity: 250 pcs.

ECO NOTES
•
•
•
•
•

papier ekologiczny,
dostępne formaty: DL, A5, A4,
liczba kartek: 50 lub 100,
zalecany zadruk: 1-4 kolory CMYK,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

printed
double-siddewustronny
k
zadru
E002

eco writing Pad
•
•
•
•
•

recycled paper,
available sizes: DL, A5, A4,
number of sheets: 50 or 100,
recommended print 1-4 colours CMYK,
minimum quantity: 250 pcs.

ECO NOTES
•
•
•
•
•

papier ekologiczny,
dostępne formaty: DL, A5, A4,
liczba kartek: 50 lub 100,
zalecany zadruk: 1-4 kolory CMYK,
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

PACKING / PAKOWANIE
size
format

number of sheets
liczba kartek

quantity in box*
liczba sztuk w kartonie**

boxes per palette
liczba kartonów na palecie

weight [kg]
waga kartonu [kg]

A4

50

100

16

25

A4

100

50

16

25

A5

50

200

16

25

A5

100

100

16

25

DL

50

300

16

25

DL

100

150

16

25

* export box: 450x300x350 mm.
** pakowane w karton o wymiarach 450x300x350 mm.
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ECO PRODUCTS
PRODUKTY ECO

E003

eco writing Pad with head
100 sheets inside, made from recycled paper,
recommended print 1-4 colours CMYK,
material: ECO corrugated board,
head with embosed element,
maximum size of embosed element: 150x60 mm
(2 mm hardboard),
• minimum quantity: 250 pcs.
•
•
•
•
•

eco bloczek z główką
100 kartek z papieru ekologicznego,
zalecany zadruk: 1-4 kolory CMYK,
surowiec: tektura falista ECO,
główka z elementem sztancowanym,
maksymalne wymiary elementu sztancowanego
i tłoczonego: 150x60 mm (tektura lita o grubości 2 mm),
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.

215

80

•
•
•
•
•

E004

eco writing Pad with head
•
•
•
•
•

100 sheets inside, made from recycled paper,
recommended print 1-4 colours CMYK,
material: ECO corrugated board,
1-colour print on head (optionally)
minimum quantity: 250 pcs.

eco bloczek z główką
100 kartek z papieru ekologicznego,
zalecany zadruk: 1-4 kolory CMYK,
surowiec: tektura falista ECO,
opcjonalny nadruk na główce w jednym
kolorze,
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.
•
•
•
•
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ECO PRODUCTS
PRODUKTY ECO

E005

eco folder
• material: ECO corrugated board,
• spine – 10 mm,
• maximum size of embosed element: 150x150 mm
(2 mm hardboard),
• minimum quantity: 250 pcs.

teczka eco
• surowiec: tektura falista ECO,
• grzbiet – 10 mm,
• maksymalne wymiary elementu sztancowanego
i tłoczonego: 150x150 mm (tektura lita o grubości 2 mm),
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.

E006

ECO BOX
• material: ECO corrugated board,
• 200 sheets inside, made from recycled paper,
• maximum size of embosed element: 80x60 mm
(2 mm hardboard),
• minimum quantity: 250 pcs.

Pudełko z karteczkami eco
• surowiec: tektura falista ECO,
• 200 kartek w środku z papieru ekologicznego,
• maksymalne wymiary elementu sztancowanego
i tłoczonego: 80x60 mm (tektura lita o grubości 2 mm),
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.

PACKING / PAKOWANIE
product number
numer produktu

box size [mm]
rozmiar kartonu [mm]

quantity in box
liczba sztuk w kartonie

boxes per palette
liczba kartonów na palecie

weight [kg]
waga kartonu [kg]

E003

240x330x300

20

60

8

E004

240x330x300

20

60

10

E005

400x320x350

20

24

5

E006

350x350x300

120

30

22

49

TISSUE BOXES

PUDEłKA Z ChUSTECZKAMI hIGIENICZNYMI
g001

TISSUE BOX
•
•
•
•
•

cuboid box,
50 tissues in box,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
gloss or mat lamination,
minimum quantity: 250 pcs.

Prostokątne Pudełko
z chusteczkami higienicznymi
•
•
•
•
•

opakowanie w kształcie prostopadłościanu,
50 chusteczek w opakowaniu,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
laminowanie folią (mat lub błysk),
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

g002

TISSUE BOX
•
•
•
•
•

cube box,
50 tissues in box,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
gloss or mat lamination,
minimum quantity: 250 pcs.

sześcienne Pudełko
z chusteczkami higienicznymi
•
•
•
•
•

opakowanie w kształcie sześcianu,
50 chusteczek w opakowaniu,
zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
laminowanie folią (mat lub błysk),
minimalne zamówienie: 250 sztuk.

g003

TISSUE BOX
• box with individual shape (max size: 220x117x70
mm),
• 50 tissues in box,
• recommended print: 1–4 colours CMYK,
• gloss or mat lamination,
• minimum quantity: 250 pcs.

Pudełko z chusteczkami higienicznymi
w dowolnym kształcie
• opakowanie w dowolnym kształcie, nie większe niż
220x117x70 mm,
• 50 chusteczek w opakowaniu,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• laminowanie folią (mat lub błysk),
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.
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DISPOSABLE GLOVE BOXES
PUDEłKA Z RĘKAWICZKAMI JEDNORAZOWYMI

g004

disPosable gloves
•
•
•
•
•
•

cuboid box, size: 210x120x65 mm,
available sizes: M, L,
50 gloves in box,
recommended print: 1–4 colours CMYK,
gloss or mat lamination,
minimum quantity: 250 pcs.

Prostokątne Pudełko na rękawiczki
jednorazowe
• opakowanie w kształcie prostopadłościanu
210x120x65 mm,
• dostępne rozmiary rękawiczek: M i L,
• 50 rękawiczek w opakowaniu,
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• laminowanie folią (mat lub błysk),
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.

g005

disPosable gloves
•
•
•
•
•
•

box with individual shape (max size: 210x120x65 mm),
available sizes: M, L,
up to 50 gloves in box (depends on the size of box),
recommended print: 1–4 colours CMYK,
gloss or mat lamination,
minimum quantity: 250 pcs.

Pudełko na rękawiczki jednorazowe
w indywidualnym kształcie
• opakowanie w dowolnym kształcie, nie większe niż
210x120x65 mm,
• dostępne rozmiary rękawiczek: M i L,
• do 50 rękawiczek (zależnie od rozmiaru pudełka),
• zalecany zadruk: 1–4 kolory CMYK,
• laminowanie folią (mat lub błysk),
• minimalne zamówienie: 250 sztuk.

PACKING / PAKOWANIE
product number
numer produktu

box size [mm]
rozmiar kartonu [mm]

quantity in box
liczba sztuk w kartonie

boxes per palette
liczba kartonów na palecie

weight [kg]
waga kartonu [kg]

G001

400x300x450

24

24

5

G002

400x300x250

12

40

3

G003

400x300x450

24

24

5

G004

400x300x450

24

24

5

G005

400x300x450

24

24

5
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CUSTOM MADE PRODUCTS
PRACE NA ZAMÓWIENIE

Besides standard materials our printing house can produce wide range of custom made products.
If you are interested in non standard products please contact our sales representatives.
Oprócz standardowych materiałów reklamowych AMK Group specjalizuje się w realizacji wszelkiego rodzaju
zleceń niestandardowych.
Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami handlowymi, którzy doradzą najlepsze rozwiązanie
technologiczne do produkcji Państwa projektów.
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CUSTOM MADE PRODUCTS
PRACE NA ZAMÓWIENIE
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CUSTOM MADE PRODUCTS
PRACE NA ZAMÓWIENIE
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New!
T
N
I
R
P
LED UV
Nowość! UV
D
E
L
K
U
DR

100% committed
to QUALITY!

amk group rękawek, kondraciuk sp. j.
Nowogrodzka 50 Str., 00-695 Warsaw, Poland
Production
Trakt Lubelski 30 Str., Wola Ducka, 05-408 Glinianka, Poland
tel.: (+48 22) 789 95 35, fax: (+48 22) 789 90 25

