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Format bloku: 189mm x 265mm
Układ: tydzień na dwóch stronach

Objętość: 144 strony
Papier: offset 70g/m2

Druk: szaro - bordowy
Tasiemka: satynowo - bordowa

Oprawa: bez obszycia
Narożniki: proste

Okładka: awers zmiękczony pianką
Materiał okryciowy: materiał termoprzebarwialny
Część informacyjna: plan roczny 2018, skrócone kalendaria 2017, 2018, 2019, imieniny i święta, wschody i zachody słońca

i księżyca, numeracja dni i tygodni, godzinowy plan pracy, miejsce na notatki, kalendarium 4-języczne
(PL, GB, D, RUS), mapy.

Informacje 
dodatkowe:

instytucje państwowe, ministerstwa w Polsce, urzędy wojewódzkie w Polsce, imprezy targowe,
ambasady RP w krajach członkowskich UE, lotniska i porty lotnicze w Polsce, odległości między miastami 
Polski, telefoniczne numery kierunkowe międzynarodowe i międzymiastowe, ważne telefony, tabela 
święt ruchomych, jednostki miar i wag, tabele przeliczeniowe, przepisy ruchu drogowego w Europie, 
wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, notes teleadresowy.

Blok kalendarza: szyty oraz dodatkowo wzmocniony krepą, kapitałka w kolorze bloku

KALENDARZ KSIĄŻKOWY

OPIS KALENDARZA

TYGODNIOWY PLUS A4 Linia Classic
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OPRAWA NEBRASKA

ciemnozielona granatowa

stalowa
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jasnobrązowa brązowa

bordowa

OPRAWA NEBRASKA
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OPRAWA VENA
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Format bloku: 145mm x 204mm
Układ: dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie

Objętość: 368 strony
Papier: offset 70g/m2

Druk: szaro - bordowy
Tasiemka: satynowo - bordowa

Oprawa: bez obszycia
Narożniki: proste

Okładka: awers zmiękczony pianką
Materiał okryciowy: materiał termoprzebarwialny
Część informacyjna: plan roczny 2018, skrócone kalendaria 2017, 2018, 2019, imieniny i święta, wschody i zachody słońca

i księżyca, numeracja dni i tygodni, godzinowy plan pracy, miejsce na notatki, kalendarium 4-języczne
(PL, GB, D, RUS), mapy.

Informacje 
dodatkowe:

instytucje państwowe, ministerstwa w Polsce, urzędy wojewódzkie w Polsce, imprezy targowe,
ambasady RP w krajach członkowskich UE, lotniska i porty lotnicze w Polsce, odległości między miastami 
Polski, telefoniczne numery kierunkowe międzynarodowe i międzymiastowe, ważne telefony, tabela 
święt ruchomych, jednostki miar i wag, tabele przeliczeniowe, przepisy ruchu drogowego w Europie, 
wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, notes teleadresowy.

Blok kalendarza: szyty oraz dodatkowo wzmocniony krepą, kapitałka w kolorze bloku

KALENDARZ KSIĄŻKOWY

OPIS KALENDARZA

DZIENNY A5 Linia Classic



www.vena.radom.pl

OPRAWA CARBON
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OPRAWA DIAMOND
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OPRAWA BLUE
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OPRAWA NADIR



www.vena.radom.pl

OPRAWA BONA



www.vena.radom.pl

OPRAWA NEBRASKA
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OPRAWA BICOLOR
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Format bloku: 164mm x 235mm
Układ: tydzień na dwóch stronach

Objętość: 368 strony
Papier: offset 70g/m2

Druk: szaro - bordowy
Tasiemka: satynowo - bordowa

Oprawa: bez obszycia
Narożniki: proste

Okładka: awers zmiękczony pianką
Materiał okryciowy: materiał termoprzebarwialny
Część informacyjna: plan roczny 2018, skrócone kalendaria 2017, 2018, 2019, imieniny i święta, wschody i zachody słońca

i księżyca, numeracja dni i tygodni, godzinowy plan pracy, miejsce na notatki, kalendarium 4-języczne
(PL, GB, D, RUS), mapy.

Informacje 
dodatkowe:

instytucje państwowe, ministerstwa w Polsce, urzędy wojewódzkie w Polsce, imprezy targowe,
ambasady RP w krajach członkowskich UE, lotniska i porty lotnicze w Polsce, odległości między miastami 
Polski, telefoniczne numery kierunkowe międzynarodowe i międzymiastowe, ważne telefony, tabela 
święt ruchomych, jednostki miar i wag, tabele przeliczeniowe, przepisy ruchu drogowego w Europie, 
wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, notes teleadresowy.

Blok kalendarza: szyty oraz dodatkowo wzmocniony krepą, kapitałka w kolorze bloku

KALENDARZ KSIĄŻKOWY

OPIS KALENDARZA

TYGODNIOWY B5 Linia Classic
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VIVELLA

BLUE YUTA

BLUE VERA

BLUE NADIR
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