AGENDE ŞI
CALENDARE
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◊ Modele de an 2020 disponibile
Orice agendă, indiferent de format, tip de bloc interior sau modalitate de legare poate avea coperta din oricare dintre modelele
de an 2020 de mai jos.

AGENDE ŞI CALENDARE 2020 - SINTETIZAT
FABRICAT ÎN ROMÂNIA!
FACEM AGENDE DE 17 ANI!

Agende şi calendare proiectate şi fabricate în România.
Avem aşadar, o experienţă vastă în domeniu, am ajuns la maturitate
şi putem spune, fără echivoc, că ştim cum se face o agendă de la
trasarea primei linii şi până la livrare.

După blocul interior, agendele sunt:
- datate
- nedatate
- combi
- A5, B5, A4, C6

CE FEL DE AGENDE AVEM?

Deosebim agendele după trei criterii principale: blocul interior,
tipul de copertă, modul de legare.
Toate aceste blocuri sunt standard, pretipărite conform graficii
noastre.
Realizăm şi agende cu bloc personalizat, fie plecând de la blocurile
noastre, fie cu un layout integral schimbat.

PRODUCEM PE STOC?

Producem pe stoc, în sensul că tipărim şi finisăm blocurile standard
şi avem pregătite din timp diverse variante pentru coperţi.

CARE SUNT CANTITĂŢILE UNDE PREŢURILE ŞI TERMENELE DE EXECUŢIE SUNT COMPETITIVE?

Suntem imbatabili sub cele două aspecte în zona tirajelor mici şi
medii. Aţi ajuns la cine trebuie dacă sunteţi interesaţi, de exemplu,
de 50 de agende, de 100 sau 3000 de bucaţi. Comenzi de 10 000
agende personalizate, livrate în 3-4 zile sunt prea mult pentru noi,
şi, în mod clar şi cinstit, spunem asta de la început.

După tipul de copertă, agendele sunt:
- cu copertă standard, clasică
- cu coperta tipărită
- cu coperta bicoloră
- cu coperta flexibilă
- cu supracopertă din PVC

După modul de legare, agendele sunt:
- cusute
- cu spiră sau arc

Important de ştiut:
Produsul este finalizat după primirea comenzii şi alegerea de către
client a coperţii şi a tipului de legare.

Suntem siguri că acest catalog nu poate răspunde la toate întrebările!
Noi, însă, putem! Contactaţi-ne!

◊ Materiale pentru coperți agende
Orice agendă, indiferent de format, tip de bloc interior sau modalitate de legare poate avea coperta din oricare dintre materialele
din mostrarul de mai jos.

◊ Agenda A5 nedatată

Caracteristici principale
- format bloc interior, 14 x 20,5 cm.
- 256 pagini pe hârtie albă de 70 g
- blocul interior conține 224 pagini nedatate, 16 pagini
la început cu informații de interes general și 16 pagini la
sfârșit cu agenda telefonică și notes.
- pe forzaț spate sunt tipărite în policromie, 2 hărți.
- colțurile sunt drepte și neperforate.
Accesorii
- nu are
Personalizare
- pe copertă cu folio sau timbru sec
- cu file insert la începutul agendei
(1, 2, 4 sau 8 foi)

◊ Agende cu coperți
standard, clasice

Moncenisio 1

Sunt agendele cu coperțile confecționate din materiale clasice,
adică, înlocuitori de piele sau piele ecologică.

Pentru a vedea întreaga gamă de materiale, culori și texturi, solicitați mostrarul.

Moncenisio 2

Moncenisio 3

Moncenisio 6

Moncenisio 7

Moncenisio 4

Moncenisio 5

Moncenisio 8

Moncenisio 9

◊ Agenda A5 datată zilnic

Caracteristici principale
- format bloc interior, 14 x 20,5 cm.
- 360 pagini în total, dintre care 352 pagini pe hârtie ivory de 70 g
și 8 pagini la sfârșit, pe hârtie DC de 130 g.
- blocul interior conține 320 pagini datate zilnic (o zi pe pagină),
16 pagini la început cu informații de interes general și 16 pagini la
sfârșit cu agenda telefonică și notes.
- atlasul geografic de la sfârșitul agendei, tipărit în policromie
pe hârtie lucioasă este compus din 8 hărți cu design modern și
actualizat.
- colțurile sunt drepte și neperforate.
Accesorii
- semn de carte textil
Personalizare
- pe coperta cu folio sau timbru sec, după caz
- cu file insert la începutul agendei
(1, 2, 4 sau 8 foi)

Virando portocaliu

Brevira roșu

Ascot maro

Caprice albastru

Image mov

Norma verde

Parigina gri

Viracountry maro

Viracountry negru

Viracountry bleumarin

Viracountry gri

Viracountry vișiniu

Viralork albastru

◊ Agenda B5 nedatată

Caracteristici principale
- format bloc interior, 16,5 x 23,5 cm.
- 256 pagini pe hârtie albă de 70 g
- blocul interior conține 224 pagini nedatate, 16 pagini la început
cu informații de interes general și 16 pagini la sfârșit cu agenda
telefonică și notes.
- pe forzaț spate sunt tipărite în policromie, 2 hărți.
- colțurile sunt drepte și neperforate.
Accesorii
- nu are
Personalizare
- pe copertă cu folio sau timbru sec
- cu file insert la începutul agendei
(1, 2, 4 sau 8 foi)

Moncenisio 10

Moncenisio 11

Moncenisio 12

Moncenisio 1

Moncenisio 2

◊ Agenda B5 combi

Caracteristici principale
- format bloc interior, 16,5 x 23,5 cm.
- 184 pagini în total, dintre care 176 pagini pe hârtie albă de 70 g și
8 pagini la sfârșit, pe hârtie DC de 130 g.
- blocul interior conține 112 pagini datate și nedatate față în față,
16 pagini la început cu informații de interes general, 32 pagini
nedatate și 16 pagini la sfârșit cu agenda telefonică și notes.
- atlasul geografic de la sfârșitul agendei, tipărit în policromie
pe hârtie lucioasă este compus din 8 hărți cu design modern și
actualizat.
- colțurile sunt drepte și neperforate.
Accesorii
- semn de carte textil
Personalizare
- pe copertă cu folio sau timbru sec
- cu file insert la începutul agendei
(1, 2, 4 sau 8 foi)

Virando maro 7943

Virando roșu

Virando negru

Virando portocaliu

Virando maro 7965

◊ Agenda B5 datată zilnic

Caracteristici principale
- format bloc interior, 16,5 x 23,5 cm.
- 360 pagini în total, dintre care 352 pagini pe hârtie albă de 70 g și
8 pagini la sfârșit, pe hârtie DC de 130 g.
- blocul interior conține 320 pagini datate zilnic (o zi pe pagină),
16 pagini la început cu informații de interes general și 16 pagini la
sfârșit cu agenda telefonică și notes.
- atlasul geografic de la sfârșitul agendei, tipărit în policromie
pe hârtie lucioasă este compus din 8 hărți cu design modern și
actualizat.
- colțurile sunt drepte și neperforate.
Accesorii
- semn de carte textil
Personalizare
- pe copertă cu folio sau timbru sec
- cu file insert la începutul agendei
(1, 2, 4 sau 8 foi)

Brevira roșu

Caprice albastru

Parigina gri

Norma verde

Viracountry maro

◊ Agenda A4 nedatată

Caracteristici principale
- format bloc interior, 21 x 27 cm.
- 144 pagini, pe hârtie albă de 70 g.
- blocul interior conține 112 pagini nedatate, 16 pagini la început,
cu informații de interes general, și 16 pagini la sfârșit cu agenda
telefonică și notes.
- pe forzaț spate sunt tipărite 2 hărți în policromie, cu design modern și actualizat.
- colțurile sunt drepte și neperforate.
Accesorii
- nu are
Personalizare
- pe copertă cu folio sau timbru sec
- cu file insert la începutul agendei
(1, 2, 4 sau 8 foi)

Moncenisio 4

Moncenisio 2

Moncenisio 3

Moncenisio 9

Moncenisio 10

◊ Agenda A4 datată

Caracteristici principale
- format bloc interior, 21 x 27 cm.
- 152 pagini în total, dintre care 144 pagini pe hârtie ivoire de 70 g
și 8 pagini cu hărți, pe hârtie DC de 130 g
- blocul interior conține 112 pagini datate (o săptămână pe două
pagini față în față, 16 pagini la început cu informații de interes
general și 16 pagini la sfârșit cu agenda telefonică și notes.
- atlasul geografic de la sfârșitul agendei, tipărit în policromie
pe hârtie lucioasă este compus din 8 hărți cu design modern și
actualizat.
- colțurile sunt drepte și neperforate.
Accesorii
- semn de carte textil
Personalizare
- pe copertă cu folio sau timbru sec
- cu file insert la începutul agendei
(1, 2, 4 sau 8 foi)

Image mov

Virando verde

Ascot maro

Virando roșu

Viralork albastru

◊ Agenda planner
Caracteristici principale
- format bloc interior, 28 x 9,5 cm.
- 112 pagini, pe hârtie ivoire de 70 g.
- blocul interior conține 112 pagini cu planner
- colțurile sunt drepte și neperforate.
Accesorii
- nu are
Personalizare
- pe copertă cu folio sau timbru sec
- cu file insert la începutul agendei
(1, 2, 4 foi)

Virando albastru

Virando gri

Virando roșu

Virando portocaliu

◊ Agenda datată de buzunar

Caracteristici principale
- format bloc interior, 9 x 16,5 cm.
- 120 pagini, pe hârtie albă de 70 g.
- blocul interior conține 112 pagini datate, 8 pagini la început, cu
informații de interes general.
- colțurile sunt drepte și neperforate.
Accesorii
- semn de carte textil
Personalizare
- pe copertă cu folio sau timbru sec
- cu file insert la începutul agendei
(1 sau 2 foi)

Viracountry maro

Brevira roșu

Parigina gri

Viracountry vișiniu

Virando albastru

Caracteristici principale
- format bloc interior, 14 x 20,5 cm.
- 336 pagini în total, pe hârtie ivoire de 70 g
- blocul interior este nedatat, cu tipar simplu
și elegant la o culoare (gri)
- colțurile sunt rotunjite.
Accesorii
- opţional, închidere cu elastic
Personalizare
- pe copertă cu timbru sec sau folio
- cu file insert la începutul agendei
(1, 2, 4 sau 8 foi)

◊ Agenda A5 premium
Ascot maro

Venim în întâmpinarea exigențelor tot mai mari ale clienților
noștri, cu o agendă deosebită.
Materiale de cea mai bună calitate, finisări speciale:
- hârtie ivory la interior
- copertă flexibilă
- colţuri rotunjite
- buzunar interior
- coasere perimetrală decorativă
Legarea agendelor Premium se face, exclusiv, cu spiră la vedere.
Coperțile sunt confecționate din piele ecologică de cea mai bună
calitate, îmbrăcate cu material atât la exterior, cât și la interior

Pentru a vedea întreaga gamă de materiale, culori și texturi, solicitați mostrarul.

Viracountry gri

Brevira roșu

Viracountry vișiniu

◊ Modelul de îmbinare clasic

◊ Agende cu coperți

Image mov + Viracountry negru

bicolore

Vorando negru + Virando portocaliu

◊ Modelul de îmbinare fâșie

Sunt agendele cu coperțile confecționate prin îmbinarea a două
materiale clasice din categoria piele ecologică.
Orice agendă din colecția noastră, indiferent de format și tip de
bloc interior, poate avea coperta bicoloră, obținută din imbinarea
oricăror două materiale din mostrarul nostru.

Viralork albastru + Norma verde
Pentru a vedea întreaga gamă de materiale, culori și texturi, solicitați mostrarul.

Virando gri + Virando roșu

Viracountry bleumarin

◊ Agende cu coperți
flexibile

Coperțile flexibile sunt formate din piele ecologică atât la exterior,
cât și la interior. Cele două fețe sunt cusute între ele perimetral.
Coperțile flexibile pot fi asociate cu blocuri interioare A5 și B5,
datate, nedatate și combi.
În interior, agenda este prevăzută cu un buzunar-clapă,
confecționat din aceeași piele ecologică, ca și coperta.
Legarea blocului de coperta flexibilă se face cu spiră semiascunsă.

Virando roșu
Pentru a vedea întreaga gamă de materiale, culori și texturi, solicitați mostrarul.

Viracountry maro

◊ Agende cu coperți
tipărite

Agendele care au coperțile formate dintr-un print tipărit pe hârtie
de 150 g, plastifiat lucios sau mat pentru o protecție superioară
și care este cașerat (lipit) pe carton de legătorie buretat sau
neburetat, conform opțiunii exprimate de client.
Prin această metodă se obține o agendă cu coperți tari (hard
cover), la fel de rezistentă la uzură ca și agendele cu coperți
standard prezentate în secțiunea anterioară.
Oricare din blocurile interioare din colecție, indiferent că este
A5, B5, A4, de buzunar, planner, datate sau nedatate, poate avea
coperțile tipărite.

◊ Calendar triptic clasic albastru cu roșu

Caracteristici principale
- format 32 x 48 cm.
- 12 file din hârtie dublu cretată
lucioasă de 90 g.
- spate întărit cu carton duplex
Accesorii
- cursor

◊ Calendare triptice
personalizate

Calendare triptice 2020 de perete și de birou.
Format clasic sau pliabil
Personalizare pe capac

Personalizare
- pe capac din duplex cu dimensiuni
standard de 32 x 15 cm.

◊ Calendar triptic pliabil albastru cu roșu

Caracteristici principale
- format din 3 blocuri 32 x 16 cm.
- 12 file din hârtie dublu cretată
lucioasă de 90 g.
- spate întărit cu carton duplex
Accesorii
- cursor
Personalizare
- pe capac din duplex cu dimensiuni
standard de 32 x 15 cm.

◊ Calendar triptic clasic gri cu roșu

Caracteristici principale
- format 32 x 48 cm.
- 12 file din hârtie offset de 90 g.
- spate întărit cu carton duplex
Accesorii
- cursor
Personalizare
- pe capac din duplex cu dimensiuni
standard de 32 x 15 cm.

◊ Calendar triptic pliabil gri cu roșu

Caracteristici principale
- format din 3 blocuri 32 x 16 cm.
- 12 file din hârtie offset de 90 g.
- spate întărit cu carton duplex
Accesorii
- cursor
Personalizare
- pe capac din duplex cu dimensiuni
standard de 32 x 15 cm.

◊ Calendar triptic clasic A3 negru cu roșu

Caracteristici principale
- format 29,7 x 42 cm.
- 12 file din hârtie dublu cretată
luciasă de 150 g
- spate întărit cu carton duplex
Accesorii
- cursor
Personalizare
- pe capac din duplex cu dimensiuni
standard de 29,7 x 15 cm.

◊ Calendare triptice de birou

Agende și calendare 2020 - necesar

Caracteristici principale
- format 12 x 19 cm
- 13 file din hârtie dublu cretată de
115 g.
- suport din carton duplex
Personalizare
- pe suportul din duplex, dimensiuni standard de 12 x 2,5 cm.

Caracteristici principale
- format 15 x 15 cm
- 7 file din hârtie dublu cretată de
115 g.
- suport din carton duplex
Personalizare
- pe suportul din duplex, dimensiuni standard de 15 x 2,5 cm.

Produs în România
concept grafic şi producţie

Agende și calendare 2020 - necesar

Agende și calendare 2020 - necesar

Produs în România

Produs în România

concept grafic şi producţie

concept grafic şi producţie

