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ПРОПОЗИЦІЯ З ВИГОТОВЛЕННЯ ЩОДЕННИКІВ
Зразки матеріалів для палітурок

Агенда Віннер Старс 315 Агенда Скрайбл 112 Агенда Арабеске 189 Болгано 6716

Абетон 4979 Агенда Крокодайл 018 Агенда Лагун L 16 Агенда Класс 130

Агенда Скрайбл 321 Кайман 6119 Агенда Саріф 105 Агенда Міллерідж L 16

Агенда Флаберс 884 Етна 6715 Ерба 4447 Каноба 79
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ПРОПОЗИЦІЯ З ВИГОТОВЛЕННЯ ЩОДЕННИКІВ
Щоденник діловий («Стандарт»)

• Формат 143х203 мм
• Обсяг � 184 аркуші, задруковані в дві фарби 
(бордова і сіра)
• Папір офсетний, білий або фонований, 
• 2Щільність 65�70 г/м

Блок містить:
Iнформаційний розділ (сторінку для запису 
персональної інформації, календарі поточного та 
наступного років, телефонні коди міст України та 
міжнародні телефонні коди, сторінка для запису 
пам’ятних дат, робочий план на рік, міжнародні штрихові 
коди, міжнародні скорочення у ділових документах, 
умовні позначення областей України на номерних 
знаках автомобілів, валюта країн світу) – 12 аркушів;
Перед початком  кожного місяця робочий план на 
місяць;
Датований щоденник з помісячною вирубкою – 156 
аркушів;
Нотатки  5 аркушів;
Блок для записів телефонів із надрукованим алфавітом – 
8 аркушів.
Форзац: кольорові карти України та Європи.
Палітурка:
зі штучної шкіри, блінтове тисненя або тиснення 
фольгою, прошивка по периметру або імітація шва, 
металеві кутики, піддувка з палітурного матеріалу. 

На замовлення – будь�який форзац та друк у блоці 
логотипу, золочення торця блоку, вставка металевих 
кутиків, висічка, стрічка ляссе
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ПРОПОЗИЦІЯ З ВИГОТОВЛЕННЯ ЩОДЕННИКІВ
Щоденник діловий («Люкс»)

• Формат 143х203 мм
• Обсяг � 184 аркуші, задруковані в дві фарби 
• Папір офсетний, білий або фонований, 
• 2Щільність 65�70 г/м

Блок містить:
Iнформаційний розділ (сторінку для запису 
персональної інформації, календарі поточного та 
наступного років, телефонні коди міст України та 
міжнародні телефонні коди, часові пояси, таблиці 
переводу, відстані між обласними центрами, сторінка 
для запису пам’ятних дат) – 8 аркушів;
Перед початком кожного місяця робочий план на 
місяць;
Датований щоденник – 168 аркушів;
Нотатки 1 аркуш;
Блок для записів телефонів із надрукованим алфавітом – 
8 аркушів.
Форзац: кольорові карти України 
(старовинна і сучасна)
Палітурка:
зі штучної або натуральної шкіри, різні типитиснення, 
прошивка по периметру або імітація шва, піддувка.

На замовлення – будь�який форзац та друк у блоці 
логотипу, золочення торця блоку, вставка металевих 
кутиків, висічка, стрічка ляссе
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Інші ділові аксесуари

ПАПКА�МЕНЮ 
В229
• Формат 220х320х60 мм
• Матеріал: штучна 
шкіра, верх папки та 
форзац підтінені, 
прошивка по периметру, 
конгревне тиснення, 
кріплення гвинтами.

ПАПКА ВІТАЛЬНА � В107 
• Формат 260х375 мм
• Папка – з папвінілу типу 
«балакрон» чи 
«баладек», широкого 
спектру кольорів, із 
конгревним тисненням.
• вкладка – з крейдяного 

2паперу 120�140 г/м , 
задрукована у дві 
фарби.

ПАПКА ДЛЯ РАХУНКІВ 
В230, В230/1
• Формат 110х170х20 мм
• Матеріал: штучна 
шкіра, верх папки та 
форзац підтінені, 
прошивка по периметру, 
конгревне тиснення.

КНИГА ПОЧЕСНИХ ГОСТЕЙ
• Формат 230х320 мм
• Обсяг – 200 аркушів
• Папір крейдований 

2200 г/м ;
• Блок: форзац�замша;
золочені торці блоку;
• Палітурка: двохрівнева, 
оздоблена блінтовим 
тисненням верху та корінця, 
підтінена.
• Пакування в 
індивідуальному футлярі.

ВІЗИТНИЦЯ
• Формат 120х77 мм
• Містить:
10 куліс по 1 кишеньці 
з прозорої плівки ПВХ

БРЕЛОК

ВІЗИТНИЦЯ
• Формат 140х245 мм
• Блок: комбінований, який 
складається з 10 куліс по 4 
кишеньки 
з прозорої плівки ПВХ та 
книги алфавітної обсягом 
20 аркушів, задрукованих в 
одну фарбу з висіченим 
алфавітом. Блок кріпиться 
до палітурки 
чотиридужковим замком

КЛЮЧНИЦЯ
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ПРОПОЗИЦІЯ З ВИГОТОВЛЕННЯ ЩОДЕННИКІВ
Щоденник діловий («Стандарт»)

• Формат 143х203 мм
• Обсяг � 184 аркуші, задруковані в дві фарби 
(бордова і сіра)
• Папір офсетний, білий або фонований, 
• 2Щільність 65�70 г/м

Блок містить:
Iнформаційний розділ (сторінку для запису 
персональної інформації, календарі поточного 
та наступного років, телефонні коди міст України 
та міжнародні телефонні коди, сторінка для 
запису пам’ятних дат, робочий план на рік, 
міжнародні штрихові коди, міжнародні 
скорочення у ділових документах, умовні 
позначення областей України на номерних 
знаках автомобілів, валюта країн світу) – 12 
аркушів;
Перед початком  кожного місяця робочий план 
на місяць;
Датований щоденник з помісячною вирубкою – 
156 аркушів;
Нотатки  5 аркушів;
Блок для записів телефонів із надрукованим 
алфавітом – 8 аркушів.
Форзац: кольорові карти України та Європи.
Палітурка:
зі штучної шкіри, блінтове тисненя або тиснення 
фольгою, прошивка по периметру або імітація 
шва, металеві кутики, піддувка з палітурного 
матеріалу. 

На замовлення – будь�який форзац та друк у 
блоці логотипу, золочення торця блоку, вставка 
металевих кутиків, висічка, стрічка ляссе
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ПРОПОЗИЦІЯ З ВИГОТОВЛЕННЯ ЩОДЕННИКІВ
Щоденник діловий («Люкс»)

• Формат 143х203 мм
• Обсяг � 184 аркуші, задруковані в дві фарби 
• Папір офсетний, білий або фонований, 
• 2Щільність 65�70 г/м

Блок містить:
Iнформаційний розділ (сторінку для запису 
персональної інформації, календарі 
поточного та наступного років, телефонні коди 
міст України та міжнародні телефонні коди, 
часові пояси, таблиці переводу, відстані між 
обласними центрами, сторінка для запису 
пам’ятних дат) – 8 аркушів;
Перед початком кожного місяця робочий 
план на місяць;
Датований щоденник – 168 аркушів;
Нотатки 1 аркуш;
Блок для записів телефонів із надрукованим 
алфавітом – 8 аркушів.
Форзац: кольорові карти України 
(старовинна і сучасна)
Палітурка:
зі штучної або натуральної шкіри, різні 
типитиснення, прошивка по периметру або 
імітація шва, піддувка.

На замовлення – будь�який форзац та друк у 
блоці логотипу, золочення торця блоку, 
вставка металевих кутиків, висічка, стрічка 
ляссе
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Інші ділові аксесуари

КНИГА ПОЧЕСНИХ ГОСТЕЙ
• Формат 230х320 мм
• Обсяг – 200 аркушів

2• Папір крейдований 200 г/м ;
• Пакування в індивідуальному 
футлярі.

• Блок: форзац�замша;
золочені торці блоку;
• Палітурка: двохрівнева, 
оздоблена блінтовим тисненням 
верху та корінця, підтінена.

ПАПКА�МЕНЮ В229
• Формат 220х320х60 мм
• Матеріал: штучна шкіра, верх папки та форзац підтінені, прошивка 
по периметру, конгревне тиснення, кріплення гвинтами.

ПАПКА ВІТАЛЬНА В107 
• Формат 260х375 мм
• вкладка – з крейдяного паперу 120�

2140 г/м , задрукована у дві фарби.

• Папка – з папвінілу типу 
«балакрон» чи «баладек», 
широкого спектру кольорів, із 
конгревним тисненням.

ПАПКА ДЛЯ РАХУНКІВ В230, В230/1
• Формат 110х170х20 мм
• Матеріал: штучна шкіра, верх папки та форзац підтінені, прошивка 
по периметру, конгревне тиснення.

ВІЗИТНИЦЯ
• Формат 120х77 мм
• Містить: 10 куліс по 1 кишеньці з прозорої плівки ПВХ

ВІЗИТНИЦЯ
• Формат 140х245 мм
• Блок: комбінований, який складається з 10 куліс по 4 кишеньки 
з прозорої плівки ПВХ та книги алфавітної обсягом 20 аркушів, 
задрукованих в одну фарбу з висіченим алфавітом. Блок кріпиться до 
палітурки чотиридужковим замком

БРЕЛОК КЛЮЧНИЦЯ
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