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зелена тетрадка синя тетрадкачервенa тетрадка

оранжева тетрадка

Работен календар K1TG

ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÎ ÂÚÂ

Една секция с пет месеца 
с отбелязани празници. 
Изнесен календар с 
международни празници 
за 2017 г.
Дисперсионен лак.
Допълнителни екстри: 
Поставяне на метална 
лайсна /К1ТGL/
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100 бр.
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Една секция с три месеца 
с отбелязани празници.
Печат върху целия гръб 
четири цвята. 
Дисперсионен лак.

Допълнителни екстри: 
Поставяне на метална 
лайсна /К1ТМL/

зелена тетрадка

Работен календар K1TM

ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÎ ÂÚÂ

3

100 бр.
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Три секции по един месец, 
с отбелязани празници. 

Цветен гръб в 7 цвята, дисперсионен лак.
Печат глава в два или четири цвята 
с UV лак.

Допълнителни екстри: 
Поставяне на метална лайсна /К3ТL/
Мат ламинат
Избирателно лакиране

За гръб по индивидуален проект - 
2 или 4 цвята - мин. тираж 300 бр.

ИНДИВИДУАЛЕН  ГРЪБ 

Работен календар K3T 
стандартни тетрадки

ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÎ ÂÚÂ

100 бр.
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КЕ 50 х 70*
50 х 70 см
хартия - 170 г хром гланц
UV лак гланц
Индивидуален проект 
Пълноцветен печат

Еднолистов календар KE

КЕ 35 х 50*
35 х 50 см
хартия - 170 г хром гланц
UV лак гланц
Индивидуален проект 
Пълноцветен печат

КЕ 31 х 46
31 х 46 см
хартия - 170 г хром гланц
Индивидуален проект 
Дигитален печат

*Допълнителни екстри:
Поставяне на горна и долна метална лайсна

индивидуален проект

ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÎ ÂÚÂ

100 бр.

50 бр.

Многолистов календар KMIP
Стенен луксозен календар 6 листа
Сгънат формат: 30 х 30 см
(+3,5 см удължена корица)
Xартия - 150 г хром гланц
Корица - 300 г
Дисперсионен лак
Пълноцветен печат
Подвързване с телбод

100 бр.
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Многолистов календар KMIP
готов проект

ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÎ ÂÚÂ

Стенен луксозен календар 6 листа
Сгънат формат: 30 х 33,5 см
(+3,5 см удължена корица)
Xартия - 150 г хром гланц
Корица - 300 г
Дисперсионен лак
Пълноцветен печат
Подвързване с телбод

10 бр.

РЕКЛАМНА ПЛОЩ
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Многолистов календар KMIP
готов проект

ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÎ ÂÚÂ

Стенен луксозен календар 6 листа
Сгънат формат: 30 х 33,5 см
(+3,5 см удължена корица)
Xартия - 150 г хром гланц
Корица - 300 г
Дисперсионен лак
Пълноцветен печат
Подвързване с телбод

10 бр.

РЕКЛАМНА ПЛОЩ
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Многолистов календар KMIP-7-62
индивидуален проект

ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÎ ÂÚÂ

Стенен луксозен календар
Формат: 46 х 62 см 
6 листа + корица 

Xартия - 150 г хром гланц
Корица - 300 г
UV лак - гланц
Пълноцветен печат
Подвързване със спирала и
кукичка за окачане

100 бр.
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Многолистов календар KMIP-7-62
индивидуален проект

ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÎ ÂÚÂ

Стенен луксозен календар
Формат: 46 х 62 см 
6 листа + корица 
(+6 см удължен гръб)

Xартия - 150 г хром гланц
Корица - 300 г
UV лак - гланц
Пълноцветен печат
Подвързване със спирала и
кукичка за окачане

100 бр.
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Настолна пирамидка NPI    
индивидуален проект

тип С 2тип С 1

тип А тип В
12 - листова пирамидка
Индивидуален проект на всички страници
Хартия хром гланц 150 г
UV лак гланц, спирала
Печат лого на рекламно поле 
върху гърба 21 х 2,5 см

6 - листова пирамидка
Индивидуален проект на всички страници
Хартия хром гланц 150 г
UV лак гланц, спирала
Печат лого на рекламно поле 
върху гърба 21 х 2,5 см

Хартия 70 г офсет, 2 цвята
гръб с глава 235 г
Пълноцветен печат, 
дисперсионен лак

индивидуален 
проект

хартия 235 г
Пълноцветен печат
лице - рекламна площ
гръб - календариум
 

ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÎ ÂÚÂ

100 бр.
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Настолна пирамидка NPG            готов проект

"Никой не е 
по-голям от хляба"

"Утро с аромати"

Хартия 170 г, с UV лак, 
6 листа, спирала
Печат лого на рекламно поле 
върху гърба 15,5 х 2,5 см

Хартия 170 г, с UV лак, 
6 листа, спирала
Печат лого на рекламно поле 
върху гърба 15,5 х 2,5 см

ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÎ ÂÚÂ

10 бр.
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стандартен

с твърда корица

Настолен календар NK

Индивидуален проект 
Печат 2 цвята
Офсет 70 г, 52 бр. листи
Спирално подвързване
Твърда подвързия, възможност 
за пълноцветен печат

NKSA3

NKSA4

Възможност за
индивидуален проект на корица

Индивидуален 
проект
Печат 2 цвята
Офсет 70 г, 52 бр. листи
Подложка - картон

ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÎ ÂÚÂ

50 бр.
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стандартен със спирала
Листинг LS

Индивидуален проект
Печат 2 цвята
Офсет 70 г, 40 бр. листи
Подложка - мукава
Перфорация

A5

A5

A4

A4

стандартно

право 
каскадноспираловидно

Рекламно кубче KK

Индивидуален проект
Печат 1 или 2 цвята
Офсет 70 г, 100/200 бр. листи
Лепене кочанно
Прави или каскадни

85 х 85 мм
145 х 70 мм
145 х 105 мм

ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÎ ÂÚÂ

50 бр.



14

Индивидуален проект на корицата и тялото
Твърда подвързия 17,6 x 24,8  см
/мат ламинат/
Възможност за: 
- индивидуални цветни вложки,
- щанцоване на корицата,
- избирателно лакиране

Книжно тяло 80 г офсет, 200 стр.

Индивидуален проект на корицата и тялото
Твърда подвързия 19 х 26 см,  
/мат ламинат/
Възможност за: 
- индивидуални цветни вложки,
- щанцоване на корицата,
- избирателно лакиране

Книжно тяло 80 г офсет, 200 стр.

скрита спирала стандарт скрита спирала

спирала спирала- квадрат
Бележник KB

Индивидуален проект на корицата и тялото
Твърда подвързия 19 x 24,5  см
/мат ламинат/
Възможност за: 
- индивидуални цветни вложки,
- щанцоване на корицата,
- избирателно лакиране

Книжно тяло 80 г офсет, 200 стр.

21,6x21,6 смÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÎ ÂÚÂ

100 бр.
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Индивидуален проект на корицата
Твърда подвързия A 5 /мат ламинат/
Възможност за 
избирателно лакиране

Книжно недатирано тяло 
80 г офсет, 224 страници
Печат 2+2 цвята

шит

Бележник KB

Джобни календарчета DK

ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÎ ÂÚÂ

Индивидуален проект
Размер - 6 х 9 см
Картон 300 г хром гланц
Печат 4 + 2 цвята
UV лак гланц
Прав нож

100 бр.

500 бр.



9300 Добрич, бул. “25-ти септември” 49
тел.: 058/651 666, 058 / 651 676

e-mail: foliart@foliart.net

www. foliart.com


