
KALENDARZE BIURKOWE na 2022 rok 

KALENDARZ Z NOTESEM 

Praktyczny kalendarz z czytelnym kalendarium w układzie trójdzielnym, z karteczkami samoprzylepnymi i znacznikami. 
Pakowany pojedynczo w woreczek foliowy. 
Miejsce na reklamę znajduje na tylnej części podstawy kalendarza, co zapewnia dużą powierzchnię reklamowo / 
informacyjną. 

Wymiary podstawy: 210 x 192 x 112 mm 
Wymiary kalendarium: 204 x 99 mm 

Ilość kartek: 12, papier biały 

Kalendarz zawiera: 
- 3 miesiące na 1 stronie (bie żący, 
poprzedni i następny) 
- imieniny i święta 
- samoprzylepne kartki do notowania 
(2 bloczki) 
- kolorowe znaczniki samoprzylepne 
(5 kolorów)  

Minimalne zamówienie 20 kalendarzy  
(1 karton jednego koloru podstawy). 

Kolory podstawy kalendarza: czarny, szary lub granatowy.  
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KALENDARZ Z NOTESEM MAXI 

Praktyczny kalendarz z czytelnym kalendarium w układzie trójdzielnym, z karteczkami samoprzylepnymi i znacznikami. 
Pakowany pojedynczo w woreczek foliowy. 
Miejsce na reklamę znajduje na tylnej części podstawy kalendarza, co zapewnia dużą powierzchnię reklamowo / 
informacyjną. 

Wymiary podstawy: 315 x 192 x 112 mm 
Wymiary kalendarium: 309 x 99 mm 

Ilość kartek: 12, papier biały 

Kalendarz zawiera: 
- 3 miesiące na 1 stronie (bieżący, poprzedni 
i następny) 
- imieniny i święta 
- samoprzylepne kartki do notowania 
(3 bloczki) 
- kolorowe znaczniki samoprzylepne 
(5 kolorów)  

Minimalne zamówienie 18 kalendarzy 
(1 karton jednego koloru podstawy). 

Kolory podstawy kalendarza: czarny, szary lub granatowy.  
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KALENDARZ BIURKOWY Z DŁUGOPISEM 

Praktyczny kalendarz z czytelnym kalendarium w układzie trójdzielnym, z karteczkami samoprzylepnymi, kolorowymi 
znacznikami i z metalowym długopisem COSMO z możliwością grawerowania. Kolor podstawy bordowy. Pakowany 
pojedynczo w woreczek foliowy. 
Miejsce na reklamę znajduje na tylnej części podstawy kalendarza, co zapewnia dużą powierzchnię reklamowo / 
informacyjną. 

Wymiary podstawy: 230 x 315 x 112 mm 
Wymiary kalendarium: 224 x 99 mm 

Ilość kartek: 12, papier biały 

Kalendarz zawiera: 
- 3 miesiące na 1 stronie (bieżący, poprzedni 
i następny) 
- imieniny i święta 
- samoprzylepne kartki do notowania (3 bloczki) 
- kolorowe znaczniki samoprzylepne (5 kolorów) 
- metalowy długopis COSMO, wkład niebieski 

Minimalne zamówienie 10 kalendarzy (1 karton). 

Kolory podstawy kalendarza: bordowy.  

DŁUGOPISY METALOWE COSMO: 

Minimalne zamówienie długopisów w innym kolorze niż C-07 bordowy błysk – 100 sztuk. 
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KALENDARZ Z PIÓRNIKIEM  

Kalendarz biurkowy z piórnikiem. Wieczko połączone z piórnikiem w sposób gwarantujący wytrzymałość wielokrotnego 
otwierania. Piórnik wykonany z tektury i okleiny w kolorze granatowym. Zawiera poręczne kalendarium w układzie 
tygodniowym z miejscem do notowania.  
Miejsce na reklamę znajduje się pod kalendarium, na bokach piórnika. Możliwe jest wykonanie okładki 
z indywidualnym nadrukiem.  

Wymiary piórnika: 297 x 180 mm 
Wymiary kalendarium: 297 x 140 mm 

Ilość kartek: 58, papier biały 
Okładka: papier 250g 

Kalendarz zawiera: 
- kalendarium 2021, 2022, 2023 
- plan roku 2022 
- plan urlopów 
- imieniny i święta 
- dni wolne od pracy w wybranych 
krajach 
- wybrane długie weekendy 
- tabela świąt ruchomych 
- wschody i zachody słońca 
- fazy księżyca 

Kolor piórnika: granatowy.  
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KALENDARZ STOJ ĄCY PIONOWY 

Kalendarz stojący na biurko w układzie tygodniowym, z dużym obszarem do sporządzania notatek. 
Na dole strony jest zamieszczony cały aktualny miesiąc.  
Miejsce na reklamę znajduje się w dolnej części podstawy kalendarza. Możliwe jest wykonanie okładki z 
indywidualnym nadrukiem.  

Wymiary kalendarza: 120 x 200 mm 
Wymiary kalendarium: 120 x 168 mm 

Ilość stron: 56, papier biały 
Okładka: papier kredowy 250g 
Podstawka: tektura 300g 

Kalendarz zawiera: 
- na dole strony cały bieżący miesiąc 
- imieniny i święta 
- długie weekendy 2022 
- terminy szkolne 2022 
- wschody i zachody słońca 
- fazy księżyca 
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KALENDARZ STOJ ĄCY TRÓJDZIELNY 

Kalendarz stojący na biurko w układzie trójdzielnym. Na odwrocie kartki jest miejsce do sporządzanie notatek.  
Miejsce na reklamę znajduje się w dolnej części podstawy kalendarza. Możliwe jest wykonanie okładki z 
indywidualnym nadrukiem.  

Wymiary kalendarza: 110 x 195 mm 
Wymiary kalendarium: 110 x 170 mm 

Ilość kartek: 12, papier biały 
Okładka: papier kredowy 250g 
Podstawka: tektura 300g 

Kalendarz zawiera: 
- 3 miesiące na 1 stronie (bieżący, poprzedni 
i następny) 
- na odwrocie kartki miejsce na notatki 
- imieniny i święta 
- długie weekendy 2022 
- terminy szkolne 2022 
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TERMINARZ STOJĄCY POZIOMY 

Terminarz stojący na biurko, z kalendarium w poziomym układzie tygodniowym z dużym obszarem do sporządzania 
notatek. Miejsce na reklamę znajduje się w dolnej części podstawy kalendarza. Możliwe jest wykonanie okładki 
z indywidualnym nadrukiem. 

Wymiary kalendarza: 296 x 120 mm 
Wymiary kalendarium: 296 x 103 mm 

Ilość stron: 60, papier biały 
Okładka: papier kredowy 250g 
Podstawka: tektura 300g 

Kalendarz zawiera: 
- kalendarium 2021, 2022, 2023 
- plan roku 2022 
- plan urlopów 
- imieniny i święta 
- dni wolne od pracy w wybranych krajach 
- wybrane długie weekendy 
- tabela świąt ruchomych 
- wschody i zachody słońca 
- fazy księżyca 
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KALENDARZ LE ŻĄCY NA PODSTAWCE 

Kalendarz leżący z kalendarium w poziomym układzie tygodniowym, z dużym obszarem do sporządzania notatek.  
Miejsce na reklamę znajduje się na grzbiecie podstawki. Możliwe jest wykonanie okładki z indywidualnym nadrukiem.  

Wymiary kalendarza: 292 x 155 mm 
Wymiary kalendarium: 292 x 155 mm 

Ilość stron: 60, papier biały 
Okładka: papier kredowy 250g 
Podstawka: tektura 300g 

Kalendarz zawiera: 
- kalendarium 2021, 2022, 2023 
- plan roku 2022 
- plan urlopów 
- imieniny i święta 
- dni wolne od pracy w wybranych krajach 
- wybrane długie weekendy 
- tabela świąt ruchomych 
- wschody i zachody słońca 
- fazy księżyca 
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TERMINARZE BIURKOWE LE ŻĄCE 

Kalendarze biurkowe leżące, estetycznie oprawione różnymi rodzajami materiałów i wykończone spiralą. 
Jeden tydzień na dwóch stronach. Na okładce wykonujemy tłoczenie lub grawer logo.  
 
Terminarze biurkowe są dostępne we wszystkich jednokolorowych oprawach, w jakich występują 
kalendarze książkowe z naszej oferty. Wszystkie oprawy znajdą Państwo na naszej stronie 
www.promo24.com.pl w zakładce Kalendarze książkowe. 

Wymiary kalendarza: 29,5 x 14 cm  
Wymiary kalendarium: 29 x 10 cm  
Ilość stron: 128 stron  
Papier: biały lub chamois (kremowy) 

TURYN  (VIVELLA) 
oprawa gładka matowa 

SYDNEY 
oprawa skóropodobna 

BANGKOK  
oprawa z wyra źną
 metaliczn ą faktur ą 
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