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Bellona SA znana jest jako oficyna specjalizująca się w tematyce historycznej,
militarnej i technicznej.

Klienci wiedzą też, że od lat oferujemy eleganckie i niedrogie kalendarze
różnych rodzajów:

książkowe, biurkowe, kieszonkowe, portfelowe, ścienne, planszowe i typu

zdzierak.

nasze wyroby gwarantują doskonałą jakość, charakteryzują się ciekawymi
rozwiązaniami graficznymi oraz starannie wykonaną oprawą.

Staramy się jak najlepiej spełniać Państwa oczekiwania. reagujemy na
potrzeby rynku, stale poszerzając nasz asortyment i dostosowujemy go 
do potrzeb naszych klientów.

Jesteśmy przekonani, że dzięki swym walorom estetycznym i użytkowym
oferowane przez nas kalendarze mogą służyć jako znakomite narzędzie pracy,
jak również stanowić elegancki podarunek od Państwa firmy.

kalendarze dla młodzieży
Wredny kalendarz
wredny kalendarz to alternatywa dla przesłodzonych
kalendarzy i pamiętników skierowanych do młodzieży.
Przypadnie do gustu niejednemu małolatowi
z charakterem. Zawiera: kalendarium, ważne 
dni i święta, miejsce na dane teleadresowe i dane
osobowe, plan lekcji, miejsce na notatki oraz 
zabawne i przewrotne sentencje.

format, mm 110x164

układ tydzień na stronie

objętość 128 stron

druk 2 kolory

papier biały, offset 80 g

oprawa twarda z gumką 
ze skuwkami

opakowanie podstawowe 20
wredny

KALendArZ
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kalendarze książkowe

format, mm B5, 165x235

układ jeden dzień na stronie

objętość 352 strony

druk 2 kolory

papier biały, offset 70 g, blok szyty

oprawa
twarda z gąbką, materiał oprawy 
zbliżony do skóry naturalnej typu 
VIVeLLA lub ALFA

tasiemka jest

kapitałka jest

opakowanie podstawowe 10

Agendaw kalendarzu m.in.:

 dane personalne, dane firmy
 roczny plan zamierzeń
 tłoczona data na okładce
 wykaz podstawowych telefonów
 kalendarz wieloletni
 informacja o dniach 

świątecznych za granicą

 wskazówki dla turystów 
zmotoryzowanych

 miejsce na notatki
 notes na adresy i telefony
 kalendarium: PL, GB, d, F
 mapa Polski
 niedziele handlowe

AGendA B5 LUX
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kalendarze książkowe

format, mm A5, 136x196 lub B6, 110x160

układ jeden dzień na stronie

objętość 368 stron

druk 2 kolory

papier biały, offset 70 g, blok szyty

oprawa twarda materiał oprawy typu Vanol 

tasiemka jest

kapitałka jest

opakowanie podstawowe 10

Tewo
w kalendarzu m.in.:

 dane personalne, dane firmy
 roczne i miesięczne plany pracy
 wykaz podstawowych telefonów
 miejsce na notatki
 notes na adresy i telefony
 wschody i zachody Słońca  
 wschody i zachody Księżyca
 fazy Księżyca
 polskie święta i imieniny
 mapa Polski

TewO A5 
TrAdyCyJne

TewO B6 
TrAdyCyJny
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Reno

format, mm A5, 145x205

układ tydzień na dwóch stronach

objętość 128 stron

druk 2 kolory

papier
biały, offset 80 g, blok klejony 
+ skorowidz szyty zeszytowo

oprawa miękka plastikowa

wkładka skorowidz alfabetyczny

opakowanie podstawowe 20

renO

w kalendarzu m.in.:

 notes na adresy i telefony 
(samodzielna 16-stronicowa
wkładka)

 dane personalne, dane firmy
 miejsce na notatki
 wschody i zachody Słońca
 wschody i zachody 

Księżyca
 polskie święta i imieniny
 niedziele handlowe

kalendarze książkowe



BELLONA   2019 k a l e n d a r z e

kalendarze książkowe

6

Tepol

format, mm B6, 115x160

układ dwa dni na stronie

objętość 288 stron

druk 2 kolory

papier biały, offset 80 g, blok szyty

oprawa
twarda (materiał oprawy typu Vanol) 
lub twarda całopapierowa

tasiemka jest

kapitałka jest

opakowanie podstawowe 20

w kalendarzu m.in.:

 dane personalne, dane firmy
 roczne i miesięczne plany pracy
 wykaz podstawowych telefonów
 miejsce na notatki
 notes na adresy i telefony
 wschody i zachody Słońca  
 wschody i zachody Księżyca
 fazy Księżyca
 polskie święta i imieniny
 mapa Polski

TePOL B6 
TrAdyCyJny

TePOL B6 
MOrO
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Twój tydzień 1/2 A4w kalendarzu m.in.:

 dane przydatne przy planowaniu zajęć:
liczba dni od początku do końca roku, 
skrócony kalendarz miesięczny

 układ – cały tydzień na stronie
 numeracja dni i tygodni
 specjalne pola na notatki
 niedziele handlowe

format, mm 295x120

układ tydzień na stronie

objętość 56 stron

druk 2 kolory

papier biały, offset 80 g

oprawa biała spirala, kolorowa okładka

opakowanie podstawowe 25

TwÓJ TydZIeŃ ½ A4

Twój tydzień
TwÓJ TydZIeŃ A5

TwÓJ TydZIeŃ B6

TwÓJ TydZIeŃ B7

estetyczne wykonanie i niezwykle praktyczna
forma sprawiają, że nasze kalendarze TwÓJ

TydZIeŃ goszczą na biurkach w wielu firmach. 
Konstrukcja i użyty do produkcji materiał

umożliwiają łatwe korzystanie z kalendarza
leżącego lub stojącego na biurku.

w kalendarzu m.in.:

 skrócone kalendaria
 układ – tydzień na stronie
 polskie święta i imieniny
 numeracja tygodni
 dużo miejsca na notatki
 niedziele handlowe

format, mm A5 139x205

format, mm B6 114x168

format, mm B7 85x117

układ tydzień na stronie

objętość 56 stron

druk 2 kolory

papier biały, offset 80 g

oprawa biała spirala, kolorowa okładka

opakowanie podstawowe 25 lub 100 dla formatu 85x117



BELLONA   2019 k a l e n d a r z e

BELLONA Sp. z o.o.
ul. Bema 87
01-233 warszawa

vCard BellonaDział zamówień
zamówienia hurtowe
kalendarze@bellona.pl
tel. +48 22 45 70 449

+48 22 45 70 450
fax +48 22 620 42 71

Kalendarz Tewo wojskowy

format, mm A5, 140x195

układ jeden dzień na stronie

objętość 400 stron

druk 2 kolory

papier biały, offset 70 g, blok szyty

oprawa twarda całopapierowa

tasiemka jest

kapitałka jest

opakowanie podstawowe 10

KALendArZ TewO 
wOJSKOwy

w kalendarzu m.in.:

 dane personalne, dane firmy
 roczne i miesięczne plany pracy
 wykaz podstawowych telefonów
 miejsce na notatki
 notes na adresy i telefony
 wschody i zachody Słońca
 wschody i zachody Księżyca
 fazy Księżyca
 polskie święta i imieniny 

oraz święta wojskowe
 dane teleadresowe MOn
 mapa Polski


