KALENDARZE
NAUCZYCIELA I AKADEMICKIE

2021/2022

MOŻLIWOŚCI UZUPEŁNIEŃ REKLAMOWYCH

Tłoczenie

Gumka zamykająca

Sitodruk

Blaszka

Personalizacja

Gumka na długopis

Wkładki reklamowe

Zaokrąglone narożniki

Tasiemka reklamowa

Zmiana koloru nici

Metalowe narożniki

Koperta na dokumenty

Wymienny skorowidz teleadresowy

Pudełko ozdobne

KALENDARZE

NAUCZYCIELA I AKADEMICKIE

2021/2022

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do zapoznania się z największą na rynku ofertą
kalendarzy nauczyciela i kalendarzy akademickich na rok
2021/2022. W tym sezonie przygotowaliśmy dla Państwa wiele
nowości.
Kalendarze zostały wyprodukowane w Polsce z wykorzystaniem
materiałów europejskich i nowoczesnego parku maszynowego.
Dostępne są jako gotowy produkt bezpośrednio z naszego
magazynu co znacząco skraca czas realizacji zamówień.
Kalendarze mogą być dodatkowo wzbogacone o szereg
uzupełnień reklamowych.
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NEBRASKA
nr kat. A5DN074B

kalendarz nauczyciela A5

dzienny

ilość stron: 368 | papier biały | blok: 143 × 204 mm
początek kalendarium: 12 lipca 2021
koniec kalendarium: 4 września 2022
opakowanie zbiorcze: 12 szt. | minimum logistyczne: 12 szt.

czerwony
Pantone 187C

CARBON z gumką
nr kat. A5DN075B

granat
Pantone 289C

Kalendarz nauczyciela A5

jasnoszary
Pantone 423C

dzienny

ilość stron: 368 | papier biały | blok: 143 × 204 mm
początek kalendarium: 12 lipca 2021
koniec kalendarium: 4 września 2022
opakowanie zbiorcze: 12 szt. | minimum logistyczne: 12 szt.

* Długopisy dostępne
za dodatkową opłatą

granat
Pantone 647C

szary
Pantone 431C

czarny
Pantone 419C

Kalendarze dzienne A5 zawierają między innymi następujące informacje:
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»»skrócone kalendarium 2021/2022
»»kalendarium PL od 12.07.2021 do 04.09.2022
»»wschody i zachody słońca
»»planer na rok szkolny 2021/2022
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»plan roku szkolnego 2021/2022

»»organizacja roku szkolnego 2021/2022
»»terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej
»»ważne terminy, wycieczki, wyjazdy
»»zebrania z rodzicami
»»plan lekcji nauczyciela
»»plan dyżurów nauczyciela

»»informacje o uczniach
»»tabele ocen
»»finanse klasowe
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»tabela świąt ruchomych

»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy

kalendarz nauczyciela A5

tygodniowy

NEBRASKA z gumką

nr kat. A5TN070B

ilość stron: 176 | papier biały | blok: 143 × 204 mm
początek kalendarium: 21 czerwca 2021
koniec kalendarium: 4 września 2022
opakowanie zbiorcze: 12 szt. | minimum logistyczne: 12 szt.

* Długopisy dostępne
za dodatkową opłatą

Seledyn + zielona gumka

Czerwony + granatowa gumka

Granat + czerwona gumka

Pomarańcz + brązowa gumka

Jasnoszary + niebieska gumka

Czarny + czerwona gumka

Pantone 361C

Pantone 158C

Pantone 187C

Pantone 423C

Pantone 289C

Pantone 419C

Kalendarze tygodniowe A5 zawierają między innymi następujące informacje:
»»skrócone kalendarium 2021/2022
»»kalendarium PL od 21.06.2021 do 04.09.2022
»»wschody i zachody Słońca
»»plan roku szkolnego 2021/2022
»»skrócone kalendarium kolumnowe
od lipca 2021 do października 2022

»»planer na rok szkolny 2021/2022
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»organizację roku szkolnego 2021/2022
»»terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej
»»ważne terminy, wycieczki, wyjazdy
»»zebrania z rodzicami

»»plan lekcji nauczyciela
»»plan dyżurów nauczyciela
»»informacje o uczniach
»»finanse klasowe
»»tabele ocen
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach

»»tabela świąt ruchomych
»»instrukcja pierwszej pomocy przedmedycznej
»»mapa administracyjno-drogowa Polski
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»daty imienin, znaki zodiaku
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VIVELLA

kalendarz nauczyciela A5

nr kat. A5TN065B

tygodniowy

ilość stron: 176 | papier biały | blok: 143 × 204 mm
początek kalendarium: 21 czerwca 2021
koniec kalendarium: 4 września 2022
opakowanie zbiorcze: 18 szt. | minimum logistyczne: 18 szt.

seledyn
Pantone 390C

czerwony
Pantone 186C

granat
Pantone 282C

BETON

brąz
Pantone 4635C

czarny
Pantone 426C

kalendarz nauczyciela A5

nr kat. A5TN061B

DENIM szary
Pantone 425C

tygodniowy

ilość stron: 176 | papier biały | blok: 143 × 204 mm
początek kalendarium: 21 czerwca 2021
koniec kalendarium: 4 września 2022
opakowanie zbiorcze: 18 szt. | minimum logistyczne: 18 szt.

bordo
Pantone 703C

brąz
Pantone 154C

zielony
Pantone 533C

granat
Pantone 296C

czarny
Pantone 433C

Kalendarze tygodniowe A5 zawierają między innymi następujące informacje:
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»»skrócone kalendarium 2021/2022
»»kalendarium PL od 21.06.2021 do 04.09.2022
»»wschody i zachody Słońca
»»plan roku szkolnego 2021/2022
»»skrócone kalendarium kolumnowe
od lipca 2021 do października 2022

»»planer na rok szkolny 2021/2022
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»organizację roku szkolnego 2021/2022
»»terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej
»»ważne terminy, wycieczki, wyjazdy
»»zebrania z rodzicami

»»plan lekcji nauczyciela
»»plan dyżurów nauczyciela
»»informacje o uczniach
»»finanse klasowe
»»tabele ocen
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach

»»tabela świąt ruchomych
»»instrukcja pierwszej pomocy przedmedycznej
»»mapa administracyjno-drogowa Polski
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»daty imienin, znaki zodiaku

kalendarz nauczyciela A5

PCV bezbarwne

tygodniowy

nr kat. A5TN078B

»»Sowy

»»Ptaki

ilość stron: 176 | papier biały | blok: 143 × 204 mm
początek kalendarium: 21 czerwca 2021
koniec kalendarium: 4 września 2022
opakowanie zbiorcze: 20 szt. | minimum logistyczne: 20 szt.

»»Cytryny

kalendarz nauczyciela A5

»»Folk

PCV

tygodniowy

nr kat. A5TN060B

ilość stron: 176 | papier biały | blok: 143 × 204 mm
początek kalendarium: 21 czerwca 2021
koniec kalendarium: 4 września 2022
opakowanie zbiorcze: 20 szt. | minimum logistyczne: 20 szt.

czerwony

granatowy

szary

czarny

Kalendarze tygodniowe A5 zawierają między innymi następujące informacje:
»»skrócone kalendarium 2021/2022
»»kalendarium PL od 21.06.2021 do 04.09.2022
»»wschody i zachody Słońca
»»plan roku szkolnego 2021/2022
»»skrócone kalendarium kolumnowe
od lipca 2021 do października 2022

»»planer na rok szkolny 2021/2022
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»organizację roku szkolnego 2021/2022
»»terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej
»»ważne terminy, wycieczki, wyjazdy
»»zebrania z rodzicami

»»plan lekcji nauczyciela
»»plan dyżurów nauczyciela
»»informacje o uczniach
»»finanse klasowe
»»tabele ocen
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach

»»tabela świąt ruchomych
»»instrukcja pierwszej pomocy przedmedycznej
»»mapa administracyjno-drogowa Polski
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»daty imienin, znaki zodiaku
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VIVELLA

kalendarz nauczyciela B5

nr kat. B5TN066B

tygodniowy

ilość stron: 160 | papier biały | blok: 163 × 235 mm
początek kalendarium: 28 czerwca 2021
koniec kalendarium: 21 sierpnia 2022
opakowanie zbiorcze: 16 szt. | minimum logistyczne: 16 szt.

Seledyn

Czerwony

Granat

Brąz

Czarny

DENIM szary

Pantone 390C

Pantone 4635C

Pantone 186C

Pantone 426C

Pantone 282C

Pantone 425C

Kalendarze tygodniowe B5 zawierają między innymi następujące informacje:
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»»kalendarium PL od 28.06.2021 do 21.08.2022
»»wschody i zachody Słońca
»»plan roku szkolnego 2021/ 2022
»»skrócone kalendarium kolumnowe
od lipca 2021 do września 2022
»»skrócone kalendarium 2021/2022/2023

»»organizację roku szkolnego 2021/2022
»»terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej
»»zebrania z rodzicami
»»ważne terminy, wycieczki, wyjazdy
»»plan lekcji nauczyciela
»»plan dyżurów nauczyciela

»»informacje o uczniach
»»tabele ocen
»»finanse klasowe
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»mapa administracyjno-drogowa Polski
»»instrukcja pierwszej pomocy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»wybrane długie weekendy 2021 i 2022
»»strefy czasowe
»»tabela rozmiarów odzieży i obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»» naczynia do alkoholi

kalendarz nauczyciela B5

CROSS z gumką

tygodniowy

nr kat. B5TN067B

ilość stron: 160 | papier biały | blok: 163 × 235 mm
początek kalendarium: 28 czerwca 2021
koniec kalendarium: 21 sierpnia 2022
opakowanie zbiorcze: 10 szt. | minimum logistyczne: 10 szt.
* Długopisy dostępne za
dodatkową opłatą

Granat + granatowa gumka
Pantone 539C

Srebrny + szara gumka
Pantone 431C

Czarny + czarna gumka
Pantone 419C

Kalendarze tygodniowe B5 zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium PL od 28.06.2021 do 21.08.2022
»»wschody i zachody Słońca
»»plan roku szkolnego 2021/ 2022
»»skrócone kalendarium kolumnowe
od lipca 2021 do września 2022
»»skrócone kalendarium 2021/2022/2023

»»organizację roku szkolnego 2021/2022
»»terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej
»»zebrania z rodzicami
»»ważne terminy, wycieczki, wyjazdy
»»plan lekcji nauczyciela
»»plan dyżurów nauczyciela

»»informacje o uczniach
»»tabele ocen
»»finanse klasowe
»»odległości pomiędzy ważniejszymi miejscowościami
»»mapa administracyjno-drogowa Polski
»»instrukcja pierwszej pomocy

»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»wybrane długie weekendy 2021 i 2022
»»strefy czasowe
»»tabela rozmiarów odzieży i obuwia
»»poprawne nakrycie stołu
»» naczynia do alkoholi
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NEBRASKA z gumką
nr kat. B6DN080B

* Długopisy dostępne za
dodatkową opłatą

seledyn
Pantone 361C

czerwony
Pantone 187C

granat
Pantone 289C

PCV bezbarwne
nr kat. B6TN089B

»»Sowy

kalendarz nauczyciela B6

dzienny

ilość stron: 368 | papier biały | blok: 112 × 158 mm
początek kalendarium: 12 lipca 2021
koniec kalendarium: 4 września 2022
opakowanie zbiorcze: 8 szt. | minimum logistyczne: 8 szt.

pomarańcz
Pantone 158C

jasnoszary
Pantone 423C

kalendarz nauczyciela B6

czarny
Pantone 419C

tygodniowy

»»Ptaki
ilość stron: 176 | papier biały | blok: 112 × 158 mm
początek kalendarium: 28 czerwca 2021
koniec kalendarium: 4 września 2022
opakowanie zbiorcze: 22 szt. | minimum logistyczne: 22 szt.

»»Cytryny

»»Folk

Kalendarze B6 zawierają między innymi następujące informacje:
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»»kalendarium PL od lipca 2021 do września 2022
»»wschody i zachody słońca
»»skrócone kalendarium 2021/2022
»»plan roku szkolnego 2021/2022
»»planer na rok szkolny 2021/2022

»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»organizacja roku szkolnego 2021/2022
»»terminy posiedzeń Rady Pedagogicznej
»»zebrania z rodzicami
»»ważne terminy, wycieczki, wyjazdy

»»plan lekcji nauczyciela
»»plan dyżurów nauczyciela
»»informacje o uczniach
»»finanse klasowe
»»tabele ocen

»»dni wolne od pracy w wybranych krajach
»»tabela świąt ruchomych
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»daty imienin
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy

KALENDARZE

AKADEMICKIE

2021/2022
Szanowni Państwo!
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kalendarzy akademickich
na rok 2021/2022.
Kalendarz akademicki to niezbędnik każdego studenta. Pomoże
zorganizować sprawy związane z nauką, ułożyć plan miesiąca
i tygodnia, a plan zajęć będzie zawsze pod ręką.
Kalendarz może być dodatkowo wzbogacony o szereg uzupełnień
reklamowych.
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VIVELLA

kalendarz akademicki A5

nr kat. A5TA071B

tygodniowy

ilość stron: 160 | papier biały | blok: 143 × 204 mm
początek kalendarium: 6 września 2021
koniec kalendarium: 25 września 2022
opakowanie zbiorcze: 12 szt. | minimum logistyczne: 12 szt.

Seledyn

Czerwony

Granat

Brąz

Czarny

DENIM szary

Pantone 390C

Pantone 4635C

Pantone 186C

Pantone 426C

Pantone 282C

Pantone 425C

Kalendarze akademickie A5 zawierają między innymi następujące informacje:
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»»kalendarium PL od 06.09.2021 do 25.09.2022
»»wschody i zachody słońca
»»kalendarium 2021/2022
»»plan roku akademickiego 2021/2022
»»skrócone kalendarium kolumnowe
od lipca 2021 do października 2022

»»plany zajęć na semestr zimowy i letni
»»planer na rok akademicki 2021/2022
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»organizacja roku akademickiego 2021/2022
»»tematyka zajęć
»»instrukcja pierwszej pomocy

»»mapa autostrad w Polsce
»»odległości pomiędzy stolicami europejskimi
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»przydatne informacje dla kierowców w wybranych krajach
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach

»»tabela świąt ruchomych
»»daty imienin i znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»kolorowe mapy

kalendarz akademicki A5

CROSS z gumką

tygodniowy

nr kat. A5TA088B

ilość stron: 160 | papier biały | blok: 143 × 204 mm
początek kalendarium: 6 września 2021
koniec kalendarium: 25 września 2022
opakowanie zbiorcze: 12 szt. | minimum logistyczne: 12 szt.

* Długopisy dostępne
za dodatkową opłatą

Granat + granatowa gumka
Pantone 539C

Srebrny + szara gumka
Pantone 431C

Czarny + czarna gumka
Pantone 419C

Kalendarze akademickie A5 zawierają między innymi następujące informacje:
»»kalendarium PL od 06.09.2021 do 25.09.2022
»»wschody i zachody słońca
»»kalendarium 2021/2022
»»plan roku akademickiego 2021/2022
»»skrócone kalendarium kolumnowe
od lipca 2021 do października 2022

»»plany zajęć na semestr zimowy i letni
»»planer na rok akademicki 2021/2022
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»organizacja roku akademickiego 2021/2022
»»tematyka zajęć
»»instrukcja pierwszej pomocy

»»mapa autostrad w Polsce
»»odległości pomiędzy stolicami europejskimi
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»przydatne informacje dla kierowców w wybranych krajach
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach

»»tabela świąt ruchomych
»»daty imienin i znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»kolorowe mapy
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NATURA

kalendarz akademicki A5

nr kat. A5TA069B

tygodniowy

ilość stron: 160 | papier biały | blok: 143 × 204 mm
początek kalendarium: 6 września 2021
koniec kalendarium: 25 września 2022
opakowanie zbiorcze: 12 szt. | minimum logistyczne: 12 szt.

bordo
Pantone 195C

brąz
Pantone 154C

zielony
Pantone 533C

PCV bezbarwne
nr kat. A5TA072B

»»Koty

granat
Pantone 647C

czarny
Pantone 433C

kalendarz akademicki A5

tygodniowy

»»Kwiaty
ilość stron: 160 | papier biały | blok: 143 × 204 mm
początek kalendarium: 6 września 2021
koniec kalendarium: 25 września 2022
opakowanie zbiorcze: 20 szt. | minimum logistyczne: 20 szt.

»»Motyle

»»Rowery

Kalendarze akademickie A5 zawierają między innymi następujące informacje:
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»»kalendarium PL od 06.09.2021 do 25.09.2022
»»wschody i zachody słońca
»»kalendarium 2021/2022
»»plan roku akademickiego 2021/2022
»»skrócone kalendarium kolumnowe
od lipca 2021 do października 2022

»»plany zajęć na semestr zimowy i letni
»»planer na rok akademicki 2021/2022
»»ważne rocznice, urodziny, imieniny
»»organizacja roku akademickiego 2021/2022
»»tematyka zajęć
»»instrukcja pierwszej pomocy

»»mapa autostrad w Polsce
»»odległości pomiędzy stolicami europejskimi
»»wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym
»»przydatne informacje dla kierowców w wybranych krajach
»»przeliczniki miar długości, prędkości i temperatury
»»dni wolne od pracy w wybranych krajach

»»tabela świąt ruchomych
»»daty imienin i znaki zodiaku
»»alfabetyczny skorowidz teleadresowy
»»kolorowe mapy

Bogata oferta uzupełnień reklamowych
umożliwia wykonanie
kalendarza spersonalizowanego
wg indywidualnych potrzeb Klienta.

UZUPEŁNIENIA
REKLAMOWE
NAPIS
SIGMACHROME

OPRAWY
INDYWIDUALNE

WKŁADKI
REKLAMOWE

DŁUGOPISY

GUMKI

BLASZKI

TŁOCZENIA

PERSONALIZACJA

WYKLEJKI
TASIEMKI
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www.kalendarzedlaciebie.com

