
Kalendarz Nebraska 2017 B6
dzienny
Kalendarz tygodniowy B6 w okleinie typu
Nebraska. Kalendarz w przeciwieństwie do
standardowego kalendarza tygodniowego posiada
cały tydzień na jednej a nie dwóch stronach. Każda
prawa strona to notes w kratkę przeznaczony na
notatki z całego tygodnia.  Dostępny w 12 wersjach
kolorystycznych.

- Format bloku: 110X160 mm
- Objętość: 352 stron
- Papier: chamois 70g/m2 kremowy
- Druk: szarobordowy
- Układ kalendarium:1 dzień na 1 stronie, sobota i
niedziela na 1 stronie, przed każdym miesiącem
terminarz miesięczny
- Mapy: na wyklejce z przodu mapa Europy, na
wyklejce z tyłu mapa Polski, dodatkowo 8 stron z
mapami głównych miast w Polsce: Gdańsk,
Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin,
Warszawa, Wrocław
- Kalendarium / języki: PL, GB, D, FR, RUS, imieniny
i święta, fazy księżyca, wschody i zachody słońca,
na dole kalendarium plan całego roku
- Część informacyjna: plan roczny 2015, 2017,
2017, plan urlopowy, jednostki miar, odległości
między miastami, Informacje o Państwach
Członkowskich UE, Przedstawicielstwa Polski w
krajach UE, adresy internetowe, tel. numery
kierunkowe, kalendarz stuletni, strefy czasowe,
plan miesięczny na rok 2017, skorowidz od A do Z.
- Wykończenie: Blok kalendarza szyty oraz
dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka
oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja
narożników
- Registry: drukowane

Opcjonalnie wykrawane registry.

Możliwość wykonania tłoczenia na okładce
kalendarza.

Cena od : 9,08 zł

To jest ulotka informacyjna produktu:
Kalendarz Nebraska 2017 B6 dzienny ,
aby zobaczyć pełną informację wejdź na:
www.tech-media.pl/kalendarz,2017,b6,nebraska,034694.html

lub zeskanuj kod QR. 

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Dane kontaktowe
tel. +48 22 122 13 00 ,   fax. +48 22 122 13 01
email: biuro@tech-media.pl
www: www.tech-media.pl
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Specyfikacja

Format 110X160 mm
Papier Chamois 70g/m2 kremowy
Oprawa Skóropodobna, okleina typu Nebraska

Kolor oprawy
Czarny, granat, niebieski, jasny niebieski, jasny brąz,
brąz, ciemny brąz, czerwień, bordo, grafit, zieleń, lilia,
pomarańcz

Minimalne zamówienie 100 szt.
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