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KALENDARZ TRÓJDZIELNY
STANDARD KOLOR Z WYPUKŁĄ GŁÓWKĄ

- pełny kolor 
- foliowana folią błysk wypukła
- wypukłości 5mm (lux) efekt poduszki nie do zrobienia przez konkurencję 
   w tej cenie
- sztywna lita tektura pod główką + wkład zapewniający 
  wypukłość. Całość oklejana właściwym zafoliowanym wydrukiem
- dziurka do zawieszania kalendarza 
- klejona specjalnymi klejami poligraficznymi

Plecki:
- nadruk pełny kolor 
- nadruki można umieszczać pomiędzy kalendariami oraz na stopce
- sztywny karton 250g
- plastikowe okienko wskazujące aktualną datę
Kalendarium:
- do wyboru czarno czerwone lub niebiesko czerwone w zależności od 
  Państwa życzenia
- druk na najnowocześniejszej maszynie offsetowej
- 13 kartek w każdym bloku + podkładka
- 3 osobne bloczki naklejane na plecki

Główka:

Wymiary:
- wymiar całego kalendarza 300 mm x 755 mm
- plecki 300 mm x 550 mm
- główka 300 mm x 205 mm

Opis Kalendarza:

ceny netto

cena 
za szt

10szt 25szt 75szt 400szt50szt

9,00

90,00

9,00

225,00

6,50

325,00 450,00

6,00

100szt

559,00

5,59

200szt

5,50

1100,00

300szt

5,45

1635,00 2160,00

5,40

500szt

5,35

2675,00

600szt

5,20

3120,00

700szt 800szt 900szt

3570,00

5,10

3840,00

4,80

4050,00

4,50

1000szt

4300,00

4,30

Format: 300x755mm
Druk: 4+0 Jednostronny, kolorowy
Główka: Wypukła LUX 300mm x 205mm
Plecki: 300mm x 550 mm makieta 1 ( stopka i pomiędzy)

300mm x 550 mm makieta 2 ( stopka )
Uszlachetnienie: główka foliowana folią błysk
Papier: Karton 250g
Kalendarium: czarno-czerwone 275mm x 135mm

niebiesko-czerwone 275mm x 135mm
Okienko: czerwone

Dwie makiety do wyboru:
1) z możliwością nadruku pomiędzy kalendariami i na nieco krótszej stopce
2) z możliwością większego nadruku na stopce
UWAGA !!! Wielkość przedstawionych kalendarzy jest taka sama różnią się tylko innymi miejscami bigowania
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Dwie makiety do wyboru:
1) z możliwością nadruku pomiędzy kalendariami i na nieco krótszej stopce
2) z możliwością większego nadruku na stopce
UWAGA !!! Wielkość przedstawionych kalendarzy jest taka sama różnią się tylko innymi miejscami bigowania

KALENDARZ TRÓJDZIELNY
STANDARD KOLOR Z PŁASKĄ GŁÓWKĄ

- pełny kolor 
- foliowana folią błysk płaska
- płaska usztywniana u góry dodatkowym paskiem tektury. 

   - drukowana na kredzie 350g.
- dziurka do zawieszania kalendarza 
- klejona specjalnymi klejami poligraficznymi
Plecki:
- nadruk pełny kolor 
- nadruki można umieszczać pomiędzy kalendariami oraz na stopce
- sztywny karton 250g
- plastikowe okienko wskazujące aktualną datę
Kalendarium:
- do wyboru czarno czerwone lub niebiesko czerwone w zależności od 
  Państwa życzenia
- druk na najnowocześniejszej maszynie offsetowej
- 13 kartek w każdym bloku + podkładka
- 3 osobne bloczki naklejane na plecki

Główka:

Wymiary:
- wymiar całego kalendarza 300 mm x 755 mm
- plecki 300 mm x 550 mm
- główka 300 mm x 205 mm

Opis Kalendarza:

ceny netto

cena 
za szt

10szt 25szt 75szt 400szt50szt

8,50

85,00

7,20

180,00

5,60

280,00 390,00

5,20

100szt

480,00

4,80

200szt

4,75

950,00

300szt

4,70

1410,00 1840,00

4,60

500szt

4,50

2250,00

600szt

4,40

2640,00

700szt 800szt 900szt

3010,00

4,30

3360,00

4,20

3690,00

4,10

1000szt

3900,00

3,90

Format: 300x755mm
Druk: 4+0 Jednostronny, kolorowy
Główka: Płaska usztywniana 300mm x 205mm. Kreda 350g
Plecki: 300mm x 550 mm makieta 1 ( stopka i pomiędzy)

300mm x 550 mm makieta 2 ( stopka )
Uszlachetnienie: główka foliowana folią błysk
Papier: Karton 250g
Kalendarium: czarno-czerwone 275mm x 135mm

niebiesko-czerwone 275mm x 135mm
Okienko: czerwone
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KALENDARZ TRÓJDZIELNY
XXL Z WYPUKŁĄ GŁÓWKĄ

- pełny kolor 
- foliowana folią błysk wypukła
- wypukłości 5mm (lux) efekt poduszki nie do zrobienia przez konkurencję 
   w tej cenie
- sztywna lita tektura pod główką + wkład zapewniający 
  wypukłość. Całość oklejana właściwym zafoliowanym wydrukiem
- dziurka do zawieszania kalendarza 
- klejona specjalnymi klejami poligraficznymi

Plecki:
- nadruk pełny kolor 
- nadruki można umieszczać pomiędzy kalendariami oraz na stopce
- sztywny karton 250g
- plastikowe okienko wskazujące aktualną datę
Kalendarium:
- do wyboru czarno czerwone lub niebiesko czerwone w zależności od 
  Państwa życzenia
- druk na najnowocześniejszej maszynie offsetowej
- 13 kartek w każdym bloku + podkładka
- 3 osobne bloczki naklejane na plecki

Główka:

Wymiary:
- wymiar całego kalendarza 300 mm x 885 mm
- plecki 300 mm x 680 mm
- główka 300 mm x 205 mm

Opis Kalendarza:

ceny netto

cena 
za szt

10szt 25szt 75szt 400szt50szt

9,70

97,00

9,20

230,00

7,50

375,00 487,50

6,50

100szt

629,00

6,29

200szt

6,20

1240,00

300szt

6,15

1845,00 2440,00

6,10

500szt

6,05

3025,00

600szt

5,50

3300,00

700szt 800szt 900szt

3780,00

5,40

4240,00

5,30

4590,00

5,10

1000szt

4900,00

4,90

Format: 300x885mm
Druk: 4+0 Jednostronny, kolorowy
Główka: Wypukła LUX 300mm x 205mm
Plecki: 300mm x 680 mm 

Uszlachetnienie: główka foliowana folią błysk
Papier: Karton 250g
Kalendarium: czarno-czerwone 275mm x 135mm

niebiesko-czerwone 275mm x 135mm
Okienko: czerwone
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- pełny kolor 
- foliowana folią błysk płaska
- płaska usztywniana u góry dodatkowym paskiem tektury. 

   - drukowana na kredzie 350g.
- dziurka do zawieszania kalendarza 
- klejona specjalnymi klejami poligraficznymi
Plecki:
- nadruk pełny kolor 
- nadruki można umieszczać pomiędzy kalendariami oraz na stopce
- sztywny karton 250g
- plastikowe okienko wskazujące aktualną datę
Kalendarium:
- do wyboru czarno czerwone lub niebiesko czerwone w zależności od 
  Państwa życzenia
- druk na najnowocześniejszej maszynie offsetowej
- 13 kartek w każdym bloku + podkładka
- 3 osobne bloczki naklejane na plecki

Główka:

Wymiary:
- wymiar całego kalendarza 300 mm x 885 mm
- plecki 300 mm x 680 mm
- główka 300 mm x 205 mm

Opis Kalendarza:

ceny netto

cena 
za szt

10szt 25szt 75szt 400szt50szt

9,20

92,00

7,90

197,50

6,30

315,00 442,50

5,90

100szt

550,00

5,50

200szt

5,45

1090,00

300szt

5,40

1620,00 2120,00

5,30

500szt

5,20

2600,00

600szt

5,00

3000,00

700szt 800szt 900szt

3430,00

4,90

3840,00

4,80

4140,00

4,60

1000szt

4500,00

4,50

KALENDARZ TRÓJDZIELNY
XXL Z PŁASKĄ GŁÓWKĄ

Format: 300x885mm
Druk: 4+0 Jednostronny, kolorowy

Plecki: 300mm x 680 mm 

Uszlachetnienie: główka foliowana folią błysk
Papier: Karton 250g
Kalendarium: czarno-czerwone 275mm x 135mm

niebiesko-czerwone 275mm x 135mm
Okienko: czerwone

Główka: Płaska usztywniana 300mm x 205mm. Kreda 350g
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KALENDARZ TRÓJDZIELNY
STANDARD Z WYPUKŁĄ GŁÓWKĄ

- pełny kolor 
- foliowana folią błysk wypukła
- wypukłości 5mm (lux) efekt poduszki nie do zrobienia przez konkurencję 
   w tej cenie
- sztywna lita tektura pod główką + wkład zapewniający 
  wypukłość. Całość oklejana właściwym zafoliowanym wydrukiem
- dziurka do zawieszania kalendarza 
- klejona specjalnymi klejami poligraficznymi
Plecki:
- bez nadruku 
- sztywny karton 250g
- plastikowe okienko wskazujące aktualną datę
Kalendarium:
- do wyboru czarno czerwone lub niebiesko czerwone w zależności od 
  Państwa życzenia
- druk na najnowocześniejszej maszynie offsetowej
- 13 kartek w każdym bloku + podkładka
- 3 osobne bloczki naklejane na plecki

Główka:

Wymiary:
- wymiar całego kalendarza 300 mm x 690 mm
- plecki 300 mm x 485 mm
- główka 300 mm x 205 mm

Opis Kalendarza:

ceny netto

cena 
za szt

10szt 25szt 75szt 400szt50szt

7,50

75,00

7,50

187,50

5,68

284,00 405,00

5,40

100szt

513,00

5,13

200szt

5,00

1000,00

300szt

4,90

1470,00 1920,00

4,80

500szt

4,70

2350,00

600szt

4,60

2760,00

700szt 800szt 900szt

3150,00

4,50

3520,00

4,40

3870,00

4,30

1000szt

4200,00

4,20

Format: 300x690mm
Druk: Plecy białe bez zadruku
Główka: Wypukła LUX 300mm x 205mm
Plecki: 300mm x 485 mm 

Uszlachetnienie: główka foliowana folią błysk
Papier: Karton 250g
Kalendarium: czarno-czerwone 275mm x 135mm

niebiesko-czerwone 275mm x 135mm
Okienko: czerwone
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KALENDARZ TRÓJDZIELNY
STANDARD Z PŁASKĄ GŁÓWKĄ

ceny netto

cena 
za szt

10szt 25szt 75szt 400szt50szt

7,00

70,00

7,00

175,00

5,18

259,00 367,50

4,90

100szt

463,00

4,63

200szt

4,50

900,00

300szt

4,40

1320,00 1720,00

4,30

500szt

4,20

2100,00

600szt

4,10

2460,00

700szt 800szt 900szt

2800,00

4,00

3120,00

3,90

3420,00

3,80

1000szt

3700,00

3,70

- pełny kolor 
- foliowana folią błysk płaska
- płaska usztywniana u góry dodatkowym paskiem tektury

   - drukowana na kredzie 350g
- dziurka do zawieszania kalendarza 
- klejona specjalnymi klejami poligraficznymi

Główka:

Opis Kalendarza:

Plecki: 300mm x 485 mm 

Uszlachetnienie: główka foliowana folią błysk
Papier: Karton 250g
Kalendarium: czarno-czerwone 275mm x 135mm

niebiesko-czerwone 275mm x 135mm
Okienko: czerwone

Główka: Płaska usztywniana 300mm x 205mm. Kreda 350g

Format: 300x690mm
Druk: Plecy białe bez zadruku

Plecki:
- bez nadruku 
- sztywny karton 250g
- plastikowe okienko wskazujące aktualną datę
Kalendarium:
- do wyboru czarno czerwone lub niebiesko czerwone w zależności od 
  Państwa życzenia
- druk na najnowocześniejszej maszynie offsetowej
- 13 kartek w każdym bloku + podkładka
- 3 osobne bloczki naklejane na plecki
Wymiary:
- wymiar całego kalendarza 300 mm x 690 mm
- plecki 300 mm x 485 mm
- główka 300 mm x 205 mm
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KALENDARZ JEDNODZIELNY
Z WYPUKŁĄ GŁÓWKĄ

- pełny kolor 
- foliowana folią błysk wypukła
- wypukłości 5mm (lux) efekt poduszki nie do zrobienia przez konkurencję 
   w tej cenie
- sztywna lita tektura pod główką + wkład zapewniający 
  wypukłość. Całość oklejana właściwym zafoliowanym wydrukiem
- dziurka do zawieszania kalendarza 
- klejona specjalnymi klejami poligraficznymi

Główka:

Opis Kalendarza:

ceny netto

cena 
za szt

10szt 25szt 75szt 400szt50szt

7,60

76,00

6,30

157,50

5,40

270,00 375,00

5,00

100szt

460,00

4,60

200szt

4,50

900,00

300szt

4,40

1320,00 1740,00

4,35

500szt

3,80

1900,00

600szt

3,70

2220,00

700szt 800szt 900szt

2520,00

3,60

2800,00

3,50

3060,00

3,40

1000szt

3300,00

3,30

Format: 300x515mm

Główka: Wypukła LUX 300mm x 205mm
Plecki: 300mm x 310 mm 

Uszlachetnienie: główka foliowana folią błysk
Papier: Karton 250g
Kalendarium: czarno-czerwone 275mm x 205mm
Okienko: czerwone

Plecki:
- nadruk pełny kolor 
- sztywny karton 250g
- plastikowe okienko wskazujące aktualną datę

Kalendarium:

- druk na najnowocześniejszej maszynie offsetowej
- 13 kartek w każdym bloku + podkładka

Wymiary:
- wymiar całego kalendarza 300 mm x 515 mm
- plecki 300 mm x 310 mm
- główka 300 mm x 205 mm

- czarno-czerwone

Druk: 4+0 Jednostronny, kolorowy
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Opis Kalendarza:

Format: 300x515mm

Plecki: 300mm x 310 mm 

Uszlachetnienie: główka foliowana folią błysk
Papier: Karton 250g
Kalendarium: czarno-czerwone 275mm x 205mm
Okienko: czerwone

Plecki:
- nadruk pełny kolor 
- sztywny karton 250g
- plastikowe okienko wskazujące aktualną datę

Kalendarium:

- druk na najnowocześniejszej maszynie offsetowej
- 13 kartek w każdym bloku + podkładka

Wymiary:
- wymiar całego kalendarza 300 mm x 515 mm
- plecki 300 mm x 310 mm
- główka 300 mm x 205 mm

- czarno-czerwone

Druk: 4+0 Jednostronny, kolorowy

- pełny kolor 
- foliowana folią błysk płaska
- płaska usztywniana u góry dodatkowym paskiem tektury

   - drukowana na kredzie 350g
- dziurka do zawieszania kalendarza 
- klejona specjalnymi klejami poligraficznymi

Główka:

Główka: Płaska usztywniana 300mm x 205mm. Kreda 350g

KALENDARZ JEDNODZIELNY
Z PŁASKĄ GŁÓWKĄ

ceny netto

cena 
za szt

10szt 25szt 75szt 400szt50szt

7,20

72,00

5,80

145,00

4,90

245,00 337,50

4,50

100szt

410,00

4,10

200szt

4,00

800,00

300szt

3,90

1170,00 1540,00

3,85

500szt

3,30

1650,00

600szt

3,20

1920,00

700szt 800szt 900szt

2170,00

3,10

2400,00

3,00

2610,00

2,90

1000szt

2800,00

2,80
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Opis Kalendarza:

Format: 300x470mm

Plecki: 300mm x 280 mm 
Papier: Karton 250g
Kalendarium: czarno-czerwone 275mm x 205mm
Okienko: czerwone

- plastikowe okienko wskazujące aktualną datę

Kalendarium:

- druk na najnowocześniejszej maszynie offsetowej
- 13 kartek w każdym bloku + podkładka

Wymiary:
- wymiar całego kalendarza 300 mm x 470 mm

- czarno-czerwone

Druk: 4+0 Jednostronny, kolorowy

- pełny kolor 
- płaska główka wraz z pleckami drukowana z jednego arkusza

   - druk na kartonie 250g
- dziurka do zawieszania kalendarza 
- klejenie specjalnymi klejami poligraficznymi

Główka i plecy w jednej całości:

Główka: Płaska  300mm x 190mm. (druk z jednego arkusza z pleckami)

KALENDARZ JEDNODZIELNY
EKONOMICZNY

ceny netto

cena 
za szt

10szt 25szt 75szt 400szt50szt

6,70

67,00

5,30

132,50

4,50

225,00 292,50

3,90

100szt

370,00

3,70

200szt

3,60

720,00

300szt

3,50

1050,00 1380,00

3,45

500szt

3,20

1600,00

600szt

3,00

1800,00

700szt 800szt 900szt

2030,00

2,90

2240,00

2,80

2430,00

2,70

1000szt

2500,00

2,50
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KALENDARZE TRÓJDZIELNE
Z MECHANIZMEM ZEGAROWYM

Opis Kalendarza:
Kalendarze  trójdzielne przedstawione w ofercie
można rozbudować o mechanizm zegarowy 

Koszt jednego mechanizmu to:

5,00zł netto/szt
Do poszczególnych cen za kalendarze  podanych w folderze 
należy doliczyć ten koszt jeśli chcą Państwo rozbudować swój kalendarz 
o taki mechanizm

Obok prezentujemy najczęściej kupowany typ kalendarza:
standard kolor z wypukłą główką
Projekt tarczy jest  indywidualny i można go wykonać 
we własnym zakresie  lub skorzystać z naszej makiety

Kalendarze pakowane są pojedynczo w specjalne pudełka 

12

6

3

9
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Korzystamy z usług kurierskich UPS lub DPD

1 paczka mieści do 105szt kalendarzy ( około 30kg) 
koszt przy przedpłacie na konto 20zł netto , 25zł netto pobraniowa

100szt -     20zł netto    25zł netto
200szt -     40zł netto    45zł netto
300szt -     60zł netto    65zł netto
400szt -     80zł netto    85zł netto
500szt -   100zł netto    105zł netto
600szt -   120zł netto    125zł netto
700szt -   150zł netto    155zł netto  WYSYŁKA NA PALECIE

PRZEDPŁATA : POBRANIE :

od

Realizacja kalendarzy trwa około 7 dni roboczych
Czas realizacji może ulegać zmianie w okresach o natężonym przypływie zamówień (najczęściej listopad i grudzień) 
i wnieść około 10 dni roboczych.

TERMIN REALIZACJI :

KOSZTY WYSYŁEK :



KOPERTY KARTONOWE 
Z PASKIEM SAMOPRZYLEPNYM 
wymiar: 250mmx350mm

koszt:  0,65zł netto/szt

KOPERTY PAPIEROWE C4 
Z PASKIEM SAMOPRZYLEPNYM 
wymiar: 229mmx324mm

koszt:  0,25zł netto/szt

KOSZTY OPAKOWAŃ NA KALENDARZE :



Termin realizacji
Termin realizacji zleceń zależny jest od ilości zamówień i może wynosić od 7 do 14 dni roboczych
W okresach o wyjątkowym natężeniu przypływu zamówień drukarnia zastrzega sobie prawo do opóźnienia wysyłki o 1-3 dni robocze. 
Terminy realizacji zleceń niestandardowych uzgadniane są wcześniej e-mailowo .Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez 
drukarnię danych dostarczonych przez klienta oraz wpłynięcia środków finansowych za całość zlecenia. 

 Płatność  odbywa się na podstawie wystawionej pro formy lub za pobraniem u kuriera

Wysyłka realizowana jest przez firmę spedycyjną . 
Termin dostarczenia przesyłki przez firmę spedycyjną to 24 godziny (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy). 
Prosimy o sprawdzenie stanu przesyłki w obecności doręczyciela, a w razie problemów o sporządzenie protokołu szkodowego z podpisem przewoźnika

Pliki błędnie przygotowane
Drukarnia Sansart NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku. 
Pliki błędnie przygotowane do druku również nie będą podlegać reklamacji (również projekty zawierające błędy po zaakceptowaniu nie podlegają reklamacji).
Pliki wydrukowane z kolorystyką inną niż oczekiwana bez wcześniej przysłanego proof'a również nie podlegają rekamacji.
Dodatkowo należy pamiętać, iż kolorystyka wydruku może się nieco różnić od tej widzianej na ekranie ze względu na inny zakres barw. 
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