M A K I N G I T E A S Y. . . TO S TA N D O U T

PERSONALIZOWANE
ARTYKUŁY PAPIERNICZE

NOTESY Z PAPIEROWĄ
OKŁADKĄ
Zaprojektuj swój indywidualny
notes. Spersonalizowany notes to
jeden z najlepszych promocyjnych
produktów, idealna przestrzeń na
Twoją reklamę.
Czas realizacji od 4 tygodni.

250
MOQ

80 gsm

options
Customized

Satynowa wstążka

01

Elastyczna gumka

NOTEA4 / A5 / A6
Notes z papierową okładką. 80 kartek, 80gsm papier offset.
Rozmiar A4: 216x303 mm (zamknięty). | Rozmiar A5: 154x216 mm
(zamknięty). Rozmiar A6: 111x154 mm (zamknięty).

A4 A5 A6

Dodaj swoje Logo / Oznakuj
indywidualnie każdą ze stron lub dodaj
dodatkowo spersonalizowane kartki, by
przekazać przesłanie Twojej firmy.
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NOTESY ZE SKÓRY PU
Przenieś swój notes na wyższy poziom
wybierając spośród opcji, które najlepiej
pasują do Twojego projektu.
Czas realizacji od 4 tygodni.

250
80 gsm

MOQ

Kolory skóry PU

Każda ze stron oznakowana
Twoim logo lub dodatkowe
kartki z nadrukiem w pełnym
kolorze, by jeszcze lepiej
pokazać Twoje przesłanie.

HAPUA5

HAPUS5

HAPUA6

SOPUS4

SOPUA5

Notes A5 w twardej oprawie
z PU. Wymiary: 153x216 mm
(zamknięty), 80 kartek, 80 gsm
papier offset

Notes w twardej oprawie
z PU. Wymiar specjalny:
130x211mm (zamknięty).
80 kartek, papier offset.

Notes A6 w twardej oprawie
z PU. Wymiary: 110x154mm
(zamknięty). 80 kartek,
papier offset.

Notes w miękkiej oprawie
z PU. Wymiar specjalny:
185x245 mm (zamknięty). 80
kartek, 80 gsm papier offset.

Notes A5 w miękkiej oprawie
z PU. Wymiary: 148x210 mm
(zamknięty), 80 kartek 80 gsm
papier offset.
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HAPCS5
Notes B5 w twardej oprawie z PU.
Wymiary: 190x251mm (zamknięty),
80 kartek. Złoty / Srebrny / Miedziany.
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COMBO NOTES
Najpopularniejsze oraz najbardziej
praktyczne modele dostępne
z papierem z recyklingu lub
standardowym.
Czas realizacji od 4 tygodni.

250
MOQ

COMB01

COMB01

COMBE1

COMB02

COMBE2

ComboNote w twardej oprawie
(wymiary: 106x77 mm, zamknięty),
100 samoprzylepnych karteczek
(80 gsm) w wymiarze 100x72mm,
25 samoprzylepnych karteczek
w wymiarze 50x72 mm i 20
znaczników w 5 kolorach.

ComboNote w twardej oprawie
z recyklingu (wymiary: 106x77
mm, zamknięty) z karteczkami
samoprzylepnymi z recyklingu (80 gsm)
w wymiarze 100x72 mm oraz 50x72 mm;
znaczniki w 3 kolorach z recyklingu.

ComboNote w miękkiej oprawie
(wymiary 100x75mm, zamknięty) z
50 karteczkami samoprzylepnymi
(80 gsm) w wymiarze 100x72mm,
25 karteczkami samoprzylepnymi
w wymiarze 48x72mm oraz 20
znacznikami w 5 kolorach.

ComboNote w miękkiej oprawie z recyklingu
(wymiary: 100x75 mm, zamknięty) z
karteczkami samoprzylepnymi z recyklingu
(80 gsm) w wymiarze 100x72 mm oraz
48x72mm i ze znacznikami z recyklingu w
3 różnych kolorach.

Znaczniki
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Znaczniki

Przykład znakowania

Ta twarda oprawa z papieru
o strukturze grubego płótna
(120gsm) dostępna jest w 20
kolorach. Wykonaj tłoczenie
swojego logotypu i ciesz się
nietuzinkowym efektem.

COMBF1
ComboNote w twardej oprawie
(106x77mm, zamknięty) ze 100
karteczkami samoprzylepnymi
(80gsm) w wymiarze 100x72mm,
25 karteczkami samoprzylepnymi
w wymiarze 50x72mm oraz 20
znacznikami w 5 kolorach.

COMB03

COMB04

COMB06

COMB07

ComboNote w miękkiej oprawie
(wymiary 50x72mm, zamknięty) z
50 karteczkami samoprzylepnymi
(80gsm) w wymiarze 50x72mm oraz
20 znacznikami w 5 kolorach.

ComboNote w twardej oprawie
(wymiary 106x77mm, zamknięty) z 50
karteczkami samoprzylepnymi
(80gsm) w wymiarze 100x72mm oraz
15 znacznikami w 4 kolorach.

Blok karteczek ComboNote w twardej
oprawie (wymiary: 115x87x62 mm,
zamknięty) z 450 karteczkami bez
kleju (80 gsm) w wymiarze 103x75 mm,
50 samoprzylepnymi karteczkami (80
gsm) w wymiarze 50x72 mm oraz 20
znacznikami w 5 kolorach.

Blok karteczek ComboNote w
miękkiej oprawie (wymiary:
95x95x33mm, zamknięty) z 300
karteczkami bez kleju (80 gsm),
karteczki w wymiarze 93x93 mm.
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W PEŁNI
PERSONALIZOWANE
KARTECZKI
SAMOPRZYLEPNE
Wyraziste kolory, różne kształty i
wymiary. Te wysokiej jakości produkty
papiernicze będą niezawodnym
prezentem przez cały rok.
Czas realizacji od 2 tygodni
(SN01) do 4 tygodni (PPCB01).
250
MOQ

PPCB01

80 gsm

SN01

SN02

SNES50

SNES00

Kwadratowe karteczki samoprzylepne
(wymiary: 72x72 mm, klej na powierzchni
72 mm) z 25, 50 lub 100 karteczkami
samoprzylepnymi (80 gsm) i standardowym
“yourNote” na tylnej stronie.

Prostokątne karteczki samoprzylepne
(wymiary: 100x72mm, klej na
powierzchni 100 mm) z 25, 50 lub 100
karteczkami samoprzylepnymi (80
gsm) i standardowym “yourNote” na
tylnej stronie.

Karteczki samoprzylepne w miękkiej
oprawie z recyklingu (wymiary:
100x72 mm, zamknięte) z 50
karteczkami samoprzylepnymi z
białego papieru z recyklingu (80 gsm).

Karteczki samoprzylepne w miękkiej
oprawie z recyklingu (wymiary: 100x72
mm, zamknięte) z 100 samoprzylepnych
karteczek z kolorze białym z papieru z
recyklingu (80 gsm).

Papier z recyklingu
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Papier z recyklingu

SNCD

PPCB01

PPCB02

Karteczki samoprzylepne w indywidualnym
kształcie (maksymalne wymiary: 105x75 mm) z 25,
50 lub 100 karteczek samoprzylepnych (80 gsm) i
standardowym “yourNote” na tylnej stronie.

Blok karteczek bez kleju (wymiary: 90x90x90 mm)
z ok. 900 karteczkami, papier (80gsm).

Blok karteczek bez kleju (wymiary: 90x90x45 mm)
z ok. 450 karteczkami, papier (80gsm).

SNE1

SNS250

SNS200

Karteczki samoprzylepne w kształcie serca
(wymiary: ok. 90x90 mm) z 25, 50 lub 100
karteczek samoprzylepnych z białego papieru
z recyklingu (80 gsm) oraz białą ostatnią
stroną również z recyklingu (300 gsm).

Karteczki samoprzylepne w miękkiej oprawie
(wymiary: 100x72 mm, zamknięte) z 50
samoprzylepnymi karteczkami (80 gsm) w
wymiarze 100x72 mm.

Karteczki samoprzylepne w miękkiej oprawie
(wymiary: 100x72 mm, zamknięte) z 100
samoprzylepnymi karteczkami (80 gsm) w
wymiarze 100x72 mm.

Papier z recyklingu
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MAKING IT EASY... TO STAND OUT

