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Kalendarze 
trójdzielne

Przygotowaliśmy dla Państwa 2 rodzaje kalendarzy trojdzielnych:
1. Kalendarz trójdzielny PAS. Cały kalendarz wyprodukowany jest 

z jednego długiego pasa. Wielkośc całości to 30 cm x 80 cm. 
2. Kalendarz trójdzielny z wypukłą główką. Główka wypukła 

montowana do podkładu. Całość ma wymiar 31 cm x 78 cm. 



Kalendarz
z wypukłą 
główką

1. Projekt graficzny główki, podkładu oraz kalendariów.
2. Główka i podkład foliowane do wyboru: folią błyszczącą, folią matową lub 

folią matową + wybiórczy lakier UV
3. Kalendaria indywidualnie zaprojektowane, moga zawierać reklamowe zdjęcia 

firmy, indywidulane święta, dowolna kolorystyka, wielojęzykowe etc.
4. Kalendaria zadruk na papierze kredowym 115g matowa.
5. Okienka do kalendarzy proponujemy standardowe nakładane na kalen-

darium (nie wyginają kalendarza) lub okienko zadrukowane o dowolnym 
kształcie.

Produkujemy również kalendarze  
w wybranej konfiguracji w oparciu  
o Państwa gotowy projekt



Kalendarz
trójdzielny 
PAS

1. Projekt graficzny całości kalendarza oraz kalendariów.
2. Kalendarz w całości i dwustronnie foliowany do wyboru: folią 

błyszczącą, folią matową, folia SoftTouch lub folią matową + wy-
biórczy lakier UV.

3. Możliwość wycięcia na obrzerzach główki dowolnego elementu, lub 
w podkładzie.

4. Stosujemy również technike montowania dodatkowego elelemtu 
graficznego na obszarze głowki kalendarza - efekt 3D.

5. Kalendaria indywidualnie zaprojektowane, moga zawierać reklam-
owe zdjecia firmy, indywidulane święta, dowolna kolorystyka, 
wielojęzykowe etc.

6. Kalendaria zadruk na papierze kredowym 115g matowa.
7. Okienka do kalendarzy proponujemy standardowe nakładane na 

kalendarium (nie wyginają kalendarza) lub okienko zadrukowane o 
dowolnym kształcie.



Uszlachetnienie
kalendarzy

Folia 
błyszcząca

Folia 
matowa i lakier 
wybiórczy UV

Element 
wycinany

w kalendarzu 



Kalendaria Do każdego rodzaju kalendarza przygotowujemy indywidualne 
kalendaria. W zależności od potrzeb klienta kalendaria moga 
byc wielojęzyczne, moga zawierać imieniny, święta, ikony przy 
wybranych świetach.
Kolorystykę kalendariów dopasowujemy do całości projektu kalen-
darza. Jeżeli jest taka konieczność wdrukowujemy na kalendariach 
logotypy.



Dodatki do 
kalendariów

Miejsca  
reklamowe

Karty 
z życzeniami

Karty
reklamowe 



przykład wykorzystania 
ikonek przy kalendaraich
oraz kart PRZYKRYWEK  
z życzeniami



Kalendarze 
biurkowe

Oferujemy kalendarze biurkowe miesięczne oraz tygodniowe.

KALENDARZE MIESIĘCZNE  mogą być 6, 7, 12, 13 kartkowe i wiecej.
Na poszczególnych stronach projektujemy indywidualne kalendarai z 
uwzględnieniem świąt i uroczystości, które chciałby uwzględnić klient.
Poszczególne karty miesięcy  moga być rozdzielone dodatkowa strona 
w całości przedstwaiająca reklame produktu, usługi lub misji firmy etc.
Kalendarze sa pionowe oraz poziome.

KALENDARZE TYGODNIOWE moga być zaprojektowane tak aby cały 
arkusz przeznaczony był tylko na dni tygodnia, lub uwzględniał miejsce 
na reklamę (boczna lub poziomą).

Produkujemy również kalendarze EKOLOGICZNE w całości wyprodu-
kowane na papierach pochodzacych z recyklingu. papiery te moga byc 
zupelnie białe lub brązowe o róznej gramaturze (od 100 - 300g)



Kalendarz pionowy miesięczny, wydrukowany na papierze KRAFT - 100% Z RECYKLINGU.

Kalendarz poziomy tygodniowy z bocznym miejscem na reklamę, na każdej stronie inna 
reklama.



kalendarz biurkowy
-z grafika reklamową
-dodatkowe miesiące w 
dolnej partii



MASZ INNĄ KONCEPCJĘ KALENDARZA ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI



Kalendarze
planszowe

Kalendarze planszone produkujemy w oparciu o życzenia klienta.
Format dowolny. Poziomy lub pionowy.

Przygotowujemy całośc projektu wraz z niezbędnymi zdjęciami oraz grafikami.

Drukujemy równiez na podstawie nadesłanego projektu, które możemy zaadap-
tować do wybranego formatu.



zapraszamy do konatktu:
pdabrowska@ddrukarnia.com.pl

tel. 509 913 703
www.ddrukarnia.com.pl


