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Formát: 300 × 120 mm, 64 strán
Priestor pre potlač: 300 × 30 mm
Vario špirála, natieraný lesklý papier

Formát: 300 × 120 mm, 64 strán
Priestor pre potlač: 300 × 30 mm
Vario špirála, natieraný lesklý papier

Formát: 300 × 120 mm, 64 strán
Priestor pre potlač: 300 × 30 mm
Vario špirála, natieraný lesklý papier

Formát: 300 × 120 mm, 64 strán
Priestor pre potlač: 300 × 30 mm
Vario špirála, natieraný lesklý papier

Spoznajte krásy Slovenska a nazrite do jeho čarovných zákutí prostredníctvom 
stolového kalendára Slovensko. Obľúbený jednotýždňový kalendár s hodinovým 
delením, daňovými pripomienkami, prehľadnými mesačnými kalendáriami, fázami 
Mesiaca, východmi a západmi Slnka a štátnymi sviatkami vybraných krajín EÚ. 
Obsahuje slovenské a české mená (rozšírené o netradičné mená).

Majestátne štíty, rozmanitá príroda a život ľudí, zachytené počas všetkých 
ročných období vo Vysokých Tatrách. Stolový jednotýždňový kalendár 
s hodinovým delením, daňovými pripomienkami, prehľadnými mesačnými 
kalendáriami, fázami Mesiaca, východmi a západmi Slnka, štátnymi sviatkami 
vybraných krajín EÚ. Doplnené o slovenské a české mená (rozšírené 
o netradičné mená).

Nádherný a nevyspytateľný život v prírode a v nej voľne žijúcej zveri. Skvost 
nielen pre poľovníkov. Stolový jednotýždňový kalendár s originálnymi fotografiami 
divo žijúcich zvierat, s informáciami o ich spôsobe života. Nechýbajú piktogramy 
zvierat s prehľadnou informáciou o ich love. S prehľadným mesačným kalendáriom, 
hodinovým delením, fázami Mesiaca, východmi a západmi Slnka i Mesiaca. Obsahuje 
slovenské a české mená (rozšírené o netradičné mená).

Rýchle kolesá, výkonné motory, atraktívny dizajn. Svet áut, ktorý má vždy čo 
ponúknuť. Špičkové výtvory popredných svetových automobilových výrobcov. Stolový 
kalendár s riadkovým kalendáriom, fázami Mesiaca, východmi a západmi Slnka, 
prehľadnými mesačnými kalendáriami, štátnymi sviatkami vybraných krajín EÚ. 
Obsahuje slovenské a české mená (rozšírené o netradičné mená).

SLOVENSKO | SK-01 VYSOKÉ TATRY | SK-02

POĽOVNÍK | SK-03 AUTÁ | SK-04



Formát: 300 × 120 mm, 64 strán
Priestor pre potlač: 300 × 30 mm
Vario špirála, natieraný lesklý papier

Formát: 300 × 120 mm, 32 strán
Priestor pre potlač: 300 × 30 mm
Vario špirála, natieraný lesklý papier

Formát: 300 × 120 mm, 32 strán
Priestor pre potlač: 300 × 30 mm
Vario špirála, natieraný lesklý papier

Formát: 285 × 130 mm, 62 strán
Priestor pre potlač: 285 × 25 mm
Vario špirála, ofsetový papier

Aj vy často zápasíte s otázkou „Čo variť?“ Skvelou inšpiráciou na prípravu 
chutných, nenáročných jedál vám bude práve kalendár Kuchárka. Stolový 
jednotýždňový kalendár s obrázkami a receptami jedál, doplnený o fázy Mesiaca, 
východy a západy Slnka, s prehľadnými mesačnými kalendáriami. Obsahuje 
slovenské a české mená (rozšírené o netradičné mená). Tak prajeme Dobrú chuť!

Kto by nemal rád maškrty? Za každým dobrým obedom by mal nasledovať 
dezert, to tvrdili už naše staré mamy. A nie hocijaký! Výber tých najlepších 
a pritom nenáročných sladkých i slaných múčnikov vám ponúka dvojtýždňový 
stolový kalendár s obrázkami a receptami. Nájdete v ňom aj informácie o východe 
a západe Slnka, slovenské a české mená (rozšírené o netradičné mená).

Slnečná sústava ovplyvňuje každodenný život. Lunárny kalendár je tým 
najlepším pomocníkom a radcom, kedy a ako sa starať o svoje zdravie, 
domácnosť či záhradu. Naučí vás ako využívať silu Mesiaca vo svoj prospech. 
Jednotýždňový kalendár obsahuje východy a západy Slnka a Mesiaca, znamenia 
zverokruhu a slovenské kalendárium.

Užitočný kalendár pre všetkých, ktorých koníčkom je rybárčenie. A poučný 
pre tých, ktorých zaujíma svet našich sladkovodných rýb. V stolovom 
dvojtýždňovom kalendári nájdete dôležité informácie o aktivite rýb, zákonných 
najmenších lovných mierach, dobe hájenia, dennom čase lovu, fázach Mesiaca. 
Obsahuje slovenské a české mená.

DOBRÚ CHUŤ | SK-05 MÚČNIKY | SK-06

RYBÁRSKY KALENDÁR | SK-12LUNÁRNY KALENDÁR | SK-07

NOVINKA



PRIESTOR PRE POTLAČ

Formát: 300 × 120 mm, 64 strán
Priestor pre potlač: 300 × 30 mm
Vario špirála, ofsetový papier

Formát: 210 × 150 mm, 64 strán
Priestor pre potlač: 210 × 30 mm
Vario špirála, ofsetový papier

Formát: 520 × 390 mm
Priestor pre potlač: 520 × 55 mm
Lepená väzba, ofsetový papier, 25 trhacích listov

Najpredávanejší stolový kalendár, veľmi prehľadný, vhodný pre všetkých aktívnych 
ľudí, ktorí potrebujú dostatočný priestor na poznámky. Obsahuje všetky potrebné 
informácie pre každý pracovný deň. Jednotýždňový stĺpcový kalendár s hodinovým 
delením, daňovými pripomienkami, prehľadnými mesačnými kalendáriami, 
fázami Mesiaca, východmi a západmi Slnka, štátnymi sviatkami vybraných krajín 
EÚ, znameniami zverokruhu. Doplnený o slovenské a české mená (rozšírený 
o netradičné mená).

Zmenšená verzia pracovného kalendára s odlišným riadkovým kalendáriom. Obsah 
je identický s veľkým pracovným kalendárom, vrátane daňových pripomienok 
s prehľadnými mesačnými kalendáriami, fázami Mesiaca, východmi a západmi Slnka, 
štátnymi sviatkami vybraných krajín EÚ. Nechýbajú znamenia zverokruhu, slovenské 
a české mená (rozšírené o netradičné mená).

PRACOVNÝ KALENDÁR | SK-08 PRACOVNÝ KALENDÁR malý | SK-09

STOLOVÁ PODLOŽKA | PP-01, PP-02
s kalendáriom / bez kalendária

Stolová pracovná podložka s týždenným plánovaním v prevedení s kalendáriom  
na celý rok, alebo univerzálna na akýkoľvek rok bez kalendária. Praktická pomôcka, 
ktorá chráni váš stôl a zároveň nahrádza kalendár, či poskytuje priestor na poznámky. 
Spodná papierová lišta pre potlač: 520 × 55 mm.

PRIESTOR PRE POTLAČ

Formát: 75 × 105 mm, 64 strán
Priestor pre potlač: 75 × 20 mm
Vario špirála, ofsetový papier

Obľúbený variant 
pracovného kalendára 
pre minimalistov. 
Šikovný a praktický 
týždňový kalendár 
malých rozmerov, ale 
bohatý obsahom, vrátane 
východov a západov 
Slnka, fáz Mesiaca 
a slovenského kalendária.

MINI KALENDÁR | SK-10

Formát: 210 × 210 mm
Lepená väzba, ofsetový papier, 52 trhacích listov

Veľmi obľúbená a účelná pracovná pomôcka – podložka pod myš a zároveň 
poznámkový blok s možnosťou týždňového plánovania.

PODLOŽKA POD MYŠ „Myšpad“ | PP-03

PRAKTICKÉ

PRIESTOR PRE POTLAČ



Formát: 140 × 204 mm
Tvrdá šitá väzba V8, 366 strán, razba roku
Možnosť dotlače loga na obale
Farebná škála: Nero, Blue, Green, Opal, Ruby, Sand

Denný diár v pestrej farebnej škále s bohatým obsahom. Váš spoľahlivý pomocník v každodennom 
živote. Kvalitný diár s hodinovým delením, obsahuje slovenské a české kalendárium, anglický 
preklad, prehľad dôležitých inštitúcií, informácie o štátnych sviatkoch vybraných krajín EÚ. Ponúka 
dostatočný priestor pre písanie poznámok a pripomienok, adresár. 

MANAGER DIÁR | D-01

Formát: 165 × 245 mm
Tvrdá šitá väzba V8, 128 strán, razba roku
Možnosť dotlače loga na obale
V prevedení ONYX

TOP MANAGER DIÁR týždenný | D-02

Formát: 90 × 160 mm
PVC obal, šitá väzba V1, 72 strán
Možnosť dotlače loga na obale

Formát: 165 × 245 mm (A5)
Vario špirála, 46 listov
Farebná škála: Lock, Rainbow

MINIDIÁR | D-03

POZNÁMKOVÝ DIÁR | D-04

GLÓBUS

HORYKVETY

Chcete byť úspešní? Týždenný TOP manager diár vám pomôže. Aby ste už 
na nič dôležité nezabudli. Praktický diár s hodinovým delením, slovenské a české 
kalendárium, anglický preklad, prehľad dôležitých inštitúcií, informácie o štátnych 
sviatkoch vybraných krajín EÚ. Zároveň poskytuje dostatočný priestor na poznámky 
a pripomienky. Obsahuje adresár, slovenské a české mená.

Formát: 300 × 500 mm + LASH (vrchná časť) 300 × 160 mm
Priestor pre potlač: 300 × 35 mm, 12 listov
Vario špirála, ofsetový papier

Ponúkame možnosť 
vlastnej grafiky namiesto 

obrázku.

Stále populárnejší a veľmi žiadaný trojmesačný nástenný kalendár. Prehľadný 
dvanásťlistový kalendár s posuvným okienkom pre lepšiu orientáciu v mesiaci. 
Ponúka kalendárium so slovenskými a českými menami. Je vhodný aj pre organizácie 
a podnikateľov vďaka možnosti umiestnenia vlastnej grafiky namiesto obrázku.

TROJMESAČNÝ KALENDÁR | NK-05

PRIESTOR PRE POTLAČ

VAŠE
LOGO

Formát: 300 × 160 mm

TÝŽDENNÝ

DENNÝ

Poznámkový diár

Vreckový, či kabelkový diár s prehľadným týždňom na každej strane. V mini diári nájdete 
všetko potrebné, vrátane východov a západov Slnka, znamení zverokruhu, informácií 
o štátnych sviatkoch vybraných krajín EÚ, priestor pre písanie poznámok a pripomienok, 
adresár. Obsahuje slovenské aj české mená.

Nadčasový praktický zápisník vhodný pre tých, ktorí nevyžadujú v diároch denné, či týždenné 
kalendáriá. Jediným kritériom je dostatočný priestor na poznámky. Diár s atraktívnym dizajnom, 
vhodný pre mužov aj pre ženy. Obsah dopĺňa prehľadný ročný kalendár, abecedný zoznam mien 
a prehľad štátnych sviatkov.
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Blažena

Svatava, Svatoslava

Pankrác

Servác

Zikmund

Alexej

Květoslav

Klaudie, Květnové povstání českého lidu (1945)

Radoslav

Stanislav Bonifác

Sviatok práce, Pamela Deň víťazstva nad fašizmom, Ingrida
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NOVINKA



Formát: 340 × 460 mm
Priestor pre potlač: 340 × 40 mm
Vario špirála, natieraný lesklý papier, 7 listov

Formát: 340 × 460 mm
Priestor pre potlač: 340 × 40 mm
Vario špirála, natieraný lesklý papier, 7 listov

Formát: 340 × 460 mm
Priestor pre potlač: 340 × 40 mm
Vario špirála, natieraný lesklý papier, 7 listov

Formát: 340 × 460 mm
Priestor pre potlač: 340 × 40 mm
Vario špirála, natieraný lesklý papier, 7 listov

Pútavý nástenný kalendár približuje krásu, jedinečnosť a rozmanitosť slovenskej 
krajiny a jej prírodných a historických pamiatok. Originálny nástenný kalendár 
s mesačným kalendáriom so slovenskými a českými menami a prehľadným 
kalendáriom predchádzajúceho a nasledujúceho mesiaca. Ideálny vkusný doplnok 
vášho interiéru, či kancelárie.

Kalendár, ktorý očarí každého milovníka prírody. Fascinujúce zábery voľne žijúcich 
zvierat z našich lesov s podrobnými informáciami pre poľovníkov o dobe lovu, fázami 
Mesiaca, východmi a západmi Slnka v mesačnom nástennom kalendári. Obsahuje 
slovenské a české mená, s vyznačením štátnych sviatkov.

Krása našich veľhôr zachytená v originálnych tatranských impresiách. Každý 
jeden mesiac Tatry prekvapia novým pohľadom a vy sa ním môžete kochať aj 
v pohodlí vášho domova či kancelárie. Odhaľte všetky doteraz nepoznané podoby 
majestátnych Tatier v mesačnom nástennom kalendári so slovenskými a českými 
menami a vyznačenými štátnymi sviatkami oboch krajín.

Krása ženy zobrazená vo veľmi vkusnom glamour prevedení. Zvodné krivky žien 
iste potešia nejedno mužské oko. Atraktívny kalendár s mesačným kalendáriom.

SLOVENSKO | NK-01

POĽOVNÍK | NK-03

TATRY | NK-02

ŽENY | NK-04

PRIESTOR PRE POTLAČ

PRIESTOR PRE POTLAČ

PRIESTOR PRE POTLAČ

PRIESTOR PRE POTLAČ



Formát: 310 × 320 mm
Priestor pre potlač: 310 × 40 mm
Vario špirála, natieraný lesklý papier, 7 listov

Formát: 310 × 320 mm
Priestor pre potlač: 310 × 40 mm
Vario špirála, natieraný lesklý papier, 7 listov

Formát: 310 × 320 mm
Priestor pre potlač: 310 × 40 mm
Vario špirála, natieraný lesklý papier, 7 listov

Formát: 210 × 150 mm, 64 strán
Vario špirála, natieraný lesklý papier

„Tam kde kvitnú kvety, tam je vždy aj nádej“. Očarujúci nástenný kalendár, ktorý 
pohladí dušu krásnou kvetinou a osloví srdce „zrnkom múdrosti“. Zaručene bude 
ozdobou vašej domácnosti, či kancelárie. Obsahuje mesačné kalendárium  
so slovenskými a českými menami a vyznačením štátnych sviatkov.

Vycestujte s nami do sveta a navštívte najkrajšie prírodné a kultúrne klenoty 
na Zemi. Všetky sú súčasťou Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Vzácnosti, 
ktoré podnecujú nielen k videniu, ale aj k spoznávaniu. V tomto krásnom a poučnom 
kalendári sa o nich dozviete omnoho viac. Mesačný nástenný kalendár doplnený 
o slovenské a české mená a štátne sviatky.

Rozkošné malé šteniatka zaručene potešia malých a veľkých. Prídu si na svoje 
milovníci psov aj deti, ktoré túžia po svojom domácom miláčikovi. Kalendár oživí 
každú detskú izbu či interiér. Mesačný nástenný kalendár doplnený o slovenské 
a české mená a štátne sviatky.

Aj vy milujete tradičnú 
slovenskú kuchyňu, ale pritom 
radi skúšate niečo nové? 
Spojením tradičných receptov 
s netradičným vznikli nové 
kombinácie chutí a receptov. 
Gazdinka je plná kreatívnych, 
jednoduchých slovenských 
receptov, ktoré musíte vyskúšať. Nástenný dvojtýždňový kalendár s obrázkami 
a receptami jedál a praktickými radami do kuchyne. Obsahuje slovenské a české 
kalendárium, fázy Mesiaca.

KVETY | NK-06 SVET | NK-07

CHLPÁČI | NK-10GAZDINKA | NK-08

PRIESTOR PRE POTLAČ PRIESTOR PRE POTLAČ

PRIESTOR PRE POTLAČ

NOVINKA



Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku

Formát: 105 × 148 mm

Formát: 105 × 148 mm 
(210 × 148 mm v rozloženom stave)

Formát: 210 × 100 mm  
(210 × 200 mm v rozloženom stave)

Vianočná guľa | PF-01

Vianočný strom | PF-04

Zimná krajina | PF-02

Jednolistová pohľadnica s vianočným motívom a štvorjazyčným prianím
k Vianočným sviatkom a novému roku.

Dvojlistová pohľadnica s vianočným motívom a štvorjazyčným prianím 
k Vianočným sviatkom a novému roku.

Dvojlistová pohľadnica s textom pri obrázku a vianočným 
a novoročným pozdravom v slovenskom jazyku vo vnútri.

Formát: 148 × 105 mm 
(148 × 210 mm v rozloženom stave)

Vianočné svetlo | PF-03

Dvojlistová pohľadnica s motívom zimnej krajiny a štvorjazyčným prianím
k Vianočným sviatkom a novému roku.
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Formát: 220 × 165 mm, 30 strán
Priestor pre potlač: 220 × 30 mm
Vario špirála, natieraný lesklý papier

Stolový dvojtýždňový kalendár s náboženskou tematikou zachytenou na krásnych 
maľbách a freskách, od slávnych i neznámych autorov, s popisom zobrazenia. 
Obsahuje cirkevné a svetské kalendárium.

KATOLÍCKY KALENDÁR | SK-11

PRIESTOR PRE POTLAČ

Formát: 165 × 235 mm, 28 strán
Väzba V1, natieraný lesklý papier

Nástenný kalendár s náboženskou 
tematikou, hodnotnými a vzácnymi 
maľbami z rôznych chrámov a kostolov 
sveta, s popisom zobrazenia. 
Obsahuje cirkevné a svetské 
kalendárium.

KATOLÍCKY NÁSTENNÝ KALENDÁR | NK-09

Krásne
Vianoce

a pokojné


