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02nowości / growbook

Nasiona w drewnianej
osłonce mogą być 
wkomponowane 
zarówno w okładkę
jednoczęściową
jak i łączoną + tłoczenie 
growbookTM.

01 NOWOŚĆgrowbook

Twoje
nasiona

Sosna

Papier
(drewno)

Kalendarz
(wyroby z drewna)

Wszystkie produkty
growbook zawierają nasiona 
sosny - drzewa najczęściej 
wykorzystywanego w naszej 
strefie klimatycznej 
do produkcji wyrobów 
z papieru i drewna.



NOWOŚĆ

03 nowości / papier recyklingowy

Kalendarze wydrukowane
na papierze w 100% z recyklingu!

recycled 100%

Kalendarze wydrukowane
na papierze w 100% z recyklingu,

potwierdzone certyfikatem
FSC Recycled 100%.

Linia G203T i G207T drukowana jest na papierze z certyfikatem FSC® RECYCLED 100%,
co oznacza, że papier w całości pochodzi z makulatury post-konsumenckiej nadając

się jednocześnie do ponownego przetworzenia.

FSC® pomaga zachować lasy dla przyszłych pokoleń.
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blok G203T

format bloku 130x209mm blok G207T

3 format bloku 169x240mm

Zapytaj także o notesy
z certyfikatem
FSC® RECYCLED 100%,
dostępne w dwóch formatach,
96 kartek w linie.

?



okładki
jednoczęściowe
i drukowane

OKŁADKIOKŁADKI
JEDNOCZĘŚCIOWE

okładki
JEDNOCZĘŚCIOWE

okładki
jednoczęścioweJEDNOCZĘŚCIOWEjednoczęściowe
i drukowane

JEDNOCZĘŚCIOWE
i drukowaneI DRUKOWANEI DRUKOWANEi drukowaneI DRUKOWANEi drukowane
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04i drukowane

OKŁADKIOKŁADKI
JEDNOCZĘŚCIOWEJEDNOCZĘŚCIOWEJEDNOCZĘŚCIOWEjednoczęścioweJEDNOCZĘŚCIOWEjednoczęściowejednoczęścioweJEDNOCZĘŚCIOWEjednoczęściowe

i drukowane
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i drukowaneI DRUKOWANEI DRUKOWANEI DRUKOWANEi drukowaneI DRUKOWANEi drukowane
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Dostępne kolory

II grupa cenowa

Bardzo eleganckie
tworzywo o fakturze
skóry naturalnej.

elegance

II grupa cenowa

NOWOŚĆ

Dostępne kolory

Ekskluzywne tworzywo
o modnej fakturze.

sofia NOWOŚĆ

Dostępne kolory

I grupa cenowa

Okleina papierowa o ciekawym
splocie płóciennym.
Zarezerwowana do okładek
jednoczęściowych.

juta NOWOŚĆ

nowości / okładki jednoczęściowe

JEDNOCZĘŚCIOWEJEDNOCZĘŚCIOWEJEDNOCZĘŚCIOWEJEDNOCZĘŚCIOWEJEDNOCZĘŚCIOWE



Dostępne kolory

I grupa cenowa

Gładka okleina papierowa
o wyraźnie widocznych

jasnych włóknach.
Zarezerwowana do okładek

jednoczęściowych.

cora

Dostępne kolory

II grupa cenowa

Eleganckie tworzywo
imitujące zamsz, bardzo

przyjemne w dotyku.

dolce

06 okładki jednoczęściowe

Dostępne kolory

II grupa cenowa

Nowoczesna oprawa
o metalicznym

połysku i strukturze tkaniny.

gloss
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Dostępne kolory

II grupa cenowa

Matowa oprawa skóropodobna
o ciekawej fakturze
z charakterystycznym wzorem.

moderno

II grupa cenowa

II grupa cenowa

Dostępne kolory

Materiał o wyraźnej fakturze
przypominającej splecione
włókna i metalicznym wykończeniu.

pattern

Dostępne kolory

Matowe, przyjemne w dotyku
tworzywo o niejednolitym kolorze.

cotton

okładki jednoczęściowe



Dostępne kolory

Przyjemne w dotyku tworzywo,
któremu dodatkowego uroku

dodaje niejednolity deseń.

mocca

Dostępne kolory

I grupa cenowa

Wysokiej jakości tworzywo
skóropodobne, o klasycznym,

przypominającym skórę
naturalną licu

i błyszczącym wykończeniu. 

sandra

II grupa cenowa

08 okładki jednoczęściowe
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Dostępne kolory

I grupa cenowa

Niezwykle popularna,
matowa oprawa skóropodobna.
Doskonale tłoczy się na gorąco. 

viva

okładki jednoczęściowe



I grupa cenowa

Oprawa kalendarzy książkowych drukowana na papierze,
wykonana zgodnie z projektem graficznym Klienta, pokryta

folią matową, błyszczącą lub soft touch (folia soft touch
odporna na palcowanie).

Za dopłatą możliwość zastosowania lakieru wybiórczego
bądź tłoczenia z kolorową folią.

okładki
drukowane

10 okładki jednoczęściowe / drukowane



okładki łączone

OKŁADKIOKŁADKI
ŁĄCZONEokładki ŁĄCZONEokładki łączoneŁĄCZONEłączone

03
11

OKŁADKI
ŁĄCZONEokładki ŁĄCZONEokładki 

OKŁADKI
ŁĄCZONE
OKŁADKIOKŁADKIOKŁADKIOKŁADKIOKŁADKIOKŁADKIOKŁADKIOKŁADKI03OKŁADKI03OKŁADKIOKŁADKIOKŁADKIOKŁADKIOKŁADKI



możliwe schematy łączenia okładek
kolory według wzornika

12 okładki łączone

NOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆ

alfa

beta dublo

karo

nivo passeo

lino

giga

milan

linea mossa

echo

lea

mia

auraangola

II GRUPA CENOWAI GRUPA CENOWA



możliwe schematy łączenia okładek

13okładki łączone

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

picolo

top

romo

zig-zag 50/50

poket

zapięcie klio

zapięcie lukko zapięcie slim zapięcie slim góra

zapięcie slim środek

smart

piero

trio

rondo

II GRUPA CENOWAI GRUPA CENOWA

kolory według wzornika



14 okładki łączone / przykłady

case zdejmowana nakładka na kalendarz.

karo romo

dublo smart

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



15przykłady / okładki łączone

zig-zag

echo rondo

aura lea

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



16 okładki łączone / przykłady

Funkcjonalne i praktyczne oprawy
wymienne z zapięciem, wykonane
z jednego koloru tworzywa,
w opcji jako okładki łączone,
dwukolorowe. Pod zapięciem szlufka
na długopis z tworzywa.

Dobierz materiał według wzornika

nero oprawa wymienna

łączenie „ANGOLA”łączenie „TOP”

NOWOŚĆ



dodatki
do kalendarzy
i zapięcia

04
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DODATKI04DODATKI04DODATKIDODATKIDODATKIDODATKI
DO KALENDARZY04DO KALENDARZY04DO KALENDARZYDO KALENDARZYDO KALENDARZYDO KALENDARZYDO KALENDARZYDO KALENDARZY
I ZAPIĘCIAdodatkiI ZAPIĘCIAdodatki

do kalendarzyI ZAPIĘCIAdo kalendarzyI ZAPIĘCIAI ZAPIĘCIAI ZAPIĘCIA



datownikiDATOWNIKIDATOWNIKIdatownikiDATOWNIKIdatownikiDO KALENDARZYDO KALENDARZY

18datowniki / dodatki do kalendarzy

DATOWNIKIDATOWNIKI
Rok 1 : 42x12mm

Rok 7: 44x7,5mm

Rok 13 : 36x36mm

Rok 19: 18x27mm

Rok 2: 30x8,5mm

Rok 8: 28x5mm

Rok 14: 40x22mm

Rok 20: 5x43mm

Rok 3: 43x17mm

Rok 9: 52,5x10mm

Rok 15: 40x18mm

Rok 22: długość regulowana x 14,5mm

Rok 21 : 30mm x wysokść regulowana
rok na spad (górna krawędź)

rok na spad (prawa krawędź)
Blaszka Wypukła: 40x14mm

BW (dowolny grawer lub nadruk)



datownikiDATOWNIKIDATOWNIKIdatownikiDATOWNIKIdatownikiDATOWNIKIDATOWNIKI

19 dodatki do kalendarzy / datowniki

Rok 4: 33x13mm

Rok 16: 45x15mm

Rok 10: 36,5x7mm

Rok 5: 45x14mm

Rok 17: 30x25,5mm

Rok 11 : 30x30mm

Rok 6: 30x9,5mm

Rok 18: 37x37mm

Rok 12 : 36x36mm

Rok metalizowany: 52x9,5mm Rok metalizowany: 36x6,5mm Blaszka metalizowana: 30x30mm

Rok 23: 70,5 x 23mm Rok 24: długość regulowana x 25mm

RM1 (duży) RM2 (mały) BM1

 + BW z grawerem lub nadrukiem rok na spad (prawa krawędź)



20dodatki do kalendarzy

na ślepo / na sucho folia niebieska folia szara

folia czarna folia srebrna folia pomarańczowa

folia biała folia złota

Możliwość wykonania
tłoczeń logo lub roku na
ślepo lub z kolorowymi
foliami.

Przedstawione propozycje
nie wyczerpują palety
barw dostępnych folii.

tłoczenie roku
lub logo

Wymiary:
RM1 - 52x9,5mm
RM2 - 36x6,5mm

RM1 / RM2

roczki
metalowe



21 dodatki do kalendarzy / logo

logo metalizowaneblaszka metalizowana

laserfolia
Grawerowanie logo lub roku na ozdobnych foliach.
Cięcie folii według projektu Klienta.



22dodatki do kalendarzy

Możliwość umieszczenia
treści reklamowej według
projektu Klienta.

z nadrukiem

wklejka,
wyklejka reklamowa koperta papierowa
wklejka,
wyklejka reklamowa koperta papierowa



Funkcjonalne zapięcie na
kryty magnes, wyposażone
w szlufkę na długopis.
Szycie na zapięciu
dowolnym kolorem nici.

zapięcie
lukko

Zapięcie na magnes
w formie wąskiego paska
z obszyciem pod kolor.

Możliwość umieszczenia
zapięcia w trzech miejscach
okładki: prawy górny róg
(standard), środek oraz
na górnej krawędzi.

zapięcie
slim

23 dodatki do kalendarzy / zapięcia

NOWOŚĆ



zapięcia / dodatki do kalendarzy

Eleganckie zapięcie
ze szlufką na długopis
łączące pasek dowolnego
tworzywa z metalowym
elementem, w którym
wycięty jest rok.
Szycie na pasku
dowolnym kolorem nici.

Wersja zapięcia z gładkim elementem metalowym
przeznaczonym pod grawer laserowy. Szycie na pasku
dowolnym kolorem nici. Dobierz materiały wg wzornika.

zapięcie
kilo

24

zapięcie
kilo bis
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zapytaj o wycenę
fux@fux.pl

Agencja Reklamy FUX sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37L, 44-100 Gliwice
+48 32 273-24-91
fux@fux.pl
ww.fux.pl
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