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KALENDARZE DZIENNE 
 

Dostępne formaty:  

 A4: 205 x 290 mm (360 stron) 

 B5: 170 x 240 mm (360 stron) 

 A5: 142 x 203 mm (320, 360, 416 stron) 

 B6: 110 x 160 mm (352 strony) 
 

Układ:  

 dzienny: 1 dzień na 1 stronie, sobota  

i niedziela na 1 stronie (320 i 360 stron) 

 dzienny: 1 dzień na 1 stronie, sobota  

i niedziela na osobnych stronach (A5 - 416 

stron) 
 

Objętość: 

 360 stron + 8 stron z mapami  

(Vivella, Nebraska, Denim, Nebraska na 

gumkę, Acero, Grafite) 

 320 stron (Baladek, Vivella economic) 

 416 stron + 8 stron z mapami  

(A5 Nebraska) – sobota i niedziela  

na osobnych stronach 
 

Papier:  

 chamois 70g/m2 (A5 i B6) 

 chamois 80g/m2 (A4 i B5) 
 

Kolorystyka: 

 szaro-bordowa 
 

Kalendarium: 

 przed każdym miesiącem terminarz mie-

sięczny,  

 kalendarium 5-języczne:  

PL, GB, D, RUS, FR,  

 imieniny i święta,  

 fazy księżyca,  

 wschody i zachody słońca,  

 na dole kalendarium plan całego roku 
 

Mapy:  

 na wyklejce z przodu mapa Europy, na 

wyklejce z tyłu mapa Polski; 

 dodatkowo 8 stron z mapami głównych 

miast w Polsce: Gdańsk, Katowice, Kra-

ków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, 

Wrocław (niedostępne w modelach: Bala-

dek, Vivella Economic 

i w formacie B6). 
 

Część informacyjna:  

 plan roczny 2017, 2018, 2019,  

 plan urlopowy,  

 jednostki miar,  

 święta w UE,  

 informacje dla kierowców,  

 oświadczenie o zdarzeniu drogowym,  

 odległości między miastami,  

 informacje o państwach członkowskich UE,  

 przedstawicielstwa Polski w krajach UE,  

 adresy internetowe,  

 tel. numery kierunkowe,  

 kalendarz stuletni,  

 strefy czasowe,  

 plan miesięczny na rok 2018,  

 skorowidz od A do Z. 
 

Wykończenie:  

 blok kalendarza szyty oraz dodatkowo kle-

jony, wzmocniony krepą,  

 tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremo-

wym, 

 perforacja narożników (brak perforacji w 

okleinach Baladek i Vivella Economic). 
 

Możliwe opcje dodatkowe: 

 wycięcie registrów dwurzędowych,  

 druk oraz wklejenie wklejki,  

 metalowa blaszka na krawędzi okładki  

z logo/napisem, 

 metalowe okucia narożników okładki, 

 tłoczenie logo na sucho (niedostępne na 

okleinie Baladek),  

 personalizacja „imię i nazwisko” (niedo-

stępne na okleinie Baladek). 
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KALENDARZE TYGODNIOWE 
 

Dostępne formaty:  

 A4: 210 x 265 mm (144 strony) 

 B5: 165 x 221 mm (144 strony) 

 A5: 142 x 203 mm (128 stron) 

 A6: 87 x 150 mm  (128 stron) 
 

Układ:  

 tygodniowy: 1 tydzień na 2 stronach  

(cały tydzień na rozkładówce) 
 

Objętość: 

 144 strony (A4 i B5)  

 128 stron (A5, A6)  
 

Papier:  

 chamois 70g/m2  
 

Kolorystyka: 

 szaro-bordowa 
 

Kalendarium: 

 kalendarium 5-języczne:  

PL, GB, D, RUS, FR,  

 imieniny i święta,  

 fazy księżyca (brak w A6), 

 wschody i zachody słońca (brak w A6),  

 na dole kalendarium plan całego roku  

(w formacie A6 plan tygodniowy) 
 

Mapy:  

 na wyklejce z przodu mapa Europy, na 

wyklejce z tyłu mapa Polski; 

 dodatkowo 8 stron z mapami głównych 

miast w Polsce: Gdańsk, Katowice, Kra-

ków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, 

Wrocław (niedostępne w modelach: Bala-

dek i Nebraska z gumką oraz A5 tygo-

dniowy Vivella oraz w A6). 

 

Część informacyjna:  

 plan roczny 2017, 2018, 2019,  

 plan urlopowy (brak w A6), 

 informacje dla kierowców (brak w A6), 

 oświadczenie o zdarzeniu drogowym (brak 

w A6), 

 święta w UE (brak w A6), 

 przedstawicielstwa Polski w krajach UE 

(brak w A6), 

 ważne adresy (brak w A6), 

 tel. numery kierunkowe (brak w A6), 

 kalendarz stuletni (brak w A6), 

 rozmiar odzieży,  

 skorowidz od A do Z. 
 

Wykończenie:  

 blok kalendarza szyty oraz dodatkowo kle-

jony, wzmocniony krepą,  

 tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremo-

wym, 

 perforacja narożników (brak perforacji  

w oprawach Baladek i Nebraska z gumką 

oraz A5 Vivella). 
 

Możliwe opcje dodatkowe: 

 wycięcie registrów dwurzędowych,  

 druk oraz wklejenie wklejki,  

 metalowa blaszka na krawędzi okładki  

z logo/napisem, 

 metalowe okucia narożników okładki, 

 tłoczenie logo na sucho (niedostępne  

na okleinie Baladek),  

 personalizacja „imię i nazwisko” (niedo-

stępne na okleinie Baladek). 
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KALENDARZE TYGODNIOWE Z NOTESEM 

 
Dostępne formaty:  

 A4: 210 x 265 mm (144 strony)    

 A5: 142 x 203 mm (144 strony) 
 

Układ:  

 tygodniowy z notesem: z lewej strony ka-

lendarium, z prawej notes w kratkę 
 

Objętość: 

 144 strony + 8 stron z mapami (A4) 

 144 stron (A5)  
 

Papier:  

 chamois 90g/m2 (A4), 

 chamois 70g/m2 (A5) 
 

Kolorystyka: 

 szaro-bordowa 
 

Kalendarium: 

 kalendarium 5-języczne:  

PL, GB, D, RUS, FR,  

 imieniny i święta,  

 fazy księżyca,  

 wschody i zachody słońca,  

 na dole kalendarium plan całego roku. 
 

Mapy:  

 na wyklejce z przodu mapa Europy, na 

wyklejce z tyłu mapa Polski; 

 dodatkowo 8 stron z mapami głównych 

miast w Polsce: Gdańsk, Katowice, Kra-

ków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, 

Wrocław (niedostępne w A5). 

 

Część informacyjna:  

 plan roczny 2017, 2018, 2019,  

 informacje dla kierowców,  

 oświadczenie o zdarzeniu drogowym,  

 święta w UE,  

 rozmiar odzieży,  

 skorowidz od A do Z,  

 notes teleadresowy zintegrowany  

z blokiem. 
 

Wykończenie:  

 blok kalendarza szyty oraz dodatkowo kle-

jony, wzmocniony krepą,  

 tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremo-

wym, 

 perforacja narożników. 
 

Możliwe opcje dodatkowe: 

 wycięcie registrów dwurzędowych,  

 druk oraz wklejenie wklejki,  

 metalowa blaszka na krawędzi okładki  

z logo/napisem, 

 metalowe okucia narożników okładki, 

 tłoczenie logo na sucho,  

 personalizacja „imię i nazwisko”. 
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VIVELLA, VIVELLA ECONOMIC 
 

Vivella economic (A5) – brak dodatkowych map, brak części informacyjnej, imitacja obszycia okładki 

 

CENNIK 

dzienne tygodniowe 

A4 24,10 zł/szt. A4 16,30 zł/szt. 

B5 17,60 zł/szt. B5 13,70 zł/szt. 

A5 12,90 zł/szt. A5 9,00 zł/szt. 

A5 economic 11,40 zł/szt. A6 5,60 zł/szt. 

B6 9,80 zł/szt.    

      

DOSTĘPNE KOLORY OPRAW 

 
czarny – nero 

 
granat – 4716 

 
niebieski – f417 

 
ciemny brąz – 4654 

 
jasny brąz – 4714 

 
zieleń – 4720 

 
bordo – 4700 

 
czerwień – 4872 

 
beż – e274 

 
róż – 4881 

 
szary – e482 

 
pomarańcz – a858 

 

 
oliwka – a967 

 
lilia – e249 
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DENIM 
 

Okładka obszyta nicią w standardzie 

 

CENNIK 

dzienne tygodniowe 

A4 25,40 zł/szt. A4 17,60 zł/szt. 

B5 18,90 zł/szt. B5 15,00 zł/szt. 

A5 13,80 zł/szt. A6 5,90 zł/szt. 

B6 10,30 zł/szt.     

       

DOSTĘPNE KOLORY OPRAW 

 
granat – e389 

 
jasny brąz – e386 

 
ciemny brąz – e391 

 
zieleń – e387 

 
grafit – e392 

 
popielaty – e390 

 
czerwień – e385 

 
pomarańcz – e384 

 

NEBRASKA Z GUMKĄ 
 

Okładka obszyta nicią w standardzie. Zaokrąglone rogi oprawy oraz bloku. Zamykanie na gumkę + gumka na długopis  
w kolorze czarnym. Brak możliwości wklejenia wklejki 

 

CENNIK 

dzienne tygodniowe 

A5 15,00 zł/szt. A5 12,90 zł/szt. 

   A5 + notes 13,00 zł/szt. 

       

DOSTĘPNE KOLORY OPRAW 

 
czarny – nero 

 
brąz – a220 

 
granat – a227 

 
bordo – b459 czerwień – a222 
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NEBRASKA, NEBRASKA EXCLUSIVE 
 

Okładka obszyta nicią w standardzie. Nebraska exclusive - zaokrąglone rogi oprawy oraz bloku, brak możliwości wklejenia 
wklejki reklamowej. W formacie A6 okładka miękka, elastyczna 

 

 

CENNIK 

dzienne tygodniowe 

A4 25,40 zł/szt. A4 17,60 zł/szt. 

B5 18,90 zł/szt. A4 + notes 17,60 zł/szt. 

A5 13,80 zł/szt. A4 exclusive 18,90 zł/szt. 

A5 exclusive 14,60 zł/szt. B5 15,00 zł/szt. 

A5 (416 stron) 14,60 zł/szt. A5 + notes 10,30 zł/szt. 

B6 10,30 zł/szt. A6 5,90 zł/szt. 

    

 

A6 exclusive     
(miękka okładka) 

 

6,40 
 

zł/szt. 

DOSTĘPNE KOLORY OPRAW 

 
czarny – nero 

 
granat – a227 

 
niebieski – a226 

 
jasny niebieski – d140 

 
zieleń – a299 

 
jasny brąz – a219 

 
brąz – a220 

 
ciemny brąz – d556 

 
bordo – b459 

 
czerwień – a222 

 
grafit – d135/m 

 
lilia – d148 

 
pomarańcz – a837 

   

http://winners-gadzety.pl/


Ceny obowiązują od 1.10.2017 r. do wyczerpania zapasów  ∎  Koszty znakowania zgodnie z cennikiem  ∎  Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT 

www.winners-gadzety.pl 

ACERO 
 

Okładka obszyta nicią w standardzie 

 

CENNIK 

dzienne tygodniowe 

A4 25,40 zł/szt.  A4 17,60 zł/szt. 

B5 18,90 zł/szt.  B5 15,00 zł/szt. 

A5 13,80 zł/szt.  A6 5,90 zł/szt. 

B6 10,30 zł/szt.      
       

DOSTĘPNE KOLORY OPRAW 

 
czarny – e964 

 
niebieski – e954 

 
jasny brąz – e935 

 
brąz – e941 

 
ciemny brąz – e944 

 
czerwień – e949 

 
oliwka – e959 

 
pomarańcz –e963, 

 
szary – e946 

 
zieleń – e958 

 

GRAFITE CARBONIUM 
 

Okładka obszyta nicią w standardzie 

 

CENNIK 

dzienne tygodniowe 

A4  25,40 zł/szt.  A4  17,60 zł/szt. 

B5  18,90 zł/szt.  B5  15,00 zł/szt. 

A5  13,80 zł/szt.  A6  5,90 zł/szt. 

B6  10,30 zł/szt.      

DOSTĘPNE KOLORY OPRAW 

 
srebrny – b119/m 

 
grafit – b121/m 

 
niebieski – f796/m 

 
czarny – b859/m 
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BALADEK 
 

Imitacja obszycia okładki. Brak części informacyjnej i dodatkowych map. Brak perforacji narożników.  
Brak możliwości tłoczenia logo. 

 

CENNIK 

dzienne tygodniowe 

A5  5,90 zł/szt. A4  11,10 zł/szt. 

B6  4,70 zł/szt. B5  7,70 zł/szt. 

    A5  4,60 zł/szt. 

    A6  3,20 zł/szt. 

DOSTĘPNE KOLORY OPRAW 
 

czarny 

 

 
granat 

 

 
bordo 

 

 
zieleń 

 

 
jasny brąz 

 

 
czerwień 

(tylko A5, B6, A6) 
 

KALENDARZE PRZESZYTE 
 

Okładka obszyta nicią w standardzie 

CENNIK 

dzienne tygodniowe 

A5 linia górna  15,50 zł/szt. A4 linia górna  20,70 zł/szt. 

A5 passo  15,50 zł/szt. A4 passo  20,70 zł/szt. 

A5 grzbiet  16,80 zł/szt. A4 grzbiet  22,00 zł/szt. 

A5 portos  18,10 zł/szt. A4 portos  23,30 zł/szt. 

DOSTĘPNE KOLORY OPRAW 

 
„linia górna” 

nebraska czarny/nero 

+ pasek nebraska czerwony 

  
„passo” 

vivella zielony 

+ pasek 5mm vivella oliwka 

 
„passo” 

vivella granat  

+ pasek 5mm vivella pomarańcz 

 
„grzbiet” 

tył nebraska czarny/nero 

+ przód vivella szary 

 
„grzbiet” 

tył nebraska czarny/nero 

+ przód nebraska czerwony 

 
„portos” 

denim grafit 

+ wstawka denim popielaty 

 
„portos” 

nebraska granat 

+ wstawka vivella niebieski 
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OPCJE DODATKOWE 
 

 

Tłoczenie logo na okładce:  

Na wszystkich okleinach (oprócz okleiny introligatorskiej Bala-

dek) wykonujemy tłoczenia z efektem termoprzebarwienia (na 

sucho). Przy zamówieniu prosimy o wskazanie umiejscowienia 

logotypu (np. prawy dolny róg). Wymiar pola, na którym powin-

no zmieścić się logo wynosi 30 cm2 (50 x 60 mm). Istnieje moż-

liwość zaprojektowania większego logo – wówczas matryca 

liczona będzie jako wielokrotność 30 cm2 (tj. 60 cm2, 90 cm2 itd.) 

 

 

Cennik: 

 Tłoczenie logo do 50 szt. – ryczałt 40,00 zł 

 Tłoczenie logo pow. 50 szt. – 0,80 zł/szt. 

 Matryca (koszt za każde rozpoczęte 30 cm2) – 75,00 zł 

 Wznowienie – 30,00 zł 
 

 

Personalizacja i znakowanie techniką laserową:  

Na wszystkich okleinach (oprócz okleiny introligatorskiej Baladek) 

istnieje możliwość wykonania znakowania techniką laserową (np. 

logo lub personalizacja imienna) w dowolnym miejscu na oprawie 

kalendarza. Koszt za każde rozpoczęte 10 cm2 

 

Cennik: 

 Grawer laserowy do 50 szt. – 6,00 zł/szt. 

 Grawer laserowy pow. 50 szt. – 5,00 zł/szt. 
 

 

Metalowe blaszki z grawerem:  

Jedną z opcji dodatkowych są metalowe blaszki, zakładane na kra-

wędź okładki z możliwością wykonania grawera laserowego. Blaszki 

dostępne są w kolorach złotym i srebrnym oraz dwóch formatach: 

kwadrat (2,5 x 2,5 mm) i prostokąt (0,8 x 5 cm) 

 

Cennik: 

 Koszt blaszki – 2,00 zł/szt. 

 Znakowanie laserem do 50 szt. – ryczałt 125,00 zł 

 Znakowanie laserem pow. 50 szt. – 3,20 zł/szt. 
 

 

Wycięte registry:  

W każdym kalendarzu w standardzie registry są tylko nadrukowane.  

Na życzenie klienta istnieje możliwość wycięcia registrów dwurzędowych 

(nie dotyczy kalendarza A6 kieszonkowego).  

Rozwiązanie dla nakładów powyżej 100 szt. 

 
Cennik: 

 Wycięcie registrów (A4, A5, B5, B6) – 2,50 zł/szt. 
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Okucia narożników:  

Na życzenie istnieje możliwość założenia metalowych okuć na narożniki 

okładki (w kolorze złotym lub srebrnym). 

 

Cennik: 

 Metalowe okucia (cena za komplet = 4 szt.) – 4,00 zł/kpl. 
 

 

Wklejki reklamowe:  

Na Państwa życzenie do kalendarza wydrukujemy oraz wkleimy 

wklejkę z dowolnym Państwa projektem (rozwiązanie dla nakładów 

powyżej 100 szt.).Druk w dowolnej ilości kolorów. 

 

Cennik: 

 Wklejenie wklejki reklamowej – 0,75 zł/1 kartka 

 Wydruk wklejki jednostronnej 

 100 szt. 200 szt. 300 szt. 400 szt. 500 szt. 600 szt. 700 szt. 800 szt. 900 szt. 1000 szt. 

A5 150 zł 200 zł 288 zł 363 zł 450 zł 500 zł 575 zł 613 zł 665 zł 688 zł 

A4 213 zł 338 zł 488 zł 575 zł 650 zł 688 zł 750 zł 825 zł 888 zł 938 zł 

B5 213 zł 338 zł 488 zł 575 zł 650 zł 688 zł 750 zł 825 zł 888 zł 938 zł 

B6 150 zł 200 zł 288 zł 363 zł 450 zł 500 zł 575 zł 613 zł 665 zł 688 zł 

A6 100 zł 150 zł 200 zł 250 zł 300 zł 330 zł 388 zł 438 zł 488 zł 538 zł 

 Wydruk wklejki dwustronnej 

 100 szt. 200 szt. 300 szt. 400 szt. 500 szt. 600 szt. 700 szt. 800 szt. 900 szt. 1000 szt. 

A5 270 zł 360 zł 518 zł 653 zł 810 zł 900 zł 1035 zł 1103 zł 1193 zł 1238 zł 

A4 383 zł 608 zł 878 zł 1035 zł 1170 zł 1238 zł 1350 zł 1485 zł 1598 zł 1688 zł 

B5 383 zł 608 zł 878 zł 1035 zł 1170 zł 1238 zł 1350 zł 1485 zł 1598 zł 1688 zł 

B6 270 zł 360 zł 518 zł 653 zł 810 zł 900 zł 1035 zł 1103 zł 1193 zł 1238 zł 

A6 180 zł 270 zł 360 zł 450 zł 540 zł 608 zł 698 zł 788 zł 878 zł 968 zł 

 

 

Tekturowe pudełka:  

Pudełka z tektury gładkiej: brązowe lub białe. 

 

Cennik: 

 Usługa pakowania – 0,60 zł/szt. 

 Pudełko w formacie A5 – 2,00 zł/szt. 

 Pudełko w formacie A4 – 2,50 zł/szt. 

 Pudełko w formacie B5 – 2,30 zł/szt. 

 Pudełko w formacie B6 – 2,00 zł/szt. 

 Pudełko w formacie A6 – 1,50 zł/szt. 
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INFORMACJE DODATKOWE 
 

 

1. Wszystkie ceny w niniejszym katalogu są cenami netto – należy doliczyć 23% vat. 

2. Ceny kalendarzy nie zawierają kosztów znakowania. Znakowanie wg załączonego cennika. 

3. Minimalna ilość zamawianych kalendarzy = 10 sztuk danego rodzaju. 

4. Projekt - wizualizację gratis przygotowujemy po przesłaniu logotypu (w grafice wektorowej) oraz 

pozostałych informacji, które mają zostać naniesione na kalendarzach* 
* W przypadku rezygnacji z zamówienia po otrzymaniu projektu, naliczana będzie opłata w wysokości 20,00 zł. 

5. Czas realizacji zamówienia wynosi ok. 10-14 dni roboczych od momentu opłacenia proformy  

i zaakceptowania projektu. 

6. Po akceptacji projektu przez Zamawiającego, Firma Winners nie ponosi odpowiedzialności za 

ewentualne błędy merytoryczne, ortograficzne i tym podobne, nadrukowane na kalendarzach. 

7. Koszt transportu uzgadniany jest indywidualnie – w zależności od wielkości zamówienia. 

(16,00 zł/karton do 30 kg). 

8. Poszczególne partie towaru mogą nieznacznie różnić się odcieniem, co wynika z procesu i techno-

logii produkcji. 

9. Rezygnację z zamówienia należy potwierdzić drogą mailową w ciągu 24h od złożenia zamówienia. 

10.  Warunki reklamacji: 

 Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dostarczone artykuły są zgodne z zamówie-

niem; 

 w razie niezgodności, reklamację należy przesłać drogą mailową, w terminie 3 dni od momentu 

otrzymania towaru; 

 w przypadku reklamacji, należy odesłać tylko reklamowaną partię towaru. 

11.  Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych wła-

ściwych przepisów prawnych. 

12.  Istnieje możliwość zamówienia próbnika opraw kalendarzy oraz katalogów w wersji papierowej: 

 Wzornik opraw – 20,00 zł netto/1 szt. + koszt przesyłki 

 Katalog – 3,00 zł netto/1 szt. + koszt przesyłki 

 
Ze względu na duże zainteresowanie kalendarzami książkowymi, przed dokonaniem wpłaty za 

zamówienie, prosimy o potwierdzenie dostępności danego modelu. Nie ma możliwości rezerwacji! 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! 
 

 
+48 52 330 69 60 

 
kalendarze@winners-gadzety.pl 

 
www.winners-gadzety.pl 

 

http://winners-gadzety.pl/
mailto:kalendarze@winners-gadzety.pl
http://www.winners-gadzety.pl/

