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KALENDARZ JEDNODZIELNY LUX 
 

LUX PŁASKI, LUX WYPUKŁY, LUX SPIRALOWANY, LUX Z ZEGAREM 
 

Format: 

 308 x 480 mm 
 

Papier: 

 karton 300 g 

Główka: 

 lux płaski – g. płaska, drukowana w całości 

z pleckami 

 lux wypukły – g. wypukła, tektura lita 1,9 

mm oklejana papierem 150 g kreda błysk 

 lux z zegarem – g. wypukła, tektura lita 1,9 

mm oklejana papierem 150 g kreda błysk 
 

Uszlachetnienie: 

 ekonomiczny – brak 

 lux – folia błysk 1+0 

 z zegarem – folia błysk 1+0 

 

Kolor: 

 4+0 CMYK  
 

Kalendarium: 

 format: 295 x 195 mm 

 druk: offset 90 g, PANTONE 2+0 

 kalendarium klejone lub spiralowane  

 inne: imieniny; język polski, niemiecki i 

angielski; święta i niedziele wyróżnione na 

czerwono; czerwone okienko 
 

Personalizacja: 

 główka i plecki kalendarza drukowane 

według indywidualnego projektu 

 miejsce na reklamę w stopce plecków 

kalendarza 

 

CENNIK 
 

 
LUX PŁASKI 

KLEJONY 

LUX WYPUKŁY 

KLEJONY 

LUX WYPUKŁY 

SPIRALOWANY 

LUX WYPUKŁY 

Z ZEGAREM 

25 szt. 13,35 10,68 zł/szt. 19,50 15,60 zł/szt. 16,20 12,96 zł/szt. 28,20 22,56 zł/szt. 

50 szt. 7,95 6,36 zł/szt. 10,80 8,64 zł/szt. 10,80 8,64 zł/szt. 19,50 15,60 zł/szt. 

100 szt. 5,18 4,14 zł/szt. 8,55 6,84 zł/szt. 8,03 6,42 zł/szt. 17,25 13,80 zł/szt. 

200 szt. 5,15 4,12 zł/szt. 7,88 6,30 zł/szt. 8,00 6,40 zł/szt. 16,58 13,26 zł/szt. 

300 szt. 4,88 3,90 zł/szt. 7,62 6,10 zł/szt. 7,73 6,18 zł/szt. 16,32 13,06 zł/szt. 

500 szt. 4,65 3,72 zł/szt. 7,17 5,74 zł/szt. 7,50 6,00 zł/szt. 15,86 12,68 zł/szt. 

1000 szt. 4,58 3,66 zł/szt. 6,98 5,58 zł/szt. 6,75 5,40 zł/szt. 15,68 12,54 zł/szt. 

projekt  100 zł  100 zł  100 zł  100 zł 
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KALENDARZ TRÓJDZIELNY EKONOMICZNY 
 

EKONOMICZNY PŁASKI 
 

Format: 

 308 x 685 mm 
 

Papier: 

 karton 300 g 
 

Główka: 

 g. płaska, drukowana w całości z pleckami 
 

Uszlachetnienie: 

 ekonomiczny – brak 
 

Kolor: 

 4+0 CMYK 

 

Kalendarium: 

 format: 295 x 135 mm 

 druk: offset 90 g, PANTONE 2+0 

 kalendarium klejone 

 inne: imieniny; język polski, niemiecki i 

angielski; święta i niedziele wyróżnione na 

czerwono; czerwone okienko 
 

Personalizacja: 

 główka i plecki kalendarza drukowane 

według indywidualnego projektu 

 miejsce na reklamę w stopce plecków 

kalendarza 
 

 

CENNIK 
 

 

 
EKONOMICZNY 

KLEJONY 

 

25 szt. 14,03 11,22 zł/szt. 

50 szt. 10,70 8,56 zł/szt. 

100 szt. 7,89 6,31 zł/szt. 

200 szt. 7,19 5,75 zł/szt. 

300 szt. 6,89 5,51 zł/szt. 

500 szt. 6,63 5,30 zł/szt. 

1000 szt. 6,38 5,10 zł/szt. 

projekt  150 zł 
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KALENDARZ TRÓJDZIELNY LUX 
 

LUX PŁASKI, LUX WYPUKŁY, LUX SPIRALOWANY, LUX Z ZEGAREM 
 

Format: 

 308 x 790 mm 
 

Papier: 

 karton 300 g 
 

Główka: 

 lux płaski – g. płaska, drukowana w całości 

z pleckami  

 lux wypukły – g. wypukła, tektura lita 1,9 

mm oklejana papierem 150 g kreda błysk 

 lux z zegarem – g. wypukła, tektura lita 1,9 

mm oklejana papierem 150 g kreda błysk 
 

Uszlachetnienie: 

 folia błysk 1+0 
 

 

Kolor: 

 4+0 CMYK 
 

Kalendarium: 

 format: 295 x 135 mm 

 druk: offset 90 g, PANTONE 2+0 

 kalendarium klejone lub spiralowane  

 inne: imieniny; język polski, niemiecki i 

angielski; święta i niedziele wyróżnione na 

czerwono; czerwone okienko 
 

Personalizacja: 

 główka i plecki kalendarza drukowane 

według indywidualnego projektu 

 miejsce na reklamę pomiędzy kalendariami 

oraz w stopce plecków kalendarza 

 

 

CENNIK 
 

 
LUX PŁASKI 

KLEJONY 

LUX WYPUKŁY 

KLEJONY 

LUX WYPUKŁY 

SPIRALOWANY 

LUX WYPUKŁY 

Z ZEGAREM 

25 szt. 16,95 13,56 zł/szt. 20,70 16,56 zł/szt. 23,85 19,08 zł/szt. 29,40 23,52 zł/szt. 

50 szt. 11,03 8,82 zł/szt. 14,25 11,40 zł/szt. 17,40 13,92 zł/szt. 22,95 18,36 zł/szt. 

100 szt. 8,07 6,46 zł/szt. 11,03 8,82 zł/szt. 14,18 11,34 zł/szt. 19,73 15,78 zł/szt. 

200 szt. 7,58 6,06 zł/szt. 10,20 8,16 zł/szt. 13,35 10,68 zł/szt. 19,20 15,36 zł/szt. 

300 szt. 7,20 5,76 zł/szt. 9,20 7,36 zł/szt. 12,39 9,91 zł/szt. 17,90 14,32 zł/szt. 

500 szt. 7,13 5,70 zł/szt. 7,77 6,22 zł/szt. 10,92 8,74 zł/szt. 16,46 13,16 zł/szt. 

1000 szt. 5,70 4,56 zł/szt. 6,38 5,10 zł/szt. 9,53 7,62 zł/szt. 15,68 12,54 zł/szt. 

projekt  150 zł  150 zł  150 zł  150 zł 
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KALENDARZ CZTERODZIELNY LUX 
 

LUX WYPUKŁY 
 

Format: 

 308 x 975 mm 
 

Papier: 

 karton 300 g 
 

Główka: 

 g. wypukła – tektura lita 1,9 mm oklejana 

papierem 150 g kreda błysk  

 

Uszlachetnienie: 

 folia błysk 1+0 
 

Kolor: 

 4+0 CMYK 

 

Kalendarium: 

 format: 295 x 135 mm 

 druk: offset 90 g, PANTONE 2+0 

 kalendarium klejone 

 inne: imieniny; język polski, niemiecki i 

angielski; święta i niedziele wyróżnione na 

czerwono; czerwone okienko 
 

Personalizacja: 

 główka i plecki kalendarza drukowane 

według indywidualnego projektu 

 miejsce na reklamę pomiędzy kalendariami 

oraz w stopce plecków kalendarza 

 

 

CENNIK 
 

 

 
CZTERODZIELNY 

WYPUKŁY 

 

25 szt. 23,70 18,96 zł/szt. 

50 szt. 17,25 13,80 zł/szt. 

100 szt. 14,03 11,22 zł/szt. 

200 szt. 13,20 10,56 zł/szt. 

300 szt. 12,20 9,76 zł/szt. 

500 szt. 10,77 8,62 zł/szt. 

1000 szt. 9,38 7,50 zł/szt. 

projekt  170 zł 
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KALENDARZ WIELOPLANSZOWY 
 

WIELOPLANSZOWY A4, WIELOPLANSZOWY A3 
 

 
Format: 

 A4: 210 x 297 mm 

 A3: 297 x 420 mm 
 

Papier: 

 Okładka – 250 g 

 Wnętrze – 170 g 
 

Ilość kart: 

 6+1 – 6 dwustronnych plansz + okładka 

 12+1 – 12 jednostronnych plansz + okładka 

 
 

 

Uszlachetnienie: 

 brak 
 

Kolor: 

 4+4 CMYK (w opcji 6 kart + okładka) 

 4+0 CMYK (w opcji 12 kart + okładka) 
 

Personalizacja: 

 każda strona kalendarza drukowana 

według indywidualnego projektu 

 możliwość wyboru koloru spirali z 

zawieszką – kolory: biały, czarny, srebrny

CENNIK 
 

 
A3 

6+1 lub 12+1 

A4 

6+1 lub 12+1 

25 szt. 13,50 10,80 zł/szt. 19,26 15,41 zł/szt. 

50 szt. 13,13 10,50 zł/szt. 14,79 11,83 zł/szt. 

100 szt. 13,13 10,50 zł/szt. 10,37 8,29 zł/szt. 

200 szt. 13,13 10,50 zł/szt. 8,85 7,08 zł/szt. 

300 szt. 12,98 10,38 zł/szt. 8,85 7,08 zł/szt. 

500 szt. 8,25 6,60 zł/szt. 7,50 6,00 zł/szt. 

1000 szt. 5,63 4,50 zł/szt. 4,59 3,67 zł/szt. 

projekt  250 zł  250 zł 
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KALENDARZ BIURKOWY POZIOMY 
 

BIURKOWY KLEJONY, BIURKOWY SPIRALOWANY 
 

Format: 

 228 x 115 mm 
 

Papier: 

 karton 300 g 
 

Kalendarium: 

 format: 110 x 100 mm 

 druk: offset 90 g, PANTONE 2+0 

 kalendarium klejone lub spiralowane 

 inne: miesiąc i dni tygodnia w języku 

polski, angielskim, niemieckim; święta i 

niedziele wyróżnione 

Uszlachetnienie: 

 brak 
 

Kolor: 

 4+0 CMYK  
 

Personalizacja: 

 podstawa kalendarza drukowana według 

indywidualnego projektu 

 możliwość wyboru koloru spirali łączącej 

awers i rewers kalendarza – kolory: biały, 

czarny, srebrny

 
 

 
 

CENNIK 
 

 
BIURKOWY 

KLEJONY 

BIURKOWY 

SPIRALOWANY 

25 szt. 7,61 6,08 zł/szt. 7,61 6,08 zł/szt. 

50 szt. 5,04 4,03 zł/szt. 5,04 4,03 zł/szt. 

100 szt. 3,41 2,72 zł/szt. 3,41 2,72 zł/szt. 

200 szt. 3,29 2,63 zł/szt. 3,29 2,63 zł/szt. 

300 szt. 3,17 2,53 zł/szt. 3,17 2,53 zł/szt. 

500 szt. 2,40 1,92 zł/szt. 2,40 1,92 zł/szt. 

1000 szt. 2,15 1,72 zł/szt. 2,15 1,72 zł/szt. 

projekt  100 zł  100 zł 
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KALENDARZ BIURKOWY 13-KARTKOWY 
 

BIURKOWY SPIRALOWNY 13-KARTKOWY 
 

Format: 

 223 x 115 mm 
 

Papier: 

 karton 300 g 
 

Kalendarium: 

 format: 223 x 90 mm 

 papier: 170 g kreda błysk 

 druk: 4+0 CMYK 

 kalendarium wg indywidualnego projektu 

 kalendarium spiralowane 
 

Uszlachetnienie: 

 brak 
 

Kolor: 

 4+0 CMYK  
 

Personalizacja: 

 każda strona kalendarza drukowana 

według indywidualnego projektu 

 możliwość wyboru koloru spirali łączącej 

awers i rewers kalendarza – kolory: biały, 

czarny, srebrny

CENNIK 
 

 
BIURKOWY 

13-KARTKOWY 

 

25 szt. 20,19 16,15 zł/szt. 

50 szt. 12,63 10,10 zł/szt. 

100 szt. 7,58 6,06 zł/szt. 

200 szt. 6,95 5,56 zł/szt. 

300 szt. 6,32 5,05 zł/szt. 

500 szt. 6,30 5,04 zł/szt. 

1000 szt. 6,30 5,04 zł/szt. 

projekt  250 zł  

 

KALENDARZ LISTKOWY 
 

KALENDARZ LISTKOWY Z ZAOKRĄGLONYMI ROGAMI 
 

Format: 

 85 x 55 mm 
 

Papier: 

 karton 350 g kreda mat/błysk 
 

Uszlachetnienie: 

 standard: brak 

 opcjonalnie: folia mat/błysk 1+0  

Kolor: 

 4+4 CMYK  
 

Personalizacja: 

 kalendarzyk drukowany dwustronnie 

według indywidualnego projektu 

 miejsce na reklamę na awersie 

 

CENNIK 

 

 

 
KALENDARZ LISTKOWY 

STANDARD 

KALENDARZ LISTKOWY 

+ FOLIA BŁYSK/MAT 

500 szt. 114,00 91,20 zł/nakład 130,50 104,40 zł/nakład 

1000 szt. 171,00 136,80 zł/nakład 216,00 172,80 zł/nakład 

2000 szt. 300,00 240,00 zł/nakład 420,00 336,00 zł/nakład 

5000 szt. 658,80 526,80 zł/nakład 801,00 640,80 zł/nakład 

projekt  50 zł  50 zł 
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KOPERTY DO KALENDARZY 
 

KOPERTA PAPIEROWA 

 

 

Format: 

 330 x 230 mm 
 

Papier: 
 90g offset 
 

Kolor: 

 Bez zadruku / z zadrukiem 
 

Cena: 0,45 zł/szt. 

 

KOPERTA PAPIEROWA 

 

 

Format: 

 215 x 315 x 16 mm 
 

Papier: 
 Karton 300g 
 

Kolor: 

 Bez zadruku 
 

Cena: 1,00 zł/szt. 

 

KOPERTA LUX  
 

Format: 

 310 x 256 x 35 mm 
 

Papier: 
 tektura lita 1,9 mm  

oklejana papierem 150 g kreda błysk  
 

Kolor: 

 4+0 CMYK jednostronnie 
 

Uszlachetnienie: 

 folia błysk 1+0  
 

Inne: 

 rzepy,  

 teczka przygotowana pod wymiar kalendarzy  
 

Dostępne modele: 

 Standardowa (gotowy nadruk) 
 Indywidualna: z nadrukiem wg indywidualnego 

projektu 
 

Cena:  

 Standardowa (gotowy nadruk): 5,90 zł/szt. 
 Indywidualna: 11,50 zł/szt. 
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INFORMACJE DODATKOWE 
 
1. Wszystkie ceny w niniejszym katalogu są cenami netto – należy doliczyć 23% vat. 

2. Podane ceny zawierają koszty nadruku. 

3. Przygotowanie projektu dodatkowo płatne, zgodnie z cenami podanymi w cenniku. 

4. Czas realizacji zamówienia – ok. 10-14 dni roboczych od opłacenia proformy i 

zaakceptowania projektu. 

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

za ewentualne błędy merytoryczne, ortograficzne i tym podobne, nadrukowane na 

kalendarzach. 

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

7. Pakowanie kalendarzy w koperty dodatkowo płatne – 0,50 zł/szt. 

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

i technologii produkcji. 

9. Warunki reklamacji: 

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

zamówieniem. 

 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. 

 Reklamacji nie podlegają ewentualne różnice w kolorystyce projektu i gotowego 

wydruku. Mogą one wynikać z indywidualnych ustawień komputera, które wpływają 

na błędne lub zniekształcone wyświetlanie kolorów. Reklamacje dotyczące kolorystyki 

będą rozpatrywane wyłącznie, jeśli przed złożeniem zamówienia, zostanie wykonany 

płatny wydruk próbny (proof).  

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

 zamówienia. 

11.  Kwoty podane w niniejszym cenniku są wartościami netto – należy doliczyć 23% VAT. 

12.  Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz  

 innych właściwych przepisów prawnych. 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! 
 

 
+48 52 330 69 60 

 
zamowienia@winners-gadzety.pl 

 
www.winners-gadzety.pl 
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