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2015 cennik

czêœæ A
cennik kalendarzy dostêpnych od rêki

katalog online gotowych produktów:

kalendarze ksi¹¿kowe 

www.katalogkalendarzy.pl

czêœæ B
przy zamówieniu min.100szt istnieje opcja
stworzenia kalendarza wg w³asnego projektu!

kalendarze ksi¹¿kowe 

czêœæ C
cennik produktów z katalogu:

kalendarze œcienne
kalendarze ksi¹¿kowe 

www.tg12.pl/katalogi/kalendarze

tg12.plbiuro@tg12.pl

http://www.katalogkalendarzy.pl/kalendarze_gotowe.php
http://www.tg12.pl/katalogi/kalendarze-13.html


A5 dzienny

A5 tygodniowy

A4 tygodniowy

A4 dzienny

B5 tygodniowy

B5 dzienny

A6 tygodnowy

B6 dzienny

oprawy jednolite oprawy przeszyte

Baladek,rocznik z³ocony   -  9,50
Vivella Economic          - 12,90
Vivella                   - 14,30
Nebraska, Gaja,           - 15,60
Nebraska Exclusive        - 17,00
Nebraska z gumk¹          - 17,00

Vivella motywami kwiatów - 15,50
przeszycie pass  o       - 17,90
przeszycie grzbiet       - 18,90
przeszycie portos        - 19,50
przeszycie linia górna   - 19,50

Baladek,rocznik z³ocony   -  6,00
Nebraska z gumk¹          - 15,50

Baladek                   - 14,00
Vivella                   - 18,50
Nebraska, Gaja            - 19,50
Nebraska Exclusive        - 20,40
Nebraska Notesowy         - 19,50

przeszycie passo       - 22,90
przeszycie grzbiet     - 23,90
przeszycie portos      - 24,50
przeszycie linia górna - 24,50

Nebraska, Gaja            - 28,50

Baladek                   - 12,00
Vivella                   - 15,90
Nebraska, Gaja            - 16,90

przeszycie passo       - 18,50
przeszycie grzbiet     - 19,50
przeszycie portos      - 20,50
przeszycie linia górna - 20,50

Nebraska, Gaja             - 21,40

Baladek,rocznik z³ocony  - 5,00
Vivella                  - 7,50
Nebraska, Gaja           - 8,00
Nebraska [miêkka ok³adka]- 9,50

Baladek                   -  7,50
Vivella                   - 11,90
Vivella  motywami kwiatów - 12,90
Nebraska,Gaja             - 12,50

www.katalogkalendarzy.pl

czêœæ A

tg12.plbiuro@tg12.pl

www.katalogkalendarzy.pl/kalendarze_gotowe.php


wykonanie matrycy do t³oczenia 
cena za ka¿de rozpoczête 30 cm2  - 100,00 z³/szt.
t³oczenie suche,                 -   1,00 z³/szt.
nadruk srebrny lub z³oty         -   1,75 z³/szt.
rycza³t [do 50szt.]              -  50,00 z³

2personalizacja laserem [powierzchnia do 10cm ]
rycza³t [do 20szt.]              - 102,00 z³
powy¿ej 20szt.                   -   5,10 z³/szt.

Wyciêcie registrów  - 2,80 z³/szt.
Na ¿yczenie klienta istnieje mo¿liwoœæ 
wyciêcia registrów dwurzêdowych 
(nie dotyczy kalendarza A6 kieszonkowego)

projekty indywidualny wyceniamy osobno, do tego potrzebujemy informacji:

rozmiar kalendarza [A4, A5, A6, B5, B6]
format [dzienny/tygodniowy]
rodzaj okleiny/kolor [jednolita/ przeszycie]
rodzaj papieru/druku wewn¹trz
wzór t³oczenia roku

oraz [tak/nie]:

Obszycie ok³adki - 2,00 z³/szt.

Zaokr¹glenie rogów ok³adki kalendarza 
A4,B5,A5 - 4,00 z³
A6,B6    - 3,00 z³

Zaokr¹glenie rogów bloku kalendarza - 1,00z³

Metalowe okucia 4,00 z³/kpl
dostêpne w kolorze srebrnym lub z³otym

[4szt na kalendarz]

Wyciêcie registrów

Wklejenie wklejki
  

Wklejenie wklejki [min 100szt.]
A4,B5 - 2,90 [jednostronna] 4,10[dwustronna]
A6,B6,A5 - 2,10 [jednostronna] 3,30[dwustronna]
Wklejka to dodatkowa kartka wklejana do wnêtrza 
kalendarza w miejsce wskazane przez klienta 

dotyczy projektu indywidualnego:

Minimum zamówienia dla kalendarzy indywidualnych
(czêœæ - B) w oprawie jednolitej oraz oprawach 
przeszytych to 100 egzemplarzy.  
Jeœli chc¹ Pañstwo zakupiæ iloœæ mniejsz¹ ni¿
100 sztuk zachêcamy do skorzystania z oferty 
gotowych kalendarzy [czêœæ - A i C]

informacje dodatkowe

kalendarze z czêœci A:
drukowane na papierze chamois
b5 tyg i a4 tyg na chamois lub bia³y
kolor druku szaro-bordowy

wszystkie cenny nie zawieraj¹ podatku vat [23%]

:

dotyczy kalendarzy gotowych i  projektu indywidualnego:

  uszlachetnienie kalendarza ksi¹¿kowegoKK

bloki kalendarza:
oprawy: 
www.katalogkalendarzy.pl/kalendarze_oprawy.php

przeszycia: 
www.katalogkalendarzy.pl/kalendarze_wzory_przeszycia.php

t³oczenia: 
www.katalogkalendarzy.pl/kalendarze_tloczenia_roku.php

dodatki: 
www.katalogkalendarzy.pl/kalendarze_dodatki.php

www.katalogkalendarzy.pl

czêœæ A i B

tg12.plbiuro@tg12.pl

www.katalogkalendarzy.pl/kalendarze_gotowe.php


B1 A1 1/2 
B1 kalendarze jednoplanszowe

kalendarze jedno-, trój- i czterodzielneKJ
KT

strona: 3-13
min. 20szt./wzór

KPB1: 1-20 KPA1: 21-40 KP1/2B1: 41-46

strona: 16-27
min. 20szt./wzór

opakowanie jednostkowe: kartonowe trójk¹tne pude³ko: 1,50z³/szt.

na kalendarz sk³ada siê kalendarium [jedno-, trój-, lub czterodzielne ] + wybrana g³ówka

kalendarium jednodzielne - J21

kalendarium jednodzielne - J22

kalendarium trójdzielne - T11, T12, T13

kalendarium czterodzielne - T14

*  opakowanie jednostkowe - kartonowe pude³ko - 1,50 z³/szt.
** opakowanie jednostkowe - kartonowe pude³ko w cenie kalendarza
***opakowanie jednostkowe - kartonowe pude³ko - 1,90 z³/szt.

g³ówka
plecy

g³ówka
plecy

g³ówka
plecy

g³ówka
plecy

bez g³ówki

bez g³ówki

bez g³ówki

bez g³ówki

GM 701-740 *

GM 701-740 ***

GM 701-740 *

GM 701-740 *

GZ 765-772 **

GZ 765-772 **

GZ 765-772 **

bia³e

bia³e

bia³e

bia³e

granat/bordo/szare/kawowe/turkusowe/burgundowe

granat/bordo/szare/czarne/zielone/¿ó³te

czarne

4,98z³/szt 4,24z³/szt 2,99z³/szt

3,20z³/szt.

6,79z³/szt.

11,85z³/szt.

3,60z³/szt.

7,20z³/szt.

12,45z³/szt.

4,15z³/szt.

7,78z³/szt.

7,65z³/szt.

12,65z³/szt.

4,10z³/szt.

8,25z³/szt.

13,75z³/szt.

4,65z³/szt.

9,15z³/szt.

14,25z³/szt.

5,88z³/szt.

10,10z³/szt.

 15,35z³/szt.

 6,50z³/szt.

czêœæ C - katalog online - cennik

kalendarze trójdzielne posterKJ
KT

GPO 1-12

strona: 14-15
min. 20szt./wzór

opakowanie jednostkowe: 
kartonowe pude³ko - 1,90z³/szt

8,55z³/szt

kalendarium trójdzielne - T31 *

g³ówka plecy

bez g³ówki

GD 741-752

bia³e granat/bordo/szare

4,55z³/szt.

8,35z³/szt.

5,20z³/szt.

8,85z³/szt.

tg12.plbiuro@tg12.pl

http://www.tg12.pl/


strona: 50-104
min. 10szt./wzórkalendarze wieloplanszoweKW

KW 1 - Impresjoniœci                - 24,90z³/szt.

KW 2 - Vincent van Gogh             - /szt.24,90z³

KW 3 -                 - /szt.Salvador Dali 23,90z³

KW 4 -                  - /szt.Claude Monet 24,90z³

KW 5 - Gustaw Klimt                 - /szt.29,90z³

KW 6 -                  - /szt.Alfons Mucha 22,50z³

KW 7 - Marc  Chagall                - /szt.23,90z³

KW 8 - Art.                         - 19 /szt.,50z³

KW 9 - Impresjonizm Ekspresjonizm   - 22,90z³/szt.

KW 10- Akwarele                     - z³/szt.19,50

KW 11-                 - 18,90z³/szt.Flower Design

KW 12- Ogrody marzeñ                - 23,90z³/szt.

KW 14-           - 12,90z³/szt.Kwiaty w bukietach 

KW 13-               - 12,90z³/szt.Zio³a          

KW 15- Polskie pejza¿e              - 17,90z³/szt.

KW 17- Polskie góry                 - 17,90z³/szt.

KW 42- ¯aglowce                     - 19,45z³/szt.

KW 31- Œwiat ciszy                  - 13,50z³/szt.

KW 34-                 - 12,90z³/szt.Psy          

KW 30- Geographica                  - 23,45z³/szt.

KW 37- Zen                          - 12,90z³/szt.

KW 35- Koty                         - 13,45z³/szt.

KW 32- Konie                        - 17,90z³/szt.

KW 33- Œwiat polowañ                - 19,50z³/szt.

KW 39- Force 10                     - 19,50z³/szt.

KW 38- Ethos                        - 23,45z³/szt.

KW 43- Antique maps                 - 19,45z³/szt.

KW 40- Golf                         - 19,45z³/szt.

KW 44- Sport cars                   - 12,40z³/szt.

KW 45- Trucks                       - 19,45z³/szt.

KW 41- Motivation                   - 21,50z³/szt.

opakowanie jednostkowe - bia³a kartonowa koperta
1. 340x340mm -KW 13,14,18,19,21,22,28,31,34,35,36,37,44,53                       -2,55z³/szt.
2. 350x495mm -KW 8,10,15,16,17,20,24,25,26,29,32,33,38,40,41,45,46,51,52         -2,79z³/szt.
3. 340x640mm -KW 6,27,54                                                         -3,10z³/szt.
4. 430x430mm -KW 11,23,39,42,43,47                                               -2,90z³/szt.
5. 430x570mm -KW 1,2,3,4,5,7,9,12,30,49,50                                       -3,20z³/szt.
6. 480x610mm -KW 48                                                              -3,48z³/szt.

KW 16-               - 17,90z³/szt.Magiczna Polska

KW 18-            - 13,00z³/szt.Mazurskie klimaty 

KW 19-        - 13,45z³/szt.Ba³tycka bryza        

KW 20- Tatry w panoramach           - 19,45z³/szt.

KW 21- Polskie Parki Narodowe       - 12,50z³/szt.

KW 23- World architecture           - 18,50z³/szt.

KW 22- Polskie zamki i pa³ace       - 12,90z³/szt.

KW 24- Europa                       - 18,45z³/szt.

KW 25-               - 19,50z³/szt.Wielkie podró¿e

KW 48- Passion                      - 27,90z³/szt.

KW 49- Men                          - 23,85z³/szt.

KW 50-                - 24,80z³/szt.Erotic Moments

KW 47- Obsession                    - 25,50z³/szt.

KW 52- Club Tropic                  - 19,50z³/szt.

KW 54- Girls                        - 22,55z³/szt.

KW 53-                     - 13,95z³/szt.Hot GirlsKW 26-                      - 19,20z³/szt.Mosty   

KW 27- Drzewa magiczne              - 21,90z³/szt.

KW 28- Sny lata                     - 12,90z³/szt.

KW 36- Przyjaciele                  - 13,45z³/szt.

KW 29- Impresje wody                - 18,25z³/szt.

czêœæ C - katalog online - cennik

KW 46-                     - 18,50z³/szt.Fast cars

KW 51- Dream girls                  - 19,50z³/szt.

kalendarze z zegarem - LUXKJ
KT

KZL 1-4

strona: 23
min. 10szt./wzór

opakowanie jednostkowe: 
ozdobne, pr¹¿kowe kartonowe pude³ko w cenie kalendarza

27,55z³/szt

tg12.plbiuro@tg12.pl

http://www.tg12.pl/


kalendarze ksi¹¿kowe strona: 28-55
min. 10szt./wzórKK

podzia³ wg oprawy

classic collection [balado]

business collection [vivo]

vip collection [combo] exclusive collection [skóra]

dzienny,A5                    -   9,50z³/szt.

tygodniowy,A6                 -   6,90z³/szt.

tygodniowy,A4                 -  19,90z³/szt. tygodniowy,B5                 - 16,90z³/szt.

dzienny,A5                    -  12,90z³/szt.

dzienny,register,A5           -  16,95z³/szt.

dzienny,register,A4           -  34,50z³/szt.

tygodniowy,A4                 -  21,90z³/szt.

dzienny,register,A5           -  18,90z³/szt.

tygodniowy,A6                 -   8,90z³/szt.

tygodniowy,A4                 - 135,00z³/szt.

dzienny,register,A4           - 150,00z³/szt.

dzienny,register,A5           - 101,00z³/szt.

tygodniowy,A6                 -  46,90z³/szt.

czêœæ C - katalog online - cennik

vip collection [nevro]

dzienny,register,A4           - 33,00z³/szt.

dzienny,register,A5           - 18,20z³/szt.

KB

KŒ

 kalendarze biurkowe

karnety pod nadruk

strona: 113-117
min. 20szt./wzór

strona: 118-128
min. 100szt.

KB-001-PPO - piramidka pozioma                 -  2,14z³/szt.

KB-001-PPI - piramidka pionowa                 -  2,05z³/szt.

KB-010-TS  - terminarz stoj¹cy                 -  4,90z³/szt.

KB-010-TP - kalendarz z piórnikiem             - 23,90z³/szt.

KB-010-TEN - terminarz le¿¹co-stoj¹cy Nebraska - 20,80z³/szt.

KB-015-TNO-1- kalendarz z notesem              - 15,45z³/szt.

KB-060-PL - plener                   -  3,75z³/szt.

KB-050-BD - biuwar du¿y              -  9,85z³/szt.

KB-051-BM - biuwar ma³y              -  7,90z³/szt.

KB-052-BD - biuwar du¿y [listwa PCV] - 15,85z³/szt.

KB-053-BM - biuwar ma³y [listwa PCV] - 13,85z³/szt.

KB-054-BD - biuwar du¿y              - 12,90z³/szt.

KB-055-BD - biuwar du¿y [listwa PCV] - 16,75z³/szt.

karnety z³ocone brokatem/ozdobne

- grupa cenowa A - 0,99z³/szt.

- grupa cenowa B - 0,89z³/szt.

karnety ozdobne premium

- grupa cenowa C - 1,58z³/szt.

- grupa cenowa D - 5,90z³/szt.

- grupa cenowa E - 4,88z³/szt.

KB-001-52T - kalendarz stoj¹cy tygodniowy      -  3,90z³/szt.

KB-015-TNO-2 - kalendarz z notesem             - 25,45z³/szt.

KB-010-TNO-3 - kalendarz z notesem   - 20,45z³/szt.

- grupa cenowa F - 5,38z³/szt.

us³ugi dodatkowe

sitodruk - nadruk na kalendarzach œciennych

rycza³t [do 100szt.]                                  - 175,00z³/kolor

nadruk na kalendarzu - jeden kolor [powy¿ej 100szt.]  -   1,75z³/kolor

nadruki na karnetach                                  -   0,95z³/szt. [min 95z³]

W przypadku zamówienia kalendarzy w iloœciach mniejszych od minimalnych 
obowi¹zuje cena 50% wy¿sza.[dotyczy czêœci C]
Ceny zawarte w cenniku nie zawieraj¹ podatku VAT [23%].

dzienny,B5                    -  21,90z³/szt.

tygodniowy,A6                 -  10,90z³/szt.

vip collection [magneto]

dzienny,register,A5           - 20,90z³/szt.

eco skora [elite]

dzienny,register,A4           - 39,90z³/szt.

dzienny,register,A5           - 19,90z³/szt.

tygodniowy,B5                 -  15,90z³/szt.

tg12.plbiuro@tg12.pl

http://www.tg12.pl/
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