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plakatowy B1
Format kalendarza: 68 cm x 98 cm

papier: kreda 250g

kolor: 4+0

format: 68 x 98 cm

wykończenie: lakier UV

Kalendarz plakatowy dzięki dużej powierzchni 
oraz eleganckiemu wykończeniu w listwy 
jest jednym z najbardziej eleganckich rozwiązań 
wśród kalendarzy. Jego duża powierzchnia idealnie 
nadaje się do prezentacji zdjęć, dzięki czemu 
kalendarz uzyska walor dekoracyjny.

�alenda�ze  p�aka�owe

plakatowy B2
Format kalendarza: 48 cm x 68 cm

papier: kreda 250g
kolor: 4+0
format: 48 x 68 cm
wykończenie: lakier UV

plakatowy A2
Format kalendarza: 42 cm x 59 cm

papier: kreda 250g

kolor: 4+0

format: 42 x 59 cm

wykończenie: lakier UV

Oferujemy również kalendarze gotowe z katalogu z możliwością nadruku
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W swojej ofercie posiadamy duży wybór kalendarzy 

książkowych w formatach: A6, A5, B5, A4 w układach 

dziennych i tygodniowych z registrami lub bez.

Wykonujemy:

• tłoczenie logo na okładce kalendarza

• wykonanie wklejki ofertowej 

• wykonanie indywidualnej tasiemki z logo

�alenda�ze  ��iąż����

Oferujemy również kalendarze gotowe z katalogu z możliwością nadruku

papier: kreda 300g

kolor: 4+2

format: 8,5 x 5,5 cm

listkowy mały
Format kalendarzyka: 8,5 cm x 5,5 cm

Kalendarzyki listkowe świetnie mieszczą się w portfelu czy wizytowniku. 

Dzięki małym gabarytom są dobrym narzędziem reklamy niskobudżetowej. 

Są idealne do rozdawania lub wysyłki do swoich klientów.

�alenda�ze  �i�t���e
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Kalendarze jednodzielne to uniwersalne kalendarze posiadające czytelne duże 
kalendarium z trzema miesiącami oraz dużo miejsca na reklamę.
Kalendarium zaopatrzone są w plastikowy pasek z czerwonym okienkiem. 
 

jednodzielny PŁASKI  

Format kalendarza: 32 cm x 50 cm

KALENDARIUM

papier: offset 80g

kolor: 2+0

format: 29 x 20 cm

klejone do pleców, okienko przesuwane

GŁÓWKA Z PLECAMI - druk całościowy

papier: karton 275g

kolor: 4+0

format: 32 x 50 cm

 lakier UVopcja:

�alenda�ze  jednod�ie�ne
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domek poziomy  
Format kalendarza: 22 cm x 12,5 cm

papier: karton 300g

kolor: 4+0

format: 22 x 12,5 cm

KALENDARIA

papier: offset 80g

kolor: 2+0

format: 10,5 x 10 cm kalendarium klejone do plecków



Mouse-Pad z kalendarzem  
Format podkładki: 23 cm x 18 cm

wierzchnia warstwa: 

- folia przezroczysta, fakturowana

  nadruk na folii w standardzie 2 kolory)(

 12 stronicowe kalendariumśrodek: gotowe 

 pianka PCV koloru szaregospodnia warstwa: - 

Oferujemy również kalendarze gotowe z katalogu z możliwością nadruku

jednodzielny STANDARD - główka wypukła
Format kalendarza: 32 cm x 50 cm

KALENDARIUM

papier: offset 80g

kolor: 2+0

format: 29 x 20 cm

klejone do pleców

okienko przesuwane

GŁÓWKA

papier: karton 275g

kolor: 4+0, lakier UV

format: 32 x 23 cm

PLECY

papier: karton 275g

kolor: 4+0, 2+0, 1+0

format: 32 x 27 cm

 lakier UVopcja:

�alenda�ze  jednod�ie�ne



Oferujemy również kalendarze gotowe z katalogu z możliwością nadruku

�alenda�ze  jednod�ie�ne

KALENDARIUM

papier: offset 80g

kolor: 2+0

format: 29 x 20 cm 

klejone do pleców

okienko przesuwane

GŁÓWKA

papier: karton 275g

13 kartek łączonych spiralą z zawieszką

klejonych do pleców kalendarza

kolor: 4+0, lakier UV

format: 32 x 23 cm

PLECY

papier: karton 275g

kolor: 4+0, 2+0, 1+0

format: 32 x 27 cm

 lakier UVopcja:

biuwar A2
Format kalendarza: 
40 cm x 58 cm

papier: offset 80g

kolor: 2+0, 3+0, 4+0

format: 40 x 58 cm

podkładka kartonowa

Kalendarze biurkowe to użyteczne na biurkowe, posiadające całoroczny przekaz 

reklamowy. Są to stojące pionowe, poziome lub leżące kalendarze z atrakcyjną 

wizualizacją. Kalendarz biurkowy jest prosty, tani a przede wszystkim niezastąpionym 

narzędziem pracy.

biuwar B3 papier: offset 80g

kolor: 2+0, 3+0, 4+0

format: 33 x 48 cm

podkładka kartonowa

�alenda�ze  ��ur���e

Format kalendarza: 
32 cm x 48 cm

jednodzielny LUX
- główka 13 kartek
Format kalendarza: 32 cm x 50 cm



Oferujemy również kalendarze gotowe z katalogu z możliwością nadruku

Kalendarze trójdzielne to najbardziej popularne kalendarze ścienne. 
Można je spotkać niemal w każdym biurze. Jest to unikalny sposób na całoroczny 
przekaz reklamowy Państwa firmy. Kalendarium zaopatrzone są w plastikowy 
pasek z czerwonym okienkiem. 
 trójdzielny EKONOMICZNY
- główka płaska
Format kalendarza: 32 cm x 79 cm

KALENDARIUM

papier: offset 80g

kolor: 2+0

format: 29 x 13 cm

3 osobne kalendaria klejone do pleców

okienko przesuwane

GŁÓWKA - płaska

papier: karton 275g

4+0, lakier UVkolor: 

format: 32 x 23 cm

PLECY

papier: karton 275g

kolor: 4+0, 2+0, 1+0

format: 32 x 56 cm

 lakier UVopcja:

�alenda�ze  �ró�d����ne

trójdzielny STANDARD - główka wypukła
Format kalendarza: 32 cm x 79 cm

KALENDARIUM

papier: offset 80g

kolor: 2+0

format: 29 x 13 cm

3 osobne kalendaria klejone do pleców

okienko przesuwane

GŁÓWKA - wypukła

papier: karton 275g

4+0, lakier UVkolor: 

format: 32 x 23 cm

PLECY

papier: karton 275g

kolor: 4+0, 2+0, 1+0

format: 32 x 56 cm

 lakier UVopcja:



Oferujemy również kalendarze gotowe z katalogu z możliwością nadruku

trójdzielny LUX - główka wypukła
Format kalendarza: 32 cm x 79 cm

KALENDARIUM

papier: offset 80g

kolor: 2+0

format: 20 x 13 cm

3 osobne kalendaria klejone do pleców

okienko przesuwane

GŁÓWKA - wypukła

papier: karton 275g

4+0, lakier UVkolor: 

format: 32 x 23 cm

PLECY

papier: karton 275g

kolor: 4+0

format: 32 x 56 cm

obok kalendarium dodatkowe miejsce na grafikę

 lakier UVopcja:

�alenda�ze  �ró�d����ne



Oferujemy również kalendarze gotowe z katalogu z możliwością nadruku

trójdzielny BIG - główka wypukła
Format kalendarza: 39 cm x 84 cm

KALENDARIUM

papier: offset 80g

kolor: 2+0

format: 29 x 13 cm

3 osobne kalendaria klejone do pleców

okienko przesuwane

GŁÓWKA - wypukła

papier: karton 275g

4+0, lakier UVkolor: 

format: 24 x 39 cm

PLECY

papier: karton 275g

kolor: 4+0

format: 62 x 39 cm

obok kalendarium 

dodatkowe miejsce na grafikę

 lakier UVopcja:

�alenda�ze  �ró�d����ne

trójdzielny LUX EXTRA - główka 13 kartek
Format kalendarza: 32 cm x 79 cm

KALENDARIUM

papier: offset 80g

kolor: 2+0

format: 29 x 13 cm

3 osobne kalendaria klejone do pleców

okienko przesuwane

PLECY

papier: karton 275g

kolor: 4+0, 2+0, 1+0

format: 32 x 56 cm

 lakier UVopcja:

GŁÓWKA

papier: karton 275g

13 kartek łączonych 

spiralą z zawieszką

kolor: 4+0, lakier UV

format: 32 x 23 cm



20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 7E
tel./fax 81 533-07-16, tel. 81 443-50-23, 502-113-992

e-mail: biuro@looking.pl

www.looking.pl
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kalendarze plakatowe • kalendarze jednodzielne
  kalendarze wieloplanszowe • kalendarze trójdzielne

kalendarze biurkowe • kalendarze listkowe
Kalendarze książkowe

�ykonu�emy również:
• ulotki, wizytówki, foldery, plakaty
 teczki, notesy, papiery firmowe•
 naklejki, banery, flagi•
 tablice reklamowe, kasetony•
 litery podświetlane•
 nadruki na koszulkach•
 stojaki reklamowe•
 art. reklamowe z nadrukiem•
 pieczątki•
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