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Szanowni Państwo,

Jesteśmy drukarnią specjalizującą się w druku offsetowym. Prowadzimy kompleksową usługę, począwszy od fachowego doradztwa, 

poprzez przygotowanie projektu grafi cznego, aż po końcowe jego uszlachetnianie. Szybkość działania, niezawodność i wysoka jakość 

produktu lub usługi - to cechy, które staramy się spełniać przy każdym ze zleceń. Wierzymy, że właśnie te cechy są najważniejsze 

na rynku usług poligrafi cznych. Stanowimy zespół pracowników z wieloletnim doświadczeniem, który lubi swoją pracę i wykonuje ją 

z zaangażowaniem i poświęceniem. Spełniamy w ten sposób oczekiwania naszych Klientów, nawet wtedy, gdy wymaga to działania pod 

presją czasu.

Zakup nowoczesnej pięciokolorowej maszyny Heidelberg Speedmaster CD 102-5 LX pozwala nam drukować do formatu B1+. Urządzenie 

Image Control jest jedynym na świecie spektrofotometrem do skanowania całego arkusza. Dzięki niemu następuje automatyczne 

rozpoznawanie poszczególnych separacji kolorów.

Naszym klientom oferujemy:
• katalogi, foldery, ulotki, teczki fi rmowe, metki, plakaty B1, B2, B3, B4, plakaty A1, A2, A3, A4, książki, gazetki reklamowe, notesy 

reklamowe, bloczki reklamowe, naklejki, bloczki samokopiujące, broszury, wizytówki,

• kalendarze reklamowe: kalendarze jednodzielne, kalendarze trójdzielne, kalendarze czterodzielne, kalendarze biurkowe, biuwary,

• opakowania na twój produkt, opakowania do gastronomii, rożki na frytki, opakowanie na frytki, opakowania na kurczaka, tacki, 

opakowanie na zapiekanki, opakowania z logo klienta, opakowania papierowe/kartonowe jednorazowe, opakowania na popcorn, 

i inne,

• druk wielkoformatowy (solwent) na folii, papierze, banerze itp.,

• pieczątki,

• oprawa twarda i bindowanie: prac dyplomowych, magisterskich, menu, opracowań szkolnych,

• tłoczenie/złocenie napisów, tabliczki okolicznościowe.

Posiadamy własny system CTP, który umożliwia bezpośrednie świecenie projektu grafi cznego na matrycę (eliminuje tzw. klisze lub fi lmy). 

Dzięki nowemu systemowi CTP podnieśliśmy jakość i szybkość wykonanych zleceń. Pracujemy na platformach MAC i PC z profesjonalnym 

oprogramowaniem do elektronicznego składu publikacji. Nasi grafi cy przygotują dla Państwa od podstaw niepowtarzalny projekt grafi czny, 

który będzie zauważalny i pozostanie w pamięci jak najdłużej.

Dział Postpres za pośrednictwem maszyn introligatorskich takich jak: falcerki, maszyny sztancujące, linie zbierająco-szyjące, linia do 

produkcji opakowań składarko-sklejarka zmieni arkusze nadrukowanego papieru w unikalny materiał reklamowy czy opakowania Państwa 

fi rmy. Dodatkowo na życzenie Klienta stosujemy różnorodne formy uszlachetnienia: lakierowanie, foliowanie. 

Naszym fl agowym produktem są: kalendarze i opakowania do gastronomii i inne opakowania na produkty w Twojej fi rmie (na ciastka, 

herbatę, kosmetyk itp.)

Wszystkie kalendarze wykonywane są profesjonalnie i estetycznie. Natomiast z opakowań do gastronomii najlepszym zainteresowaniem 

cieszy się opakowanie rożek na frytki, do wyboru przez klienta z pojemnikiem na sos lub bez.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami, jak również do odwiedzenia nas i przekonania się o jakości naszych usług oraz elastyczności 

w podejściu do wielu kwestii.

 www.demdruk.com.pl
 www.facebook.com/demdruk.drukarnia

 www.fi rmowewydruki.pl
 www.facebook.com/fi rmowewydruki

 www.cornetdesign.eu
 www.facebook.com/cornetdesign

DEM DRUK Drukarnia, Pieczątki, Reklama

ul. Reymonta 2, 68-300 Lubsko

 tel. 0048 68 372 28 28

 fax 0048 68 372 20 39

 e-mail: demdruk@demdruk.com.pl

 e-mail: demdruk@interia.pl

Koperta zwykła B4 250x353mm 0,32 zł
Koperta 230x340mm 0,60 zł
Pakowanie 0,15 zł



wzór 01Kalendarz czterodzielny 

- format całego kalendarza 315 x 880 mm
- główka karton 300g, 4 kolory + folia
- dół kalendarza 4 kolory 
- 4 kalendaria z imieninami i numerami tygodnia
- przesuwne okienko wskazujące aktualną datę
- otwór z tyłu w główce kalendarza do powieszenia na ścianie

Praktyczny i idealny kalendarz dla każdego klienta. Zawierający 4 kalendaria. 
Idealny dla fi rm które preferują długi na ok. 2-m-ce przyszły rozkład zajęć.
Główka drukowana jest techniką offsetową na białym kartonie z kremowym 
spodem 300g w kolorach CMYK. Dodatkowo główka foliowana jest folią błysk. 
Folia zabezpiecza główkę i zwiększa jej trwałość. 
W górnej części główki znajduje się otwór, który pozwala na zawieszenie 
kalendarza. Dodatkowo górna część główki jest podklejana w celu zwiększenia jej 
sztywności, co z kolei zapobiega jej odkształceniu.
Dół kalendarza drukowany jest techniką offsetową w kolorach CMYK na białym 
kartonie 300g z kremowym spodem. Pod kalendariami jest wolne miejsce na 
umieszczenie Państwa danych tele/adresowych lub zamieszczenie krótkiej 
charakterystyki fi rmy. Główka mocowana jest z dołem kalendarza za pomocą 
specjalnego kleju na gorąco.
Kalendarium kalendarza zawiera 4 oddzielne kalendaria (m-c wsteczny, m-c 
teraźniejszy i 2 m-ce przyszłe). Drukowane są techniką offsetową na papierze 
offsetowym 80g w dwóch kolorach czerwono/czarnym. W skład kalendarza 
wchodzi przesuwne okienko wskazujące aktualną datę. Kalendaria przyklejane są 
do dołu kalendarza za pomocą specjalnego kleju introligatorskiego.

Gotowe kalendarze pakowane są w dopasowane pudełko z tektury falistej. 
Przesyłka do klienta dodatkowo owijana jest folią stretch.
Waga kalendarzy 50 szt. - ok. 25 kg

kalendarium 290 x 136

kalendarium 290 x 136

kalendarium 290 x 136

kalendarium 290 x 136

315 x 215

wolne pole 290 x 50

315 mm

215 mm

665 mm

nakład

1 szt.

100 szt.

200 szt.

300 szt.

400 szt. 

500 szt.

600 szt.

700 szt.

800 szt.

900 szt.

1000 szt.

16,93 zł

13,48 zł

11,20 zł

9,06 zł

8,10 zł

7,47 zł

7,07 zł

6,71 zł

6,51 zł

6,32 zł

6,16 zł

cena za 1 szt.

Waga kalendarzy 50 szt. - ok. 25 kg

do podanych cen należy doliczyć podatek Vat 23% • oferta ważna do wyczerpania zapasów • cena nie zawiera projektu grafi cznego
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Kalendarz czterodzielny wzór 02

- format całego kalendarza 315 x 880 mm
- główka kaszerowana 4 kolory + folia
- dół kalendarza 4 kolory
- 4 kalendaria z imieninami i numerami tygodnia
- przesuwne okienko wskazujące aktualną datę
- otwór z tyłu w główce kalendarza do powieszenia na ścianie

Praktyczny i idealny kalendarz dla każdego klienta. Zawierający 4 kalendaria. 
Idealny dla fi rm które preferują długi na ok. 2-m-ce przyszły rozkład zajęć.
Główka kalendarza drukowana jest techniką offsetową na papierze 200g 
w kolorach CMYK. Dodatkowo główka foliowana jest folią błysk. Folia zabezpiecza 
główkę i zwiększa jej trwałość. Całość jest wykrawana i oklejana. 
Aby nadać efekt wypukłości główki jest ona kaszerowana. W górnej części główki 
znajduje się otwór, który pozwala na zawieszenie kalendarza.
Dół kalendarza drukowany jest na białym kartonie 300g z kremowym spodem 
techniką offsetową w pełnym kolorze. Pod kalendariami jest wolne miejsce 
na umieszczenie Państwa danych tele/adresowych lub zamieszczenie krótkiej 
charakterystyki fi rmy. Główka mocowana jest z dołem kalendarza za pomocą 
specjalnego kleju na gorąco. 
Kalendarium kalendarza zawiera 4 oddzielne kalendaria (m-c wsteczny, m-c 
teraźniejszy i 2 m-ce przyszłe). Drukowane są techniką offsetową na papierze 
offsetowym 80g w dwóch kolorach czerwono/czarnym. W skład kalendarza 
wchodzi przesuwne okienko wskazujące aktualną datę. Kalendaria przyklejane są 
do dołu kalendarza za pomocą specjalnego kleju introligatorskiego.

Gotowe kalendarze pakowane są w dopasowane pudełko z tektury falistej. 
Przesyłka do klienta dodatkowo owijana jest folią stretch.
Waga kalendarzy 50 szt. - ok. 25 kg

kalendarium 290 x 136

kalendarium 290 x 136

kalendarium 290 x 136

kalendarium 290 x 136

315 x 215

wolne pole 290 x 50

315 mm

215 mm

665 mm

nakład

1 szt.

100 szt.

200 szt.

300 szt.

400 szt. 

500 szt.

600 szt.

700 szt.

800 szt.

900 szt.

1000 szt.

19,93 zł

13,98 zł

11,39 zł

9,43 zł

8,10 zł

7,82 zł

7,44 zł

7,16 zł

6,97 zł

6,79 zł

6,66 zł

cena za 1 szt.

do podanych cen należy doliczyć podatek Vat 23% • oferta ważna do wyczerpania zapasów • cena nie zawiera projektu grafi cznego
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Kalendarz trójdzielny wzór 03 wzór 05

- format całego kalendarza 315 x 880 mm
- główka karton 300g, 4 kolory + folia
- dół kalendarza 4 kolory 
- 3 kalendaria z imieninami i numerami tygodnia
- przesuwne okienko wskazujące aktualną datę
- otwór z tyłu w główce kalendarza 
 do powieszenia na ścianie

Praktyczny i idealny kalendarz dla każdego klienta. Zawierający 
3 kalendaria. 
Główka drukowana jest techniką offsetową na białym kartonie 
z kremowym spodem 300g w kolorach CMYK. Dodatkowo 
główka foliowana jest folią błysk. Folia zabezpiecza główkę 
i zwiększa jej trwałość. 
W górnej części główki znajduje się otwór, który pozwala 
na zawieszenie kalendarza. Dodatkowo górna część główki 
jest podklejana w celu zwiększenia jej sztywności, co z kolei 
zapobiega jej odkształceniu.
Dół kalendarza drukowany jest techniką offsetową w kolorach 
CMYK na białym kartonie 300g z kremowym spodem. Pomiędzy 
kalendariami (wzór 03) i pod kalendariami (wzór 05) jest wolne 
miejsce na umieszczenie Państwa danych tele/adresowych lub 
zamieszczenie krótkiej charakterystyki fi rmy. Główka mocowana 
jest z dołem kalendarza za pomocą specjalnego kleju na gorąco.
Kalendarium kalendarza zawiera 3 oddzielne kalendaria (m-c 
wsteczny, m-c teraźniejszy i m-c przyszły). Drukowane są 
techniką offsetową na papierze offsetowym 80g w dwóch 
kolorach czerwono/czarnym. W skład kalendarza wchodzi 
przesuwne okienko wskazujące aktualną datę. Kalendaria 
przyklejane są do dołu kalendarza za pomocą specjalnego kleju 
introligatorskiego.

Gotowe kalendarze pakowane są w dopasowane pudełko 
z tektury falistej. Przesyłka do klienta dodatkowo owijana jest 
folią stretch.
Waga kalendarzy 50 szt. - ok. 25 kg

kalendarium 290 x 136

kalendarium 290 x 136

kalendarium 290 x 136

315 x 215

315 mm

215 mm

665 mm

wolne pole 290 x 60

wolne pole 290 x 60

wolne pole 290 x 60

kalendarium 290 x 136

kalendarium 290 x 136

kalendarium 290 x 136

315 x 215

wolne pole 290 x 193

315 mm

215 mm

665 mm

nakład

1 szt.

100 szt.

200 szt.

300 szt.

400 szt. 

500 szt.

600 szt.

700 szt.

800 szt.

900 szt.

1000 szt.

1500 szt.

2000 szt.

12,50 zł

9,05 zł

8,32 zł

6,99 zł

6,44 zł

6,05 zł

5,78 zł

5,52 zł

5,39 zł

5,26 zł

5,16 zł

4,76 zł

4,46 zł

cena za 1 szt.

do podanych cen należy doliczyć podatek Vat 23% • oferta ważna do wyczerpania zapasów • cena nie zawiera projektu grafi cznego
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Kalendarz trójdzielny 

kalendarium 290 x 136

kalendarium 290 x 136

kalendarium 290 x 136

315 x 215

315 mm

215 mm

665 mm

wolne pole 290 x 60

wolne pole 290 x 60

wolne pole 290 x 60

kalendarium 290 x 136

kalendarium 290 x 136

kalendarium 290 x 136

315 x x215

wolne pole 290 x 193

315 mm

215 mm

665 mm

- format całego kalendarza 315 x 880 mm
- główka kaszerowana 4 kolory + folia
- dół kalendarza 4 kolory
- 3 kalendaria z imieninami i numerami tygodnia
- przesuwne okienko wskazujące aktualną datę
- otwór z tyłu w główce kalendarza 
 do powieszenia na ścianie

Cieszący się dużą popularnością kalendarz trójdzielny. Praktyczny 
dla każdego klienta. 
Zawierający 3 kalendaria. 
Główka kalendarza drukowana jest techniką offsetową na 
papierze 200g w kolorach CMYK. Dodatkowo główka foliowana 
jest folią błysk. Folia zabezpiecza główkę i zwiększa jej trwałość. 
Całość jest wykrawana i oklejana. 
Aby nadać efekt wypukłości główki jest ona kaszerowana. 
W górnej części główki znajduje się otwór, który pozwala na 
zawieszenie kalendarza.
Dół kalendarza drukowany jest na białym kartonie 300g 
z kremowym spodem techniką offsetową w pełnym kolorze. 
Pomiędzy kalendariami (wzór 04) i pod kalendariami (wzór 
06) jest wolne miejsce na umieszczenie Państwa danych 
tele/adresowych lub zamieszczenie krótkiej charakterystyki 
fi rmy. Główka mocowana jest z dołem kalendarza za pomocą 
specjalnego kleju na gorąco. 
Kalendarium kalendarza zawiera 3 oddzielne kalendaria (m-c 
wsteczny, m-c teraźniejszy i m-c przyszły). Drukowane są 
techniką offsetową na papierze offsetowym 80g w dwóch 
kolorach czerwono/czarnym. W skład kalendarza wchodzi 
przesuwne okienko wskazujące aktualną datę. Kalendaria 
przyklejane są do dołu kalendarza za pomocą specjalnego kleju 
introligatorskiego.

Gotowe kalendarze pakowane są w dopasowane pudełko 
z tektury falistej. Przesyłka do klienta dodatkowo owijana jest 
folią stretch.
Waga kalendarzy 50 szt. - ok. 25 kg

wzór 04 wzór 06

nakład

1 szt.

100 szt.

200 szt.

300 szt.

400 szt. 

500 szt.

600 szt.

700 szt.

800 szt.

900 szt.

1000 szt.

1500 szt.

2000 szt.

15,50 zł

9,35 zł

8,50 zł

7,36 zł

6,45 zł

6,39 zł

6,16 zł

5,98 zł

5,86 zł

5,74 zł

5,66 zł

5,44 zł

5,15 zł

cena za 1 szt.

do podanych cen należy doliczyć podatek Vat 23% • oferta ważna do wyczerpania zapasów • cena nie zawiera projektu grafi cznego
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Kalendarz trójdzielny wzór 07

- format całego kalendarza 315 x 665 mm
- główka / dół karton 300g, 4 kolory + folia
- 3 kalendaria z imieninami i numerami tygodnia
- przesuwne okienko wskazujące aktualną datę
- otwór z tyłu w główce kalendarza 
 do powieszenia na ścianie

Praktyczny i idealny kalendarz dla każdego klienta. Zawierający 3 kalendaria. 
Główka drukowana jest razem z dołem techniką offsetową na białym kartonie 
z kremowym spodem 300g w kolorach CMYK. Dodatkowo foliowany jest folią 
błysk. Folia zabezpiecza cały kalendarz i zwiększa jego trwałość. 
W górnej części główki znajduje się otwór, który pozwala na zawieszenie 
kalendarza. Dodatkowo górna część główki jest podklejana w celu zwiększenia jej 
sztywności, co z kolei zapobiega jej odkształceniu.
Pod kalendariami jest wolne miejsce na umieszczenie Państwa danych tele/
adresowych lub zamieszczenie krótkiej charakterystyki fi rmy. 
Kalendarium kalendarza zawiera 3 oddzielne kalendaria (m-c wsteczny, m-c 
teraźniejszy i m-c przyszły). Drukowane są techniką offsetową na papierze 
offsetowym 80g w dwóch kolorach czerwono/czarnym. W skład kalendarza 
wchodzi przesuwne okienko wskazujące aktualną datę. Kalendaria przyklejane są 
do dołu kalendarza za pomocą specjalnego kleju na gorąco.

Gotowe kalendarze pakowane są w dopasowane pudełko z tektury falistej. 
Przesyłka do klienta dodatkowo owijana jest folią stretch.
Waga kalendarzy 50 szt. - ok. 20 kg

nakład

1 szt.

100 szt.

200 szt.

300 szt.

400 szt. 

500 szt.

600 szt.

700 szt.

800 szt.

900 szt.

1000 szt.

9,95 zł

7,35 zł

6,19 zł

5,53 zł

5,20 zł

4,99 zł

4,87 zł

4,77 zł

4,70 zł

4,65 zł

4,59 zł

cena za 1 szt.

kalendarium 290 x 136

kalendarium 290 x 136

kalendarium 290 x 136

315 x 180

315 mm

485 mm

wolne pole  290 x 25

180 mm

do podanych cen należy doliczyć podatek Vat 23% • oferta ważna do wyczerpania zapasów • cena nie zawiera projektu grafi cznego
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Kalendarz trójdzielny wzór 08

- format całego kalendarza 290 x 623 mm
- główka karton 300g, 4 kolory + folia
- 3 kalendaria w całości z imieninami i numerami tygodnia
 doczepiane do główki spiralą
- przesuwne okienko wskazujące aktualną datę
- otwór z tyłu w główce kalendarza 
 do powieszenia na ścianie

Praktyczny i tani kalendarz dla każdego klienta. Zawierający 3 kalendaria. 
Główka drukowana jest techniką offsetową na białym kartonie z kremowym spodem 
300g w kolorach CMYK. Dodatkowo foliowana jest folią błysk. Folia zabezpiecza głowkę 
i zwiększa jej trwałość. 
W górnej części główki znajduje się otwór, który pozwala na zawieszenie kalendarza. 
Dodatkowo górna część główki jest podklejana w celu zwiększenia jej sztywności, co z kolei 
zapobiega jej odkształceniu. Główka mocowana jest z dołem kalendarza i kalendariami 
za pomocą spirali.
Kalendarium kalendarza zawiera 3 kalendaria połączone na jednym arkuszu (m-c 
wsteczny, m-c teraźniejszy i m-c przyszły). Drukowane są techniką offsetową na papierze 
offsetowym 80g w dwóch kolorach czerwono/czarnym. W skład kalendarza wchodzi 
przesuwne okienko wskazujące aktualną datę.

Gotowe kalendarze pakowane są w dopasowane pudełko z tektury falistej. Przesyłka do 
klienta dodatkowo owijana jest folią stretch.
Waga kalendarzy 50 szt. - ok. 20 kg

kalendarium 290 x 136

kalendarium 290 x 136

kalendarium 290 x 136

290 x 215

290 mm

408 mm

215 mm

nakład

1 szt.

100 szt.

200 szt.

300 szt.

400 szt. 

500 szt.

600 szt.

700 szt.

800 szt.

900 szt.

1000 szt.

8,95 zł

4,90 zł

4,75 zł

4,68 zł

4,65 zł

4,57 zł

4,46 zł

4,37 zł

4,29 zł

4,19 zł

4,15 zł

cena za 1 szt.

do podanych cen należy doliczyć podatek Vat 23% • oferta ważna do wyczerpania zapasów • cena nie zawiera projektu grafi cznego
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wzór 09Kalendarz jednodzielny

- format całego kalendarza 315 x 615 mm
- główka kaszerowana 4 kolory + folia
- dół kalendarza 4 kolory
- kalendarium 12 kart z imieninami i numerami tygodnia
- przesuwne okienko wskazujące aktualną datę
- otwór z tyłu w główce kalendarza 
 do powieszenia na ścianie

Praktyczny i tani kalendarz jednodzielny dla każdego klienta. 
Główka kalendarza drukowana jest techniką offsetową na papierze 200g 
w kolorach CMYK. Dodatkowo główka foliowana jest folią błysk. Folia zabezpiecza 
główkę i zwiększa jej trwałość. Całość jest wykrawana i oklejana. 
Aby nadać efekt wypukłości główki jest ona kaszerowana. W górnej części główki 
znajduje się otwór, który pozwala na zawieszenie kalendarza.
Dół kalendarza drukowany jest na białym kartonie 300g z kremowym spodem 
techniką offsetową w pełnym kolorze. Pod kalendarium znajduje się wolne 
miejsce na umieszczenie Państwa danych tele/adresowych lub zamieszczenie 
krótkiej charakterystyki fi rmy. Główka mocowana jest z dołem kalendarza za 
pomocą specjalnego kleju na gorąco. 
Kalendarium kalendarza zawiera 12 kart. Drukowane są techniką offsetową 
na papierze offsetowym 80g w dwóch kolorach czerwono/czarnym. W skład 
kalendarza wchodzi przesuwne okienko wskazujące aktualną datę. Kalendaria 
przyklejane są do dołu kalendarza za pomocą specjalnego kleju introligatorskiego.

Gotowe kalendarze pakowane są w dopasowane pudełko z tektury falistej. 
Przesyłka do klienta dodatkowo owijana jest folią stretch.
Waga kalendarzy 50 szt. - ok. 20 kg

kalendarium 290 x 190

315 x 215

315 mm

215 mm

400 mm
wolne pole 290 x 180

nakład

1 szt.

100 szt.

200 szt.

300 szt.

400 szt. 

500 szt.

600 szt.

700 szt.

800 szt.

900 szt.

1000 szt.

13,25 zł

8,05 zł

7,57 zł

6,97 zł

5,85 zł

5,49 zł

5,25 zł

5,06 zł

4,95 zł

4,83 zł

4,75 zł

cena za 1 szt.

do podanych cen należy doliczyć podatek Vat 23% • oferta ważna do wyczerpania zapasów • cena nie zawiera projektu grafi cznego
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Kalendarz jednodzielny

- format całego kalendarza 315 x 440 mm
- główka / dół karton 300g, 4 kolory + folia
- kalendarium 12 kart z imieninami i numerami tygodnia
- przesuwne okienko wskazujące aktualną datę
- otwór z tyłu w główce kalendarza 
 do powieszenia na ścianie

Praktyczny i tani kalendarz jednodzielny dla każdego klienta.
Główka drukowana jest razem z dołem techniką offsetową na białym 
kartonie z kremowym spodem 300g w kolorach CMYK. Dodatkowo 
foliowany jest folią błysk. Folia zabezpiecza cały kalendarz i zwiększa 
jego trwałość. 
W górnej części główki znajduje się otwór, który pozwala na zawieszenie 
kalendarza. Dodatkowo górna część główki jest podklejana w celu 
zwiększenia jej sztywności, co z kolei zapobiega jej odkształceniu.
Pod kalendariami jest wolne miejsce na umieszczenie Państwa danych 
tele/adresowych lub zamieszczenie krótkiej charakterystyki fi rmy. 
Kalendarium kalendarza zawiera 12 kart. Drukowane są techniką 
offsetową na papierze offsetowym 80g w dwóch kolorach czerwono/
czarnym. W skład kalendarza wchodzi przesuwne okienko wskazujące 
aktualną datę. Kalendaria przyklejane są do dołu kalendarza za pomocą 
specjalnego kleju na gorąco.

Gotowe kalendarze pakowane są w dopasowane pudełko z tektury 
falistej. Przesyłka do klienta dodatkowo owijana jest folią stretch.
Waga kalendarzy 50 szt. - ok. 15 kg

wzór 10

nakład

1 szt.

100 szt.

200 szt.

300 szt.

400 szt. 

500 szt.

600 szt.

700 szt.

800 szt.

900 szt.

1000 szt.

8,25 zł

5,65 zł

4,74 zł

4,12 zł

3,67 zł

3,58 zł

3,46 zł

3,38 zł

3,32 zł

3,27 zł

3,13 zł

cena za 1 szt.

do podanych cen należy doliczyć podatek Vat 23% • oferta ważna do wyczerpania zapasów • cena nie zawiera projektu grafi cznego
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Kalendarz jednodzielny

- format całego kalendarza 315 x 615 mm
- główka / dół karton 300g, 4 kolory + folia
- kalendarium 12 kart z imieninami i numerami tygodnia
- przesuwne okienko wskazujące aktualną datę
- otwór z tyłu w główce kalendarza 
 do powieszenia na ścianie

Praktyczny i tani kalendarz jednodzielny dla każdego klienta.
Główka drukowana jest razem z dołem techniką offsetową na białym 
kartonie z kremowym spodem 300g w kolorach CMYK. Dodatkowo 
foliowany jest folią błysk. Folia zabezpiecza cały kalendarz i zwiększa jego 
trwałość. 
W górnej części główki znajduje się otwór, który pozwala na zawieszenie 
kalendarza. Dodatkowo górna część główki jest podklejana w celu 
zwiększenia jej sztywności, co z kolei zapobiega jej odkształceniu.
Pod kalendariami (wzór 11a) jest wolne miejsce na umieszczenie Państwa 
danych tele/adresowych lub zamieszczenie krótkiej charakterystyki fi rmy. 
Wzór 11 b - posiada większe pole na główce dla zrobienia grafi ki.
Kalendarium zawiera 12 kart kalendarza. Drukowane są techniką 
offsetową na papierze offsetowym 80g w dwóch kolorach czerwono/
czarnym. W skład kalendarza wchodzi przesuwne okienko wskazujące 
aktualną datę. Kalendaria przyklejane są do dołu kalendarza za pomocą 
specjalnego kleju na gorąco.

Gotowe kalendarze pakowane są w dopasowane pudełko z tektury falistej. 
Przesyłka do klienta dodatkowo owijana jest folią stretch.
Waga kalendarzy 50 szt. - ok. 20 kg

kalendarium 290 x 190

315 x 215

315 mm

215 mm

400 mm
wolne pole 290 x 180 kalendarium 290 x 190

315 x 400

315 mm

215 mm

400 mm

nakład

1 szt.

100 szt.

200 szt.

300 szt.

400 szt. 

500 szt.

600 szt.

700 szt.

800 szt.

900 szt.

1000 szt.

9,45 zł

6,75 zł

5,54 zł

4,97 zł

4,48 zł

4,31 zł

4,19 zł

4,11 zł

4,05 zł

3,99 zł

3,86 zł

cena za 1 szt.

wzór 11a wzór 11b

do podanych cen należy doliczyć podatek Vat 23% • oferta ważna do wyczerpania zapasów • cena nie zawiera projektu grafi cznego
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wzór 13

wzór 14

105 x 170 mm

155 x 170 mm

230 x 115 mm

wzór 12

Kalendarz biurkowy

- karton 300g, 4 kolory + folia
- kalendaria z imieninami i numerami tygodnia

Wygodny kalendarz biurkowy dla każdego klienta. Idealny do postawienia na biurku, zawsze pod ręką. Kalendarz jest bardzo funkcjonalny. 
Spokojnie zmieszczą się na nim i będą widoczne Państwa dane tele/adresowe fi rmy oraz krótka charakterystyka działalności. 
Cały kalendarz drukowany jest na białym kartonie z kremowym spodem 300g w kolorach CMYK. Dodatkowo foliowany jest folią błysk. 
Folia zabezpiecza cały kalendarz i zwiększa jego trwałość. 
Kalendarium zawiera 12 kart kalendarza. Drukowane są techniką offsetową na papierze offsetowym 80g w dwóch kolorach czerwono/
czarnym. Kalendaria przyklejane są do dołu kalendarza za pomocą specjalnego kleju na gorąco.

Gotowe kalendarze pakowane są w dopasowane pudełko z tektury falistej. Przesyłka do klienta dodatkowo owijana jest folią stretch.
Waga kalendarzy 100 szt. - ok. 5 kg

nakład

1 szt.

100 szt.

200 szt.

300 szt.

400 szt. 

500 szt.

600 szt.

700 szt.

800 szt.

900 szt.

1000 szt.

7,20 zł

3,09 zł

2,56 zł

2,46 zł

2,35 zł

2,18 zł

2,22 zł

2,05 zł

1,88 zł

1,79 zł

1,69 zł

cena za 1 szt.

do podanych cen należy doliczyć podatek Vat 23% • oferta ważna do wyczerpania zapasów • cena nie zawiera projektu grafi cznego
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Kalendarz biurkowy
6 kart dwustronnych z dowolna grafi ką
wzór 16

Kalendarz biurkowy tygodniowy
52 tyg. = 26 kart
wzór 15

- format całego kalendarza 150 x 350 mm (135 + 80 + 135 mm)
- główka karton 
- kalendarium 6 kart dwustronnych z dowolną gra� ką
   (wym. 150x130mm), kreda 170g
- spirala

Wygodny kalendarz biurkowy dla każdego klienta. Idealny do 
postawienia na biurku, zawsze pod ręką. Kalendarz jest bardzo 
funkcjonalny. Projekt tego kalendarza jest dowolny, zależy od 
twórczej inwencji grafi ka.
Podstawa kalendarza to niezadrukowany karton 
z kremowym spodem 300g. 
Kalendarium zawiera 6 dwustronnych kart kalendarza 
z własną grafi ką. Drukowane są w kolorach CMYK 
na papierze kredowanym 170g. Kalendaria do 
podstawy łączone są za pomocą spirali.
Gotowe kalendarze pakowane są w dopasowane 
pudełko z tektury falistej. Przesyłka do klienta 
dodatkowo owijana jest folią stretch.
Waga kalendarzy 100 szt. - ok. 15 kg

- format całego kalendarza 140 x 480 mm (190 + 100 + 190 mm)
- główka karton 300g, 4 kolory + folia
- kalendarium 26 kart (52 tygodnie) z imieninami i numerami tygodnia
- spirala

Wygodny kalendarz biurkowy dla każdego klienta. Idealny do 
postawienia na biurku, zawsze pod ręką. Kalendarz jest bardzo 
funkcjonalny. Poszczególne dni tygodnia mają wolne miejsce na 
których możemy zapisać ważne informacje czy spotkania.
Cały kalendarz drukowany jest na białym kartonie z kremowym 
spodem 300g w kolorach CMYK. Dodatkowo foliowany jest 
folią błysk. Folia zabezpiecza cały kalendarz i zwiększa jego 
trwałość. 
Kalendarium zawiera 26 kart kalendarza (52 tygodnie). 
Drukowane są techniką offsetową na papierze offsetowym 
80g w dwóch kolorach czerwono/czarnym. Kalendaria do 
podstawy łączone są za pomocą spirali.
Gotowe kalendarze pakowane są w dopasowane 
pudełko z tektury falistej. Przesyłka do klienta 
dodatkowo owijana jest folią stretch.
Waga kalendarzy 100 szt. - ok. 15 kg

nakład

nakład

100 szt.

200 szt.

300 szt.

400 szt. 

500 szt.

600 szt.

700 szt.

800 szt.

900 szt.

1000 szt.

1 szt.

25 szt.

50 szt.

100 szt.

200 szt.

300 szt.

400 szt. 

500 szt.

600 szt.

700 szt.

800 szt.

900 szt.

1000 szt.

7,40 zł

6,26 zł

5,03 zł

4,72 zł

4,56 zł

4,34 zł

3,97 zł

3,81 zł

3,66 zł

3,54 zł

8,06 zł

7,00 zł

6,16 zł

5,86 zł

4,48 zł

3,84 zł

3,45 zł

3,21 zł

2,96 zł

2,85 zł

2,66 zł

2,60 zł

2,45 zł

cena za 1 szt.

cena za 1 szt.

do podanych cen należy doliczyć podatek Vat 23% • oferta ważna do wyczerpania zapasów • cena nie zawiera projektu grafi cznego
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Kalendarz miniwzór 17

- główka karton

Praktyczny i doskonały kalendarz mini dla każdego klienta. Kalendarz mini ma wiele zalet: 
idealny do powieszenia na ścianie bądź tablicy gdzie mamy mało miejsca, doskonały 
do przyczepienia na lodówkę w dodatkowej opcji z paskiem magnetycznym. Spokojnie 
zmieszczą się na nim i będą widoczne Państwa dane tele/adresowe fi rmy oraz krótka 
charakterystyka działalności. 
Cały kalendarz drukowany jest na białym kartonie z kremowym spodem 300g w kolorach 
CMYK. Dodatkowo foliowany jest folią błysk. Folia zabezpiecza cały kalendarz i zwiększa 
jego trwałość. W górnej części główki znajduje się otwór, który pozwala na zawieszenie 
kalendarza.
Kalendarium zawiera 12 kart kalendarza. Drukowane są techniką offsetową na papierze 
offsetowym 80g w dwóch kolorach czerwono/czarnym. Kalendaria przyklejane są do dołu 
kalendarza za pomocą specjalnego kleju na gorąco.

Gotowe kalendarze pakowane są w dopasowane pudełko z tektury falistej. Przesyłka do 
klienta dodatkowo owijana jest folią stretch.
Waga kalendarzy 100 szt. - ok. 5 kg

+  pasek magnetyczny 0,95 zł/szt.

nakład

1 szt.

50 szt.

100 szt.

200 szt.

300 szt.

400 szt. 

500 szt.

600 szt.

700 szt.

800 szt.

900 szt.

1000 szt.

5,75 zł

2,74 zł

2,38 zł

1,77 zł

1,65 zł

1,64 zł

1,63 zł

1,62 zł

1,61 zł

1,60 zł

1,59 zł

1,57 zł

cena za 1 szt.

kalendarium 105 x 105 mm

105 mm

235 mm

do podanych cen należy doliczyć podatek Vat 23% • oferta ważna do wyczerpania zapasów • cena nie zawiera projektu grafi cznego
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wzór 18

wzór 19

Kalendarz ścienny + spirala z zawieszką

Kalendarz wąski ścienny + spirala z zawieszką

13 kart
kol. 4 x 0
kreda 170 g
karta najkrótsza = 110 x 220
karta najdłuższą = 110 x 340
skok przesuwu = 10 mm

Praktyczny i doskonały kalendarz mini dla każdego klienta. 
Ten wąski kalendarz ma wiele zalet: idealny do powieszenia 
na ścianie bądź tablicy gdzie mamy mało miejsca. 
Poszczególne karty kalendarza będą przedstawiały 
wizerunek Twojej fi rmy. Na każdej karcie można umieścić 
inny projekt grafi czny. Spokojnie zmieszczą się na nim i będą 
widoczne Państwa dane tele/adresowe fi rmy oraz krótka 
charakterystyka działalności. 
Cały kalendarz drukowany jest na kredzie w kolorach CMYK. 
Kalendarium zawiera 13 kart kalendarza z których najkrótsza 
ma wymiar 110 x 220 mm, a najdłuższa 110 x 340 mm. Skok 
przesuwu poszczególnych kart wynosi 10 mm. Poszczególne 
karty kalendarza wraz ze sztywnym kartonem łączone są ze 
sobą za pomocą spirali z zawieszką.
Gotowe kalendarze pakowane są w dopasowane pudełko 
z tektury falistej. Przesyłka do klienta dodatkowo owijana 
jest folią stretch.
Waga kalendarzy 100 szt. - ok. 7 kg

Praktyczny i doskonały kalendarz dla każdego klienta. Ten wąski kalendarz ma wiele zalet: idealny do powieszenia na ścianie bądź tablicy 
gdzie mamy mało miejsca. 
Poszczególne karty kalendarza będą przedstawiały wizerunek Twojej fi rmy. Na każdej karcie można umieścić inny projekt grafi czny. 
Spokojnie zmieszczą się na nim i będą widoczne Państwa dane tele/adresowe fi rmy oraz krótka charakterystyka działalności. 
Cały kalendarz drukowany jest na kredzie w kolorach CMYK. Poszczególne karty kalendarza łączone są ze sobą za pomocą spirali 
z zawieszką.
Gotowe kalendarze pakowane są w dopasowane pudełko z tektury falistej. Przesyłka do klienta dodatkowo owijana jest folią stretch.Gotowe kalendarze pakowane są w dopasowane pudełko z tektury falistej. Przesyłka do klienta dodatkowo owijana jest folią stretch.

nakład

100 szt.

250 szt.

500 szt.

1000 szt.

8,85 zł

5,40 zł

3,59 zł

2,58 zł

cena za 1 szt.

nakład

wzór 19
13 kart
wymiar 120 x 420 mm
kreda 170 g
waga 100 szt. - ok. 12 kg

wzór 19 a
14 kart
wymiar 130 x 670 mm
kreda 250 g
waga 100 szt. - ok. 32 kg

wzór 19 b
15 kart
wymiar 130 x 950 mm
kreda 250 g
waga 100 szt. - ok. 50 kg

100 szt. 13,13 zł 16,80 zł 23,80 zł

250 szt. 6,80 zł 9,05 zł 12,50 zł

500 szt. 4,32 zł 6,55 zł 8,60 zł

1000 szt. 2,99 zł 5,35 zł 6,95 zł

do podanych cen należy doliczyć podatek Vat 23% • oferta ważna do wyczerpania zapasów • cena nie zawiera projektu grafi cznego
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Kalendarz ścienny + spirala z zawieszką

karty 1 + 6
1 karta 4 x 0 + 6 kart 4 x 4
kreda 170 g

Ten ekskluzywny kalendarz powieszony w biurze w widocznym miejscu będzie 
wspaniałą ozdobą jak i dobra reklamą Państwa fi rmy. Poszczególne karty 
kalendarza mogą przedstawiać dowolny projekt, który będzie zależał jedynie 
od inwencji twórczej grafi ka. Spokojnie zmieszczą się na nim i będą widoczne 
Państwa dane tele/adresowe fi rmy oraz krótka charakterystyka działalności. 
Cały kalendarz drukowany jest na kredzie w kolorach CMYK. Kalendarium 
zawiera 7 kart kalendarza. Poszczególne karty kalendarza wraz ze sztywnym 
kartonem łączone są ze sobą za pomocą spirali z zawieszką.
Gotowe kalendarze pakowane są w dopasowane pudełko z tektury falistej. 
Przesyłka do klienta dodatkowo owijana jest folią stretch.
Waga kalendarzy 100 szt. - A4 ok. 20 kg

wzór 20

nakład cena za 1 szt.

A4

cena za 1 szt.

A3

cena za 1 szt.

A2

1 szt.

25 szt.

50 szt.

100 szt.

250 szt.

500 szt. 

1000 szt.

18,65 zł

9,68 zł

9,42 zł

8,35 zł

7,16 zł

4,20 zł

2,80 zł

35,55 zł

26,56 zł

26,44 zł

21,21 zł

10,54 zł

6,51 zł

4,83 zł

-

-

74,34 zł

40,50 zł

18,53 zł

11,83 zł

7,96 zł

do podanych cen należy doliczyć podatek Vat 23% • oferta ważna do wyczerpania zapasów • cena nie zawiera projektu grafi cznego
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Kalendarz ścienny + spirala z zawieszką

karty 1 + 12
13 kart 4 x 0
kreda 170 g

Ten ekskluzywny kalendarz powieszony w biurze w widocznym miejscu będzie wspaniałą ozdobą jak 
i dobra reklamą Państwa fi rmy. Poszczególne karty kalendarza mogą przedstawiać dowolny projekt, 
który będzie zależał jedynie od inwencji twórczej grafi ka. Spokojnie zmieszczą się na nim i będą 
widoczne Państwa dane tele/adresowe fi rmy oraz krótka charakterystyka działalności. 
Cały kalendarz drukowany jest na kredzie w kolorach CMYK. Kalendarium zawiera 13 kart kalendarza. 
Poszczególne karty kalendarza wraz ze sztywnym kartonem łączone są ze sobą za pomocą spirali 
z zawieszką.
Gotowe kalendarze pakowane są w dopasowane pudełko z tektury falistej. Przesyłka do klienta 
dodatkowo owijana jest folią stretch.
Waga kalendarzy 100 szt. - A4 ok. 40 kg

wzór 21

nakład cena za 1 szt.

A4

cena za 1 szt.

A3

cena za 1 szt.

A2

1 szt.

25 szt.

50 szt.

100 szt.

250 szt.

500 szt. 

1000 szt.

2000 szt.

3000 szt.

26,65 zł

16,08 zł

15,76 zł

15,64 zł

7,35 zł

4,55 zł

3,07 zł

2,89 zł

2,63 zł

39,80 zł

28,80 zł

28,54 zł

24,85 zł

12,20 zł

8,24 zł

6,16 zł

4,27 zł

3,74 zł

-

-

81,24 zł

45,81 zł

23,23 zł

14,98 zł

10,84 zł

7,01 zł

6,45 zł

do podanych cen należy doliczyć podatek Vat 23% • oferta ważna do wyczerpania zapasów • cena nie zawiera projektu grafi cznego
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Kalendarz ścienny + listwa

kreda 170 g, kol. 4 x 0

Praktyczny i bardzo popularny kalendarz w biurze. Dzięki jego właściwościom możemy go powiesić 
w dowolnym miejscu pracy. Spokojnie zmieszczą się na nim i będą widoczne Państwa dane tele/
adresowe fi rmy oraz krótka charakterystyka działalności. 
Cały kalendarz drukowany jest na kredzie w kolorach CMYK. Kalendarz wyposażony jest w metalową 
listwę z zawieszką.
Gotowe kalendarze pakowane są w dopasowane pudełko z tektury falistej. 
Przesyłka do klienta dodatkowo owijana jest folią stretch.
Waga kalendarzy 100 szt. - ok. 4 kg/ 8 kg

wzór 22

nakład cena za 1 szt.

A3

cena za 1 szt.

B3

cena za 1 szt. cena za 1 szt.

A2 B2

1 szt.

25 szt.

50 szt.

100 szt.

200 szt.

300 szt.

500 szt.

1000 szt.

4,40 zł

3,92 zł

3,40 zł

3,40 zł

2,90 zł

2,06 zł

1,61 zł

1,25 zł

-

-

7,12 zł

4,38 zł

2,53 zł

2,10 zł

1,65 zł

1,29 zł

-

-

7,14 zł

4,34 zł

2,65 zł

2,20 zł

1,74 zł

1,47 zł

-

-

7,96 zł

4,62 zł

2,94 zł

2,42 zł

1,90 zł

1,59 zł

do podanych cen należy doliczyć podatek Vat 23% • oferta ważna do wyczerpania zapasów • cena nie zawiera projektu grafi cznego
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Kalendarz / Biuwary na biurko

- format B3, A2
- offset 80 g
- kolor 4 x 0

Cieszący sie dużą popularnością kalendarz, niezastąpiony na każdym biurku. Mający wiele zalet 
np.: możemy umieścić na nim ważną notatkę, zanotować niezbędne telefony, adresy, zaznaczyć 
w kalendarzu ważne spotkania. Kalendarz drukowany jest na papierze offsetowym 80 g w kolorach 
CMYK. Biuwar występuję w dwóch wariantach: 26 i 52 karty. Poszczególne karty sklejone są ze sobą 
od dołu specjalnym klejem introligatorskim. Dodatkowa opcją jest doklejenie specjalnej listwy w jego 
dolnej części.

Gotowe kalendarze pakowane są w dopasowane pudełko z tektury falistej. 
Przesyłka do klienta dodatkowo owijana jest folią stretch.
Waga kalendarzy 25 szt. - ok. 10 kg/ 16 kg

nakład cena za 1 szt.

B3

26 kart 52 karty

cena za 1 szt.

A2

cena za 1 szt. cena za 1 szt.

B3 A2

25 szt.

50 szt.

100 szt.

250 szt.

500 szt.

750 szt.

1000 szt.

13,52 zł

7,90 zł

4,99 zł

3,51 zł

2,99 zł

2,85 zł

2,76 zł

15,64 zł

9,46 zł

6,98 zł

5,50 zł

4,54 zł

4,37 zł

4,29 zł

14,68 zł

9,70 zł

7,41 zł

5,72 zł

5,22 zł

5,06 zł

4,97 zł

18,32 zł

13,36 zł

10,86 zł

9,40 zł

8,07 zł

7,96 zł

7,82 zł

wzór 23

B3

500 mm

350 mm

A2

594 mm

420 mm

+ listwa B3: 3,00 zł/szt.; listwa A2: 6,00 zł/szt.

do podanych cen należy doliczyć podatek Vat 23% • oferta ważna do wyczerpania zapasów • cena nie zawiera projektu grafi cznego
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Drukarnia DEM DRUK
ul. Reymonta 2
68-300 Lubsko

tel.  +48 68 372 28 28
fax  +48 68 372 20 39
el. DE +49 30 86 87 0 87 26

e-mail: demdruk@demdruk.com.pl

www.demdruk.com.pl
www.firmowewydruki.pl


