KALENDORIAI
REPRO spaustuvės gaminiai

JĖGA
Trijų mėnesių kalendorius su intarpais
•
•
•
•
•
•
•

Reklama viršelyje, intarpuose ir apačioje
36 standartiniai vidiniai lapeliai
Dienos žymėjimo langelis
Įrišimas trimis spiralėmis
Sutvirtinimas metaline juostele galuose
Pakabinimas metaline kilpute
Plotis 330 mm

KLASIKA
Trijų mėnesių kalendorius be intarpų
•
•
•
•
•
•
•

Reklama viršelyje ir apačioje
36 standartiniai vidiniai lapeliai
Dienos žymėjimo langelis
Įrišimas trimis spiralėmis
Sutvirtinimas metaline juostele galuose
Pakabinimas metaline kilpute
Plotis 330 mm
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TRYS VIENAME
Sutrumpintas trijų mėnesių kalendorius
•
•
•
•
•
•
•

Reklama viršelyje ir apačioje
12 standartinių vidinių lapelių
Dienos žymėjimo langelis
Įrišimas viena spirale
Sutvirtinimas metaline juostele galuose
Pakabinimas metaline kilpute
Plotis 330 mm

STANDARTAS
Vieno mėnesio kalendorius
•
•
•
•
•
•
•

Reklama viršelyje ir apačioje
12 standartinių vidinių lapelių
Dienos žymėjimo langelis
Įrišimas viena spirale
Sutvirtinimas metaline juostele galuose
Pakabinimas metaline kilpute
Plotis 330 mm
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SUPER
Trijų mėnesių kalendorius su keičiamais viršeliais
•
•
•
•
•
•
•
•

2 arba daugiau perverčiamų viršelių
Reklama viršeliuose, apačioje ir/arba intarpuose
36 standartiniai vidiniai lapeliai
Dienos žymėjimo langelis
Įrišimas keturiomis spiralėmis
Sutvirtinimas metaline juostele gale
Pakabinimas metaline kilpute
Plotis 330 mm

ORIGINALU
Platus trijų mėnesių kalendorius su intarpais
      • Reklama viršeliuose, apačioje ir/arba intarpuose
• 36 standartiniai vidiniai lapeliai
• Dienos žymėjimo langelis
• Įrišimas trimis spiralėmis
• Sutvirtinimas metaline juostele gale
• Pakabinimas metaline kilpute
• Plotis 390 mm
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LOGISTIKA
Keturių  mėnesių kalendorius su intarpais
• Reklama viršeliuose, apačioje ir intarpuose
• 48 standartiniai vidiniai lapeliai
• Dienos žymėjimo langelis
• Įrišimas keturiomis spiralėmis
• Sutvirtinimas metaline juostele galuose
• Pakabinimas metaline kilpute
• Plotis 330 mm

VISI METAI
Dvylikos mėnesių kalendorius be intarpų
•
•
•
•
•
•
•

Reklama viršelyje ir apačioje
144 standartiniai vidiniai lapeliai
Dienos žymėjimo langelis
Įrišimas dvylika spiralių
Sutvirtinimas metaline juostele gale
Pakabinimas metaline kilpute
Plotis 330 mm
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EKO PLIUS
Keturių mėnesių kalendorius su intarpais ir be spiralių
• Reklama viršelyje, intarpuose ir apačioje
• 48 standartiniai vidiniai lapeliai
• Dienos žymėjimo langelis
• Įrišimas be spiralių
• Pakabinimas pro skylutę
• Plotis 330 mm

MENINIAI
Reprezentacinis-meninis sieninis kalendorius
•
•
•
•
•

Viršelis + 12 lapų, viršelis + 6 lapai
Įvairūs formatai (iki 72x102 cm)
Vienpusė, dvipusė daugiaspalvė spauda
Įrišimas viena spirale su metaline kilpute
Segimas kabėmis ir kabinimas pro skylutę
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STALINIAI
Stalinis trikampis kalendorius
• Stovelis + 12 lapelių, stovelis + 6 lapeliai
•  Standartinis lapelių formatas 220x96 mm
• Įvairūs formatai (iki 72x102 cm)
• Vienpusė, dvipusė daugiaspalvė spauda
• Įrišimas viena spirale

JŪSŲ IŠSKIRTINUMUI
• Spauda ne tik ant tradicinio, bet ir ant perdirbto popieriaus, kartono,
plastikų, plėvelių, ypatingos apdailos, metalizuotų, faktūrinių paviršių
medžiagų.
• Ofsetinė UV spauda efektingam vaizdui sukurti: įvairūs blizgesio
efektai (matinis, „šilkinis“, labai blizgus, perlamutrinis, metalizuotas),
dvigubas lakavimas (angl. twin-effect), lakas su pageidaujamu kvapu.
• Spaudinių apdaila šilkografijos būdu lakuojant įvairiais lakais,
taip pat lakais su priedais (blizgučiais, pūkeliais ir pan.) įdomiems
reljefams gauti, įvairiaspalvės folijos (aukso, sidabro, spalvotų)
užnešimas karštuoju būdu.
• Galimybė personalizuoti masinės gamybos kalendorių arba
sukurti vienetinį gaminį, naudojant aukštą skaitmeninės spaudos
kokybę užtikrinančią HP Indigo technologiją.
• Galimybė kalendorius supakuoti į įvairių folijų maišelius, su kokybiško
vaizdo spauda arba be spaudos ar į kartono vokus su įvairia apdaila
(spauda, lakavimas, reljefo formavimas).

STANDARTINIAI ELEMENTAI
• Dviejų spalvų – pilki ir balti.
• Mėnesių pavadinimai lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis.
• Lietuvos valstybinės šventės ir sekmadieniai žymimi raudona,
mėlyna arba purpurine spalva.
• Savaičių žymėjimas pagal ISO 8601 standartą.
• Pagal užsakymą gaminami ir nestandartiniai vidiniai lapeliai.

APIPAVIDALINIMO ELEMENTAI
•
•
•
•
•

Standartinės spiralės spalvos – balta ir juoda.
Standartinės metalinės juostelės su kilpute spalvos – balta ir juoda.
Standartinės pakabinimo kilputės spalvos – balta ir juoda.
Standartinė slankiojančio langelio spalva – raudona.
Yra galimybė rinktis ir nestandartinių spalvų apipavidalinimo elementus.
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REPRO spaustuvės gaminiai:
• Knygos ir brošiūros
• Etiketės ir pakuotės
• Komercinė spauda
• Kalendoriai
• Kita

Norite užsakyti?
Turite klausimų?
Skambinkite ir rašykite
Kaune (8 37) 408866
Vilniuje (8 5) 2335689
spauda@repro.lt

Laukiame Jūsų!

spaustuvė
Chemijos g. 29, Kaunas LT-51333
Tel. +370 37 408866
El. paštas: spauda@repro.lt, flekso@repro.lt
http://www.repro.lt
REPRO spaustuvė

