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KALENDĀRU KATALOGS
CALENDARS CATALOGUE

TRE ŠDIENA

CE TURDIENA

PIEK TDIENA

SE STDIENA

SVĒ TDIENA

SATURS
SATURS
Kods
093
109
444 / 468
123
338 / 345
352 / 369
376 / 383
482 / 710
703 / 475
307
772
499 / 727 / 734

SIENAS KALENDĀRI / НАСТЕННЫЕ КАЛЕНДАРИ
“STANDART” 2-daļīgs
“STANDART” 4-daļīgs
“STANDART BLACK” 2 vai 4-daļīgs
“SHORT” 2-daļīgs
“PERFECT PLAN” 2-daļīgs
“PERFECT PLAN” 3-daļīgs
“PERFECT PLAN” 4-daļīgs
AUGŠDAĻU DIZAINI
“SHORT PLUS”
“STANDART PLUS”
“GADALAIKI” Pārliekamais kalendārs
“CEĻOJUMU SKATI” Pārliekamais kalendārs
“MINI” 2-daļīgs

Lpp.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

GALDA UN SUVENĪRU KALENDĀRI
147
239
215 / 222
048 / 512
130 / 659
314
253
802
154
185
208
260
628
604
611

НАСТОЛЬНЫЕ И СУВЕНИРНЫЕ КАЛЕНДАРИ
“KLASIKA” Galda pārliekamais kalendārs
GRĀMATVEŽA KALENDĀRS A4
GALDA PLĀNOTĀJS A3 / B3
“PYRAMID”
“PYRAMID small & extra”
“LATVIJA” Suvenīru galda kalendārs
“12 TIMES” Galda kalendārs
“PYRAMID COLLECTION”

GALDA PLĀNOTĀJI / НАСТОЛЬНЫЕ ПЛАНИРОВЩИКИ

17
18
19
20
21
22
23
24

“OPTIMA”
“LONG”
“LONG PP”
“LONG PVH”
“PRAIM PVH”
“PRAIM soft touch”
“PRAIM PP”

25
26
27
28
29
30
31

390

GRĀMATZĪME-KALENDĀRS / ЗАКЛАДКА-КАЛЕНДАРЬ

32

055

KABATAS KALENDĀRI / КАРМАННЫЕ КАЛЕНДАРИ

33

635

KALENDĀRS AR MAGNĒTU / КАЛЕНДАРЬ С МАГНИТОМ

34

KALENDARS.EU
KALENDARS.EU
CIENĪJAMIE KLIENTI!
Papildus gatavas produkcijas sortimentam piedāvājam
arī personalizētu produkciju. Mūsu kalendāru mēnešu
blokus var nokomplektēt ar jūsu uzņēmuma korporatīva stila attēliem vai personīgām bildēm. Ir pieejami
dažādu kalendāru vairāki komplektēšanas varianti. Nepieciešamības gadījumā piemeklēsim jūsu budžetam
atbilstošu variantu. Arī pastāv iespēja izgatavot individuāla dizaina mēnešu lapu blokus un citus oriģinālus
projektus. Pārdodam atsevišķi kalendāra blokus un
komplektējošas sastāvdaļas. Kalendārus var pasūtīt gan
mazumā (sākot no 1 gab.), gan vairumā.
Sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresēm:
birojs@trilines.lv, print@trilines.lv
vai zvanot pa tālr. 29 55 45 22.
Jūsu Kalendārs.EU
Ikdienā kopā ar Jums!

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
Помимо готового ассортимента предлагаем также персонализированную продукцию. Наши календарные блоки можно
скомплектовать с изображениями в корпоративном стиле
вашего предприятия или личными фотографиями. Доступно
множество вариантов комплектации для различных видов
календарей. При необходимости подыщем соответствующий
вашему бюджету вариант. Также существует возможность изготовить календарные блоки c индивидуальным дизайном и
другие оригинальные проекты. Продаем отдельно календарные блоки и комплектующие. Календари можно заказать как
в малом объеме (начиная с 1 шт.), так и оптом.
Свяжитесь с нами, по электронной почте:
birojs@trilines.lv, print@trilines.lv
или по тел. 29 55 45 22.
Ваш Kalendārs.EU
Каждый день вместе с Вами!

3

STANDART
STANDART

S AT U R S

Izvēlies attēlu 11.lpp.

SIENAS KALENDĀRS, divdaļīgs
ar krāsainu augšdaļu, vienu spirāli, ar kartona pamatni zem
mēnešu lapu bloka, ar lodziņu datuma apzīmēšanai, PP
iepakojumā.

НАСТЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ, из 2-х частей
с цветной верхней частью, с одной спиралью, картонным основанием под блоком отрывных листов, с окошком для выделения даты, в полипропиленовой упаковке.

WALL CALENDAR, 2 parts
has colored top part, one spiral and a carton foundation under
a block of the tear-off sheets, wrapped in polypropylene.

DAUDZUMS
sākot no 25 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina kalendārus
AUGŠDAĻA
Izmēri
Kartons
Druka
Dizains
MĒNEŠU LAPAS
Lapas «BLUE»
Lapas «GREEN»
Lapas «GREY»
Daudzums
Izmēri
Papīrs
Druka
Konstrukcija
Valoda
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303 x 215 mm
1- pusējs
pilnkrāsu
14 veidi
4751007620093
- ir pieejamas ar bildēm Nr. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 (11.lpp.)

4751007620 093

- ir pieejamas ar bildēm Nr. 9, 10, 11 (11.lpp.)
- ir pieejamas ar bildi Nr. 12, 13, 14 (11.lpp.)
1 bloks x 12 lok.
303 x 432 mm
krītots / ofseta (lapas «Blue»)
zaļa / zila / pelēka un
sarkana
pamats - kartons
spirāle - metāla
latviešu + angļu

Lapas «GREEN»

4751007620 093
Lapas «GREY»

4751007620 093
Lapas «BLUE»

STANDART
STANDART

S AT U R S

Izvēlies attēlu 11.lpp.

SIENAS KALENDĀRS, četrdaļīgs
ar krāsainu augšdaļu, trīs spirālēm, trīs mēnešu lapu blokiem
ar kartona pamatnēm zem katra, ar lodziņu datuma
apzīmēšanai, PP iepakojumā.

НАСТЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ из 4-х частей
с цветной верхней частью, с тремя спиралями, тремя блоками отрывных листов и картонным основанием под каждым
из них, с окошком для выделения даты, в полипропиленовой
упаковке.

WALL CALENDAR, 4 parts
has colored top part, three spirals, and carton foundation under
each block of the throw-off sheets, wrapped in polypropylene.

DAUDZUMS
sākot no 25 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina kalendārus
AUGŠDAĻA
Izmēri
Kartons
Druka
Dizains
MĒNEŠU LAPAS
Lapas «BLUE»
Lapas «GREEN»
Lapas «GREY»
Daudzums
Izmēri
Papīrs
Druka
Konstrukcija
Valoda

303 x 215 mm
1- pusējs
pilnkrāsu
14 veidi
4751007620109
- ir pieejamas ar bildēm Nr. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 (11.lpp.)
- ir pieejamas ar bildēm Nr. 9, 10, 11 (11.lpp.)
- ir pieejamas ar bildi Nr. 12, 13, 14 (11.lpp.)
3 bloki x 12 lok.
303 x 448 mm
krītots / ofseta (lapas «Blue»)
zaļa / zila / pelēka un
sarkana
pamats - kartons
spirāle - metāla
latviešu + angļu

4751007620 109
Lapas «GREEN»

4751007620 109
Lapas «GREY»

4751007620 109

Lapas «BLUE»

5

STANDART
STANDART
SIENAS KALENDĀRS, no 2 vai 4 daļām

black

S AT U R S

Izvēlies attēlu 11.lpp.

ar krāsainu augšdaļu, vienu vai trīs mēnešu lapu blokiem
un kartona pamatnēm zem katra, ar lodziņu datuma
apzīmēšanai, PP iepakojumā.

НАСТЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
из 2-х или 4-х частей

с цветной верхней частью, с одним или тремя блоками отрывных листов и картонным основанием под каждым из них, с
окошком для выделения даты, в полипропиленовой упаковке.

WALL CALENDAR, 2 or 4 parts

has colored top part and carton foundation under each block
of the throw-off sheets, collected on one or three spirals,
wrapped in polypropylene.

DAUDZUMS
sākot no 25 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina kalendārus
AUGŠDAĻA
Izmēri
Kartons
Druka
Dizains

303 x 215 mm
1- pusējs
pilnkrāsu
14 veidi

MĒNEŠU LAPAS

4751007620444

4751007620468

Daudzums
Izmēri
Papīrs
Druka

1 bloks x 12 lok.
303 x 432 mm
krītots
melna un sarkana
pamats - kartons
spirāle - metāla

3 bloki x 12 lok.
303 x 448 mm
krītots
melna un sarkana
pamats - kartons
spirāle - metāla

latviešu + angļu + krievu

latviešu + angļu + krievu

Konstrukcija
Valoda

4751007620 468
(ar 3 spirālēm)

4751007620 444
(ar 1 spirāli)
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S AT U R S

SHORT
SHORT
SIENAS KALENDĀRS, divdaļīgs

Izvēlies attēlu 11.lpp.

ar krāsainu augšdaļu, vienu spirāli, ar kartona pamatni zem
mēnešu lapu bloka, ar lodziņu datuma apzīmēšanai, PP
iepakojumā.

НАСТЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ, из 2-х частей
с цветной верхней частью, с одной спиралью, картонным
основанием под блоком отрывных листов, с окошком для
выделения даты, в полипропиленовой упаковке.

WALL CALENDAR, 2 parts
has colored top part, one spiral and a carton foundation under
a block of the tear-off sheets, wrapped in polypropylene.

DAUDZUMS
sākot no 25 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina kalendārus
AUGŠDAĻA
Izmēri
Kartons
Druka
Dizains

303 x 215 mm
1- pusējs
pilnkrāsu
14 veidi

MĒNEŠU LAPAS

4751007620123

Daudzums
Izmēri
Papīrs
Druka

1 bloks x 12 lok.
303 x 285 mm
krītots papīrs
pelēka un karmīns
pamats - kartons
spirāle - metāla

Konstrukcija
Valoda

4751007620 123

4751007620 123

latviešu + angļu
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PERFECT
PERFECT PLAN

S AT U R S

Izvēlies attēlu 11.lpp.

SIENAS KALENDĀRS, divdaļīgs

ar krāsainu augšdaļu, pieejams ar gada pārskatu kalendāra
pagarinājumā vai bez. Nokomplektēts ar metāla spirāli, ir
kartona pamatne zem mēnešu lapu bloka, lodziņš datuma
apzīmēšanai. PP iepakojumā.

НАСТЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ, из 2-х частей
с цветной верхней частью. Доступен с дополнительной календарной сеткой на весь год в нижней части календаря или
без неё. Укомплектован металлической спиралью, с картонным основанием под блоком отрывных листов, окошком для
выделения даты, в полипропиленовой упаковке.

WALL CALENDAR, 2 parts
has colored top part. Accessible with additional calendar grid
for all year in the bottom part of a calendar. Collected on metal
spiral, on the cardboard basis under tear-off blocks sheets, with a
window for date denotation, wrapped in polypropylene.

DAUDZUMS
sākot no 25 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina kalendārus
AUGŠDAĻA
Izmēri
Kartons
Druka
Dizains
MĒNEŠU LAPAS

4751007620338

4751007620345

Daudzums

1 bloki x 12 lok.

Izmēri

303 x 221 mm

1 bloki x 12 lok.
303 x 270 mm

Papīrs
Druka

ofseta papīrs
t. zila un sarkana
pamats - kartons,
spirāle - metāla

ofseta papīrs
t. zila un sarkana
pamats - kartons,
spirāle - metāla

latviešu + angļu + krievu

latviešu + angļu + krievu

Konstrukcija
Valoda
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4751007620 345

303 x 215 mm
1 - pusējs
pilnkrāsu
14 veidi

(ar gada pārskatu)

(ar gada pārskatu)

4751007620 338

PERFECT
PERFECT PLAN

S AT U R S

Izvēlies attēlu 11.lpp.

SIENAS KALENDĀRS, trīsdaļīgs

ar krāsainu augšdaļu, pieejams ar gada pārskatu kalendāra
pagarinājumā vai bez. Nokomplektēts ar metāla spirālēm,
ir kartona pamatnes zem mēnešu lapu blokiem, lodziņš
datuma apzīmēšanai. PP iepakojumā.

НАСТЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ, из 3-х частей
с цветной верхней частью. Доступен с дополнительной календарной сеткой на весь год в нижней части календаря или
без неё. Укомплектован металлическими спиралями, с картонным основанием под блоками отрывных листов, окошком
для выделения даты, в полипропиленовой упаковке.

WALL CALENDAR, 3 parts
has colored top part. Accessible with additional calendar grid
for all year in the bottom part of a calendar. Collected on metal
spirals, on the cardboard basis under tear-off blocks sheets, with
a window for date denotation, wrapped in polypropylene.

DAUDZUMS
sākot no 25 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina kalendārus
AUGŠDAĻA
Izmēri
Kartons
Druka
Dizains

303 x 215 mm
1 - pusējs
pilnkrāsu
14 veidi

MĒNEŠU LAPAS

4751007620352

4751007620369

Daudzums

2 bloki x 12 lok.

Izmēri

303 x 351 mm

2 bloki x 12 lok.
303 x 401 mm

Papīrs
Druka

ofseta papīrs
t. zila un sarkana
pamats - kartons,
spirāle - metāla

ofseta papīrs
t. zila un sarkana
pamats - kartons,
spirāle- metāla

latviešu + angļu + krievu

latviešu + angļu + krievu

Konstrukcija
Valoda

4751007620 369
(ar gada pārskatu)

(ar gada pārskatu)

4751007620 352
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PERFECT
PERFECT PLAN

S AT U R S
Izvēlies attēlu 11.lpp.

SIENAS KALENDĀRS, četrdaļīgs

ar krāsainu augšdaļu, pieejams ar gada pārskatu kalendāra
pagarinājumā vai bez. Nokomplektēts ar metāla spirālēm,
ir kartona pamatnes zem mēnešu lapu blokiem, lodziņš
datuma apzīmēšanai. PP iepakojumā.

НАСТЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ, из 4-х частей
с цветной верхней частью. Доступен с дополнительной календарной сеткой на весь год в нижней части календаря или
без неё. Укомплектован металлическими спиралями, с картонным основанием под блоками отрывных листов, окошком
для выделения даты, в полипропиленовой упаковке.

WALL CALENDAR, 4 parts
has colored top part. Accessible with additional calendar grid
for all year in the bottom part of a calendar. Collected on metal
spirals, on the cardboard basis under tear-off blocks sheets, with
a window for date denotation, wrapped in polypropylene.

DAUDZUMS
sākot no 25 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina kalendārus
AUGŠDAĻA
Izmēri
Kartons
Druka
Dizains
MĒNEŠU LAPAS

4751007620376

4751007620383

Daudzums

3 bloki x 12 lok.

Izmēri

303 x 692 mm

3 bloki x 12 lok.
303 x 741 mm

Papīrs
Druka

ofseta papīrs
t. zila un sarkana
pamats - kartons,
spirāle - metāla

ofseta papīrs
t. zila un sarkana
pamats - kartons,
spirāle - metāla

latviešu + angļu + krievu

latviešu + angļu + krievu

Konstrukcija
Valoda
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303 x 215 mm
1 - pusējs
pilnkrāsu
14 veidi

(ar gada pārskatu)

4751007620 383
(ar gada pārskatu)

4751007620 376

S AT U R S

Mēnešu lapas «BLUE» (093. un 109.kodi) ir piejamas ar šīm bildēm

Izvēlies attēlu
Mēnešu lapas

“STANDART BLACK”,
“SHORT” un “PERFECT PLAN”
var komplektēt

ar jebkuru no 14 attēliem
pēc Jūsu izvēles
1. Rīga

2. Tīģeris

3. Pavasaris

4. Upe

5. Zvārtes iezis

6. Akmeņains jūras krasts

7. Viļņi

8. Pīlādzis

Mēnešu lapas «GREEN» (093. un 109.kodi) ir piejamas ar šīm bildēm

9. Parks

10. Saulespuķu lauks

11. Ziedi

Mēnešu lapas «GREY» (093. un 109.kodi) ir piejamas ar šīm bildēm

12. Saullēkts

13. Vārpa

14. Rudens dvesma
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S AT U R S

SHORT
SHORT

2. dizains

PLUS

SIENAS KALENDĀRS
ar krāsainu augšdaļu, divām metāla spirālēm, ar krāsainām
kartona pamatnēm, ar lodziņu datuma apzīmēšanai, PP
iepakojumā.

НАСТЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1. dizains

с цветной верхней частью, с двумя металлическими спиралями, цветными картонными основаниями, с окошком
для выделения даты, в полипропиленовой упаковке.

WALL CALENDAR
has colored top part, two metal spirals and colored carton
foundations, wrapped in polypropylene.

DAUDZUMS
sākot no 25 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina kalendārus
IZMĒRS
AUGŠDAĻA, KARTONA PAMATNES
Kartons
Druka
Dizains

303 x 560 mm

1- pusējs
pilnkrāsu
2 veidi

4751007620 710

MĒNEŠU LAPAS
Daudzums
Papīrs
Druka
Konstrukcija
Valoda

2 bloki x 12 lok.
krītots
pelēka un karmīns
spirāle - metāla
latviešu + angļu

4751007620 482
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STANDART
STANDART

S AT U R S

1. dizains

PLUS

SIENAS KALENDĀRS
ar krāsainu augšdaļu, trīs metāla spirālēm, trīs mēnešu lapu
blokiem ar krāsainu kartona pamatni zem katra, ar lodziņu
datuma apzīmēšanai, PP iepakojumā.

2. dizains

НАСТЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
цветной верхней частью, с тремя металлическими спиралями, тремя блоками отрывных листов и цветным картонным основанием, с окошком для выделения даты, в полипропиленовой упаковке.

WALL CALENDAR
has colored top part, three metal spirals, and colored carton
foundations, wrapped in polypropylene.

DAUDZUMS
sākot no 25 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina kalendārus
IZMĒRS
AUGŠDAĻA, KARTONA PAMATNES
Kartons
Druka
Dizains

303 x 755 mm

1 - pusējs
pilnkrāsu
2 veidi

MĒNEŠU LAPAS
Daudzums
Papīrs
Druka
Konstrukcija
Valoda

3 bloki x 12 lok.
krītots
zaļa / zila un sarkana
spirāle - metāla
latviešu + angļu

4751007620 475

4751007620 703
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GADALAIKI
GADALAIKI

S AT U R S

SIENAS PĀRLIEKAMAIS KALENDĀRS
Krāsainas iekšlapas ar Latvijas dabas skatiem. Trīs mēneši
lapā (iepriekšējais, kārtējais un nākamais). Sastiprināts ar
divām skavām, ir caurumiņš piekāršanai.

НАСТЕННЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРЬ
Цветные внутренние листы с видами Латвийской природы. Три месяца на одном листе (предыдущий, текущий и
последующий). Скреплен 2-мя скрепками, есть дырочка
для подвешивания.

WALL THROW-OVER CALENDAR
Calendar with Latvian nature views. Three month on sheet
(previous, current and following). Fastened with clips, has a
tiny hole for hanging.

DAUDZUMS
sākot no 50 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina kalendārus
VĀKS
Izmēri
Papīrs
Druka

saliktā veidā 210 x 146 mm
krītots 150 g
2 - pusēja, pilnkrāsu

MĒNEŠU LAPAS
Daudzums
Izmēri
Papīrs
Druka
Konstrukcija
Valoda

14

12 lapas
atvērtā veidā 210 x 298 mm
krītpapīrs 150 g
2 - pusēja, pilnkrāsu
pārliekamais, sastiprināts ar 2 skavām
latviešu

4751007620 307

S AT U R S

CEĻOJUMU
SKATI
CEĻOJUMU SKATI
SIENAS PĀRLIEKAMAIS KALENDĀRS
Krāsainas iekšlapas ar ceļojumu skatu bildēm. Trīs mēneši
lapā (iepriekšējais, kārtējais un nākamais). Sastiprināts ar
metāla spirāli, ir āķis piekāršanai. PP iepakojumā.

НАСТЕННЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРЬ
Цветные внутренние листы с фотографиями из коллекций
путешественников. Три месяца на одном листе (предыдущий, текущий и последующий). Скреплен металлической
спиралью, есть крючок для подвешивания. В полипропиленовой упаковке.

WALL THROW-OVER CALENDAR
Calendar with travel views pictures. Three month on sheet
(previous, current and following). Collected on metal spiral
with hanger. Wrapped in polypropylene.

4751007620 772

DAUDZUMS
sākot no 25 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina kalendārus
VĀKS
Izmēri
Papīrs
Druka

297 x 420 mm
krītpapīrs 150 g
2 - pusēja, pilnkrāsu

MĒNEŠU LAPAS
Daudzums
Izmēri
Papīrs
Druka
Konstrukcija
Valoda

7 lapas
297 x 420 mm
krītpapīrs 150 g
2 - pusēja, pilnkrāsu
pārliekamais, sastiprināts ar metālā spirāli
latviešu, krievu, angļu
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MINI
MINI
SIENAS KALENDĀRS, divdaļīgs
maza izmēra, ar krāsainu augšdaļu, krāsainu pamatni,
satur gada pārskatu, sastiprināts ar metāla spirāli.

НАСТЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ, из 2-х частей
небольшого размера, с цветной верхней частью и цветным основанием, с календарной сеткой на весь год в нижней части, скреплён металлической спиралью.

WALL CALENDAR, 2 parts
small, has colored top part and colored foundation, with
additional calendar grid for all year in the bottom part of a
calendar, collected on metal spiral.

DAUDZUMS
sākot no 25 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina kalendārus
PAMATS
Izmēri
Kartons
Druka
Dizains

1. dizains

atvērtā veidā 165 x 295 mm
1- pusējs
1- pusēja pilnkrāsu
3 veidi

4751007620 727

MĒNEŠU LAPAS
Daudzums
Izmēri
Papīrs
Druka
Konstrukcija
Valoda

4751007620 499

12 lapas
150 x 115 mm
ofseta, balts
melna un sarkana
pamats - kartons, spirāle - metāla
latviešu + angļu + krievu

2. dizains

4751007620 734

3. dizains

16

KLASIKA
KLASIKA

S AT U R S

GALDA PĀRLIEKAMAIS KALENDĀRS
paredzēts lietošanai uz plastikāta paliktņa; sastāv no 384 lpp.;
satur vārda dienas, mēness fāzes, Latvijas svētku, atceres un
atzīmējamās dienas, 2 gadu pārskatus, noderīgu tālruņu
numuru sarakstu.

НАСТОЛЬНЫЙ ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРЬ
предусмотрен для использования на пластиковом основании;
состоит из 384 стр.; содержит именины, лунные фазы, список
полезных телефонных номеров, Латвийские праздничные, памятные и отмечаемые дни, с обзором на 2 года.

DESK THROW-OVER CALENDAR
is planned to use on plastic calendar base; has 384 pages;
contains Latvian name days, moonphases, usefull and
emergency phone numbers, Latvian holidays and memorable
days, 2 years overview.

4751007620 147

DAUDZUMS
sākot no 5 gab.

MĒNEŠU LAPAS
Izmēri
Papīrs
Druka
Konstrukcija
Valoda
Komplektācija

80 x 120 mm
balts, ofseta
divpusēja, melnā un sarkanā krāsa
caurumu centri 45 mm attālumā viens no otra
latviešu
krāsaina papīra bandrole
ar lapu bloku bez paliktņa

17
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GALDA
KALENDĀRI
GALDA KALENDĀRI
GRĀMATVEŽA KALENDĀRS A4
galda tabulveida kalendārs, formāts A4, satur
grāmatvedim noderīgu informāciju.

КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРСКИЙ А4
настольный календарь-таблица формата А4 содержит
информацию, необходимую для бухгалтера.

CALENDAR-SCHEDULER A4
contain information for accountants.

Izmēri: 297 x 210 mm
Papīrs: balts krītots
Daudzums: sākot no 10 gab.

Druka:
Valoda:

2 - krāsu, 2 - pusēja
latviešu

4751007620 239
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GALDA
PLĀNOTĀJI
GALDA PLĀNOTĀJI
A3

GALDA PLĀNOTĀJS A3

noplēšamo lapu bloks, A3 formāts, PP iepakojumā.

НАСТОЛЬНЫЙ ПЛАНИРОВЩИК А3
блок из отрывных листов формата А3 в полипропиленовой
упаковке.

DESK SHEETS A3
loose-leaf block, format A3, wrapped in polypropylene.

NOPLĒŠAMO LAPU BLOKS
Izmēri: 420 x 300 mm
Papīrs: balts, ofseta
Druka: 2 - krāsu, 1- pusēja
Daudzums: sākot no 10 gab.

52 lapas
Konstrukcija: 52 salīmētas loksnes
Dizains:
1 nedēļa
Valoda:
latviešu, lietuviešu
4751007620 215

GALDA PLĀNOTĀJS B3

noplēšamo lapu bloks, B3 formāts, PP iepakojumā.

НАСТОЛЬНЫЙ ПЛАНИРОВЩИК B3

B3

блок из отрывных листов формата B3 в полипропиленовой
упаковке.

DESK SHEETS B3
loose-leaf block, format B3, wrapped in polypropylene.

NOPLĒŠAMO LAPU BLOKS
12 lapas
Izmēri: 500 x 345 mm
Konstrukcija: 12 salīmētas loksnes
Papīrs: balts, ofseta 120 g/m2 Dizains:
1 mēnesis
Druka: 2 - krāsu, 1- pusēja
Valoda:
latviešu
Daudzums: sākot no 10 gab.

4751007620 222
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PYRAMID
PYRAMID
1

GALDA KALENDĀRS
piramīdveida pārliekamais kalendārs ar apdrukāta kartona
pamatni un mēnešu lapām, sastiprināts ar baltu metāla
spirāli, PP iepakojumā.

НАСТОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
в виде пирамидки с полноцветным основанием и перекидными листами, скрепленными белой металлической спиралью, в
полипропиленовой упаковке.

ar krēmīgām mēnešu lapām
latviešu valodā

4751007620 048

DESK CALENDAR

ar baltām mēnešu lapām
latviešu + angļu + krievu valodās

throw-over calendar with coloured carton foundation and sheets,
collected on metal spiral, wrapped in polypropylene.

DAUDZUMS

4751007620 512
2

3

4

5

sākot no 50 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina kalendārus

PAMATS
Izmēri
Kartons
Druka
Dizains

210 x 160 mm
1 - pusējs
pilnkrāsu
5 veidi

MĒNEŠU LAPAS
Daudzums
Izmēri
Papīrs
Druka
Konstrukcija
Dizains

20

12 lapas
150 x 115 mm
ofseta papīrs
2 - pusēja melna un sarkana
piramīdveida ar baltu metāla spirāli
3 mēneši

PYRAMID
PYRAMID

small&extra

GALDA KALENDĀRS

S AT U R S

PYRAMID extra ar gada pārskatu
uz kalendāra pamatnes

4751007620 659

piramīdveida pārliekamais kalendārs ar balta kartona
pamatni, krāsainām mēnešu lapām, sastiprināts ar baltu
metāla spirāli

НАСТОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
в виде пирамидки с основанием из белого картона, полноцветными перекидными листами, скрепленными белой металлической спиралью.

PYRAMID small

4751007620 130

DESK CALENDARS
throw-over calendar with carton foundation and colored sheets,
collected on metal spiral.

DAUDZUMS
sākot no 50 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina kalendārus
PAMATS PYRAMID small
Izmēri
Kartons

4751007620130

PAMATS PYRAMID extra
Izmēri
Kartons
Druka

4751007620659

200 x 110 mm
1 - pusējs

200 x 140 mm
1 - pusējs
melna un sarkana

MĒNEŠU LAPAS
Daudzums
Izmēri
Papīrs
Druka
Konstrukcija
Valoda

8 lapas
200 x 104 mm
krītots 150 g
2 - pusēja, pilnkrāsu
piramīdveida ar baltu metāla spirāli
latviešu

21

PYRAMID
LATVIJA

S AT U R S

SUVENĪRU KALENDĀRS
Piramīdveida pārliekamais kalendārs ar Latvijas skatiem, 12
mēnešiem ar balta kartona pamatni, krāsainām mēnešu
lapām, sastiprināts ar baltu metāla spirāli, PP iepakojumā.

СУВЕНИРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Настольная пирамидка с видами Латвии, на 12 месяцев, с
основанием из белого картона, полноцветными перекидными листами, скрепленными белой металлической спиралью, в полипропиленовой упаковке.

SOUVENIR CALENDAR
Throw-over calendar with Latvia views for 12 months on
carton foundation with colored sheets collected on metal
spiral, wrapped in polypropylene.

DAUDZUMS
sākot no 10 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina kalendārus
PAMATS
Izmēri
Kartons

85 x 103 x 70 mm
1 - pusējs, balts

MĒNEŠU LAPAS
Daudzums
Izmēri
Papīrs
Druka
Konstrukcija
Valoda

22

14 lapas
85 x 95 mm
krītots
pilnkrāsu / 2 - pusēja
piramīdveida ar baltu metāla spirāli
latviešu + angļu

4751007620 314

PYRAMID
12 TIMES

S AT U R S

GALDA KALENDĀRS
Piramīdveida pārliekamais kalendārs 12 mēnešiem ar balta
kartona pamatni, krāsainām mēnešu lapām, sastiprināts ar
baltu metāla spirāli, PP iepakojumā.

НАСТОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Настольная пирамидка на 12 месяцев, с основанием из белого картона, полноцветными перекидными
листами, скрепленными белой металлической спиралью, в полипропиленовой упаковке.

DESK CALENDAR
Throw-over calendar for 12 months on carton foundation
with colored sheets collected on metal spiral, wrapped in
polypropylene.

DAUDZUMS
sākot no 10 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina kalendārus
PAMATS
Izmēri
Kartons

85 x 103 x 70 mm
1 - pusējs, balts

MĒNEŠU LAPAS
Daudzums
Izmēri
Papīrs
Druka
Konstrukcija
Valoda

14 lapas
85 x 95 mm
krītots
pilnkrāsu / 2 - pusēja
piramīdveida ar baltu metāla spirāli
latviešu + angļu

4751007620 253
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PYRAMID
COLLECTION
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GALDA KALENDĀRS “KOLEKCIJA”
Piramīdveida vertikālais galda kalendārs, ar kartona
pamatni, krāsainām mēnešu lapām, sastiprināts ar metāla
spirāli. Satur vārda dienas, mēness fāzes, Latvijas svētku,
atceres un atzīmējamās dienas.

НАСТОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ “КОЛЛЕКЦИЯ”
В виде пирамидки вертикальный настольный календарь, с картонным основанием, полноцветными перекидными листами,
скрепленными металлической спиралью. Содержит именины,
лунные фазы, праздники, дни памяти и отмечаемые дни ЛР.

DESK CALENDAR “COLLECTION”
Throw-over calendar with carton foundation and colored
sheets, collected on metal spiral. It contains LR holidays,
name-days, moon phases.

DAUDZUMS
sākot no 10 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina kalendārus
PAMATS
Izmēri
Kartons

150 x 210 x 100 mm
balts

MĒNEŠU LAPAS
Daudzums
Izmēri
Papīrs
Druka
Konstrukcija
Valoda
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7 lapas
150 x 210mm
krītots
pilnkrāsu / 2 - pusēja
piramīdveida ar baltu metāla spirāli
latviešu + angļu + krievu

4751007620 802

S AT U R S

OPTIMA
OPTIMA
GALDA KALENDĀRS
Pārliekamais galda kalendārs ar apdrukātu kartona vāku,
atvērumā - 2 nedēļas un esošā mēneša pārskats, sastiprināts
ar metāla spirāli. Satur LR svētku, atceres un atzīmējamās
dienas, vārda dienas, mēness fāzes. Ir norādīti starptautiskie
un Latvijas tālsarunu kodi, LR pasta indeksi, noderīgi tālruņu
numuri.

НАСТОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Перекидной настольный календарь с полноцветной картонной обложкой, на развороте 2 недели и обзор текущего месяца, скреплен металлической спиралью. Содержит лунные
фазы, праздники, дни памяти и отмечаемые дни ЛР, именины.
Указаны международные и Латвийские телефонные коды, Латвийские почтовые индексы, полезные номера телефонов.

4751007620 154

DESK CALENDAR
Throw-over calendar has colored carton cover, daily planner
for 2 weeks and current months overview on centrefold,
collected on metal spiral. It contains LR holidays, name-days,
moon phases. Latvian and international calling codes, Latvian
postcodes, emergency phone numbers.

DAUDZUMS
sākot no 20 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina kalendārus
KARTONA VĀKS
Izmēri
Kartons
Dizains

300 x 102 mm
apdrukāts 1 - pusējs kartons
4 veidi

IEKŠLAPAS
Daudzums
Izmēri
Papīrs
Druka
Konstrukcija
Valoda

36 lapas
300 x 100 mm
ofseta, balts
2 - pusēja, melna un sarkana
sastiprināts ar metāla spirāli
latviešu + krievu + angļu

1

2

3

4
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LONG
LONG
GALDA KALENDĀRS
Pārliekamais galda kalendārs ar apdrukātu kartona vāku,
atvērumā - 1 nedēļa un 3 mēnešu pārskati (iepriekšējais,
kārtējais, nākamais), sastiprināts ar metāla spirāli. Satur
LR svētku, atceres un atzīmējamās dienas, vārda dienas,
mēness fāzes. Ir norādīti starptautiskie un Latvijas tālsarunu
kodi, LR pasta indeksi, noderīgi tālruņu numuri.

НАСТОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Перекидной настольный календарь с полноцветной картонной обложкой, на развороте 1 неделя и обзор 3-х месяцев
(предыдущий, текущий, следующий), скреплен металлической
спиралью. Содержит лунные фазы, праздники, дни памяти и
отмечаемые дни ЛР, именины. Указаны международные и Латвийские телефонные коды, Латвийские почтовые индексы, полезные номера телефонов.

4751007620 185

DESK CALENDAR
Throw-over calendar has colored carton cover, daily planner
for 1 week and 3 months overview (last, current, next) on
centrefold, collected on metal spiral. It contains LR holidays,
name-days, moon phases. Latvian and international calling
codes, Latvian postcodes, emergency phone numbers.

DAUDZUMS
sākot no 20 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina kalendārus
KARTONA VĀKS
Izmēri
Kartons
Dizains

338 x 102 mm
pilnkrāsu, 1 pusēja
4 veidi

1

2

3

4

IEKŠLAPAS
Daudzums
Izmēri
Papīrs
Druka
Konstrukcija
Valoda
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60 lapas
338 x 100 mm
ofseta, balts
2 - pusēja, melna un sarkana
sastiprināts ar metāla spirāli
latviešu

S AT U R S

LONG
LONG
PP

GALDA KALENDĀRS

Pārliekamais galda kalendārs ar apdrukātu vāku zem
puscaurspīdīga PP plastikāta, atvērumā - 1 nedēļa un 3
mēnešu pārskati, sastiprināts ar metāla spirāli. Satur LR
svētku, atceres un atzīmējamās dienas, vārda dienas,
mēness fāzes. Ir norādīti starptautiskie un Latvijas tālsarunu
kodi, LR pasta indeksi, noderīgi tālruņu numuri.

НАСТОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

4751007620 208

Перекидной настольный календарь с полноцветной обложкой под полупрозрачным ПП пластиком, на развороте 1 неделя и обзор 3-х месяцев, скреплен металлической спиралью.
Содержит лунные фазы, праздники, дни памяти и отмечаемые
дни ЛР, именины. Указаны международные и ЛР телефонные
коды, почтовые индексы, полезные номера телефонов.

DESK CALENDAR
Throw-over calendar has color image under translucent PP
plastiс cover, daily planner for 1 week and 3 months overview
on centrefold, collected on metal spiral. It contains LR holidays,
name-days, moon phases. Latvian and international calling
codes, Latvian postcodes, emergency phone numbers.

DAUDZUMS
sākot no 20 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina kalendārus
PUSCAURSPĪDĪGA PLASTIKĀTA VĀKS
Izmēri
2. vāks
Dizains

345 x 105 / 130 mm
apdrukāts krītpapīrs
4 veidi

1

2

3

4

IEKŠLAPAS
Daudzums
Izmēri
Papīrs
Druka
Konstrukcija
Valoda

60 lapas
338 x 100 mm
ofseta, balts
2 - pusēja, melna un sarkana
sastiprināts ar metāla spirāli
latviešu
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LONG
LONG

PVH

GALDA KALENDĀRS

Pārliekamais galda kalendārs ar stingru PVH vāku, atvērumā
- 1 nedēļa un 3 mēnešu pārskati, sastiprināts ar metāla
spirāli. Satur LR svētku, atceres un atzīmējamās dienas, vārda
dienas, mēness fāzes. Ir norādīti starptautiskie un Latvijas
tālsarunu kodi, pasta indeksi, noderīgi tālruņu numuri.

НАСТОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Перекидной настольный календарь с твердой ПВХ обложкой,
на развороте 1 неделя и обзор 3-х месяцев, скреплен металлической спиралью. Содержит лунные фазы, праздники, дни
памяти и отмечаемые дни ЛР, именины. Указаны международные и Латвийские телефонные коды, почтовые индексы, полезные номера телефонов.

4751007620 260

DESK CALENDAR
Throw-over calendar has solid PVC cover, daily planner for
1 week and 3 months overview on centrefold, collected
on metal spiral. It contains LR holidays, name-days, moon
phases. Latvian and international calling codes, postcodes,
emergency phone numbers.

DAUDZUMS
sākot no 20 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina kalendārus
PVH VĀKS
Izmēri
Dizains

345 x 103 / 132 mm
6 krāsu veidi

IEKŠLAPAS
Daudzums
Izmēri
Papīrs
Druka
Konstrukcija
Valoda
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60 lapas
338 x 100 mm
ofseta, balts
2 - pusēja, melna un sarkana
sastiprināts ar metāla spirāli
latviešu

1

2

zaļš

3

bordo

4

zils

5

melns

6

brūns

sarkans

S AT U R S

PRAIM
PRAIM
DIENASGRĀMATA

PVH

Maza formāta dienasgrāmata ar baltām iekšlapām un
stingru kartona vāku ar PVH apvalku. Sastiprināta ar metāla
spirāli. Atvērumā - 1 nedēļa un esošā mēneša pārskats. Satur
LR svētku, atceres un atzīmējamās dienas, vārda dienas,
mēness fāzes u.c. lietderīgu informāciju. Ir paredzētas
lapaspuses kontaktinformācijas un piezīmju ierakstīšanai,
gada plāna sastādīšanai.

ЕЖЕДНЕВНИК
Малого формата еженедельник с белыми внутр. листами и
твердым картонным основанием для ПВХ обложки. Собран
на метал. спираль. На развороте 1 неделя и обзор на текущий
месяц. Содержит лунные фазы, праздники, дни памяти и отмечаемые дни ЛР, именины и другую полезную информацию.

WEEKLY CALENDAR
Has white sheets collected on metal spiral with solid PVC
cover. There are daily planner for 1 week and current months
overview on centrefold. It contains LR holidays, name-days,
moon phases and another useful information.

DAUDZUMS
sākot no 20 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina kalendārus
PVH VĀKS
Izmēri
Dizains

113 x 160 mm
6 krāsu veidi

IEKŠLAPAS
Daudzums
Izmēri
Papīrs
Druka
Konstrukcija
Valoda

64 lapas
103 x 155 mm
ofseta, balts
2 - pusēja, tumši pelēka un karmīna krāsas
sastiprināta ar metāla spirāli
latviešu

4751007620 628
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PRAIM
PRAIM soft touch
DIENASGRĀMATA

Maza formāta dienasgrāmata ar baltām iekšlapām un
kartona vāku ar pieskārienam patīkamu pārklājumu.
Sastiprināta ar metāla spirāli. Atvērumā - 1 nedēļa un esošā
mēneša pārskats. Satur LR svētku, atceres un atzīmējamās
dienas, vārda dienas, mēness fāzes u.c. lietderīgu
informāciju. Ir paredzētas lapaspuses kontaktinformācijas
un piezīmju ierakstīšanai, gada plāna sastādīšanai.

ЕЖЕДНЕВНИК
Малого формата еженедельник с белыми внутр. листами и картонной обложкой с приятным для прикосновения покрытием.
Собран на метал. спираль. На развороте 1 неделя и обзор на текущий месяц. Содержит лунные фазы, праздники, дни памяти и
отмечаемые дни ЛР, именины и другую полезную информацию.

WEEKLY CALENDAR
Has white sheets collected on metal spiral with Soft Touch
carton cover. There are daily planner for 1 week and current
months overview on centrefold. It contains LR holidays,
name-days, moon phases and another useful information.

4751007620 604
1

2

3

4

DAUDZUMS
sākot no 20 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina kalendārus
KARTONA VĀKS
Izmēri
Druka
Dizains
“Soft touch” laminācija

108 x 159 mm
pilnkrāsu, 1 pusēja
4 veidi

IEKŠLAPAS
Daudzums
Izmēri
Papīrs
Druka
Konstrukcija
Valoda

30

64 lapas
103 x 155 mm
ofseta, balts
2 - pusēja, tumši pelēka un karmīna krāsas
sastiprināta ar metāla spirāli
latviešu

S AT U R S

PRAIM
PRAIM PP
DIENASGRĀMATA

Maza formāta dienasgrāmata ar baltām iekšlapām
un apdrukātu vāku zem puscaurspīdīga PP plastikāta.
Sastiprināta ar metāla spirāli. Atvērumā - 1 nedēļa un esošā
mēneša pārskats. Satur LR svētku, atceres un atzīmējamās
dienas, vārda dienas, mēness fāzes u.c. lietderīgu
informāciju. Ir paredzētas lapaspuses kontaktinformācijas
un piezīmju ierakstīšanai, gada plāna sastādīšanai.

ЕЖЕДНЕВНИК
Малого формата еженедельник с белыми внутр. листами и
цветной обложкой под полупрозрачным ПП пластиком. Собран на метал. спираль. На развороте 1 неделя и обзор на текущий месяц. Содержит лунные фазы, праздники, дни памяти и
отмечаемые дни ЛР, именины и другую полезную информацию.

4751007620 611

WEEKLY CALENDAR
Has white sheets collected on metal spiral with color image under
translucent PP plastiс cover. There are daily planner for 1 week and
current months overview on centrefold. It contains LR holidays,
name-days, moon phases and another useful information.

DAUDZUMS
sākot no 20 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina kalendārus
PUSCAURSPĪDĪGA PLASTIKĀTA VĀKS
Izmēri
2. vāks
Dizains

2

3

4

5

6

108 x 159 mm
apdrukāts kartons
6 veidi

IEKŠLAPAS
Daudzums
Izmēri
Papīrs
Druka
Konstrukcija
Valoda

1

64 lapas
103 x 155 mm
ofseta, balts
2 - pusēja, tumši pelēka un karmīna krāsas
sastiprināta ar metāla spirāli
latviešu
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S AT U R S

GRĀMATZĪME
GRĀMATZĪME
GRĀMATZĪME - KALENDĀRS
Grāmatzīme-kalendārs ar krāsainu imidža
bildi no vienas puses un ar gada pārskatu
un lineālu no otras; ar klipsi piestiprināšanai
grāmatas lapās.

4751007620 390

ЗАКЛАДКА - КАЛЕНДАРЬ

1

Закладка-календарь с цветной фотографией с одной стороны и календарем-линейкой с обратной; с клапаном для крепления
в книге.

BOOKMARK - CALENDAR
Colour image from one side and calendarruler underside.
DAUDZUMS
sākot no 50 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina
kalendārus

Izmēri
Kartons
Druka
Noformēšana
Dizains

32

50 x 200 mm
2 - pusējs
pilnkrāsu
2 - pusējs lamināts
5 veidi

2

3

4

5

S AT U R S

KALENDĀRI
KABATAS KALENDĀRI
KABATAS KALENDĀRĪŠU KOLEKCIJA

ar krāsainu glancētu priekšpusi un gada pārskatu, kā arī
LR svētku dienu sarakstu aizmugurē.

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

КОЛЛЕКЦИЯ КАРМАННЫХ
КАЛЕНДАРИКОВ

с цветной глянцевой картинкой на лицевой стороне и календарем на год, а также списком праздничных дней ЛР
на обратной.

SPECIALLY CREATED
POCKET CALENDARS
with color gloss image on the top side and year’ overview
on the back side. LR holidays list.

DAUDZUMS
sākot no 100 gab.
Pēc pasūtījuma var izveidot individuāla dizaina kalendārīšus
Izmēri
Kartons
Druka
Noformēšana
Valoda
Dizains

1

60 x 92 mm
2 - pusējs
pilnkrāsu
glancēta imidža puse
latviešu
12 veidi

2

4751007620 055
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S AT U R S

MAGNĒTS
KALENDĀRS ar magnētu
KALENDĀRS-BLOKNOTS
AR MAGNĒTU
Kompakts kalendārs, apvienots ar piezīmju blociņu.
Magnēta pamatne ļauj piestiprināt pie ledusskapja vai
citas metāla virsmas. PP iepakojumā.

КАЛЕНДАРЬ-БЛОКНОТ С МАГНИТОМ
Компактный календарь-блокнотик. Магнитное основание
позволяет прикрепить его к холодильнику или к другой металлической поверхности. В полипропиленовой упаковке.

CALENDAR WITH MAGNETIC BASE
Small calendar with writing pad and magnetic base, wich
allows to attach it to the refrigerator or other metal surface.
Wrapped in polypropylene.

1

4751007620 635

DAUDZUMS
no 20 gab.
MAGNĒTA AUGŠDAĻA
Izmēri
Druka
Dizains
PAMATS
Izmēri
Kartons

2

5

8

3

6

9

4

7

10

100 x 69 mm
pilnkrāsu
10 veidi

100 x 123 mm
1- pusējs

MĒNEŠU LAPAS
Daudzums
Izmēri
Papīrs
Druka
Konstrukcija
Valoda

34

12 lapas
100 x 123 mm
ofseta, balts
1- pusēja, melna un sarkana
1 mēnesis + noplēšamo lapu bloks ar perforāciju
latviešu + angļu + krievu

REKLĀMAS PRODUKCIJAS IZGATAVOŠANA PĒC INDIVIDUĀLA PASŪTĪJUMA
REKLĀMAS IZSTRĀDĀJUMI. BUKLETI,
SKREJLAPAS, BROŠŪRAS, BIĻETES, PLAKĀTI,
PREZENTĀCIJAS MATERIĀLI, UZLĪMES u.c.

VIZUĀLA REKLĀMA. LIELFORMĀTA DRUKA,
PLOTERĒŠANA, BANERU DRUKA, PLANŠETES,
PLĀKSNĪTES u.c.

29 55 45 22

VISS LIETVEDĪBAI. VIZĪTKARTES, MAPES, ZĪMOGI,
VEIDLAPAS, APLOKSNES, PIEZĪMJU LAPU BLOKI u.c.

NESTANDARTA DIZAINA IZSTRĀDĀJUMI.

SVINĪGU PASĀKUMU IELŪGUMI, APSVEIKUMA KARTES,
KĀ ARĪ CITI TIPOGRĀFIJAS PAKALPOJUMI

birojs@trilines.lv

www.trilines.lv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Kalendārus pasūtiet pa tālr.: (+371) 29 55 45 22

SIA “MOBILE SERVISS”
TRILINES Printing House
Bukaišu iela 3, Rīga
LV-1004, Latvija

PIR MDIENA

OTRDIENA

Pasūtījumiem virs 100,00 EUR - BEZMAKSAS piegāde Rīgas robežās.

Mob.: (+371) 29 55 45 22
(+371) 22 32 44 55

TRE ŠDIENA

CE TURDIENA

PIEK TDIENA

birojs@trilines.lv
print@trilines.lv
wwzw.trilines.lv
www.kalendars.eu

SE STDIENA

SVĒ TDIENA

