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3Nap-tár-ház 2013

AGENDÁK Victoria

A5, NAPI

fekete

kék

• szürke-bordó nyomat
• adatlap 
• munkaszüneti napok az EU-ban
• összesített naptár
• havi előjegyzések 
• éves tervező 
• regiszter oldalak

Minden naptárat egyedileg zsugorfóliázunk, hogy megvédjük az esetleges sérülésektől!

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                              Időbeosztás                                                 Borító anyaga                                                Lap típusa (g/m²)
NVA5FK                                      VICTORIA napi tervezőnaptár, A5, fekete                                                                    órás, 6-20.00 h                                              fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NVA5K                                        VICTORIA napi tervezőnaptár, A5, kék                                                                         órás, 6-20.00 h                                              fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet

jelzőszalaggal sarokper-
forációval

térképpel műbőr
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Nap-tár-ház 20134

Leather Touch AGENDÁK

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                              Időbeosztás                                                 Borító anyaga                                                Lap típusa (g/m²)
NLB6B                                        "Leather Touch" heti előjegyzési naptár, B6, barna                                                félórás, 8-20.00 h                                         bőrhatású felület                                              70 g, fehér ofszet
NLB6N                                        "Leather Touch" heti előjegyzési naptár, B6, narancs                                            félórás, 8-20.00 h                                         bőrhatású felület                                              70 g, fehér ofszet
NLB6L                                         "Leather Touch" heti előjegyzési naptár, B6, lila                                                     félórás, 8-20.00 h                                         bőrhatású felület                                              70 g, fehér ofszet
NLA5B                                        "Leather Touch" napi előjegyzési naptár, A5, barna                                              félórás, 7-20.00 h                                         bőrhatású felület                                              70 g, fehér ofszet
NLA5N                                       "Leather Touch" napi előjegyzési naptár, A5, narancs                                           félórás, 7-20.00 h                                         bőrhatású felület                                              70 g, fehér ofszet
NLA5L                                        "Leather Touch" napi előjegyzési naptár, A5, lila                                                    félórás, 7-20.00 h                                         bőrhatású felület                                              70 g, fehér ofszet

TI876281

INOXCROM ,,Zeppelin Flash" szett

Minden naptárat egyedileg zsugorfóliázunk, hogy megvédjük az esetleges sérülésektől!

barna

B6, HETI A5, NAPI

narancssárga

lila

• szürke-bordó nyomat
• információs oldalak
• havi összesített naptár
• térkép
• telefonregiszter/jegyzetoldalak
• B6 méretben kerekített sarok

jelzőszalaggal sarokper-
forációval

térképpel műbőr
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5Nap-tár-ház 2013

AGENDÁK Memphis

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                              Időbeosztás                                                 Borító anyaga                                                Lap típusa (g/m²)
NMB5B                                       „Memphis” heti előjegyzési naptár, B5, barna                                                         félórás, 8-20.00 h                      varrott, hőre színeződő, puha műbőr                                  70 g, chamois
NMB5P                                       „Memphis” heti előjegyzési naptár, B5, piros                                                           félórás, 8-20.00 h                      varrott, hőre színeződő, puha műbőr                                  70 g, chamois
NMB5Z                                       „Memphis” heti előjegyzési naptár, B5, zöld                                                            félórás, 8-20.00 h                      varrott, hőre színeződő, puha műbőr                                  70 g, chamois
NMA5B                                      „Memphis” napi előjegyzési naptár, A5, barna                                                        félórás, 7-20.00 h                      varrott, hőre színeződő, puha műbőr                                  70 g, chamois
NMA5P                                       „Memphis” napi előjegyzési naptár, A5, piros                                                         félórás, 7-20.00 h                      varrott, hőre színeződő, puha műbőr                                  70 g, chamois
NMA5Z                                      „Memphis” napi előjegyzési naptár, A5, zöld                                                           félórás, 7-20.00 h                      varrott, hőre színeződő, puha műbőr                                  70 g, chamois

TI66700300

INOXCROM Multifunkciós írószer

Minden naptárat egyedileg zsugorfóliázunk, hogy megvédjük az esetleges sérülésektől!

piros

B5, HETI A5, NAPI

barna

zöld

• szürke-bordó nyomat
• havi összesített naptár
• éves tervező
• telefonregiszter/jegyzetoldalak
• hasznos információk

jelzőszalaggal sarokper-
forációval

térképpel műbőr díszítő-
varrással
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Traditional AGENDÁK

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                              Időbeosztás                                                 Borító anyaga                                                Lap típusa (g/m²)
NKT010FK                                 „Traditional” heti előjegyzési naptár A4 fekete                                                       félórás, 5-23.00 h                                            fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NKT010BO                                „Traditional” heti előjegyzési naptár A4 bordó                                                       félórás, 5-23.00 h                                            fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NKT010BE                                 „Traditional” heti előjegyzési naptár A4 bézs                                                          félórás, 5-23.00 h                                            fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NKT011FK                                 „Traditional” heti előjegyzési naptár B5 fekete                                                        félórás, 7-23.00 h                                            fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NKT011BO                                „Traditional” heti előjegyzési naptár B5 bordó                                                        félórás, 7-23.00 h                                            fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NKT011BE                                 „Traditional” heti előjegyzési naptár B5 bézs                                                           félórás, 7-23.00 h                                            fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NKT012FK                                 „Traditional” heti előjegyzési naptár B6 fekete                                                        félórás, 7-21.00 h                                            fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NKT012BO                                „Traditional” heti előjegyzési naptár B6 bordó                                                        félórás, 7-21.00 h                                            fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NKT012BE                                 „Traditional” heti előjegyzési naptár B6 bézs                                                           félórás, 7-21.00 h                                            fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet

fekete

A4, HETI B5, HETI

Minden naptárat egyedileg zsugorfóliázunk, hogy megvédjük az esetleges sérülésektől!

B6, HETI

bordó bézs

TI7002741

INOXCROM „Smartz One” golyóstoll
• szürke-kék nyomat
• éves tervező
• havi előjegyzés
• telefonregiszter/

jegyzetoldalak

jelzőszalaggal sarokper-
forációval

térképpel műbőr
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7Nap-tár-ház 2013

AGENDÁK Traditional

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                              Időbeosztás                                                 Borító anyaga                                                Lap típusa (g/m²)
NKT020FK                                 „Traditional” napi tervezőnaptár B5 fekete                                                          negyedórás, 7-23.00 h                                       fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NKT020BO                                „Traditional” napi tervezőnaptár B5 bordó                                                          negyedórás, 7-23.00 h                                       fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NKT020BE                                 „Traditional” napi tervezőnaptár B5 bézs                                                             negyedórás, 7-23.00 h                                       fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NKT021FK                                 „Traditional” napi tervezőnaptár A5 fekete                                                              félórás, 7-23.00 h                                            fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NKT021BO                                „Traditional” napi tervezőnaptár A5 bordó                                                              félórás, 7-23.00 h                                            fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NKT021BE                                 „Traditional” napi tervezőnaptár A5 bézs                                                                 félórás, 7-23.00 h                                            fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NKT022FK                                 „Traditional” napi tervezőnaptár B6 fekete                                                               félórás, 7-21.30 h                                            fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NKT022BO                                „Traditional” napi tervezőnaptár B6 bordó                                                               félórás, 7-21.30 h                                            fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NKT022BE                                 „Traditional” napi tervezőnaptár B6 bézs                                                                  félórás, 7-21.30 h                                            fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet

bordó

B5, NAPI A5, NAPI

Minden naptárat egyedileg zsugorfóliázunk, hogy megvédjük az esetleges sérülésektől!

B6, NAPI

bézs fekete

TD10543213

DIPLOMAT „Equipment” golyóstoll
• szürke-kék nyomat
• éves tervező
• havi előjegyzés
• telefonregiszter/

jegyzetoldalak

jelzőszalaggal sarokper-
forációval

térképpel műbőr
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Duplex AGENDÁK

antracit-szürke,
Swarovski kristályokkal

B5, HETI A5, NAPI

Minden naptárat egyedileg zsugorfóliázunk, hogy megvédjük az esetleges sérülésektől!

barna-bézs kék-világoskék

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                                                   Időbeosztás                                             Borító anyaga                               Lap típusa (g/m²)
NKD011ASZ                              „Duplex” heti előjegyzési naptár, B5, antracit-szürke                                                                félórás, 7-23.00 h                          matt, hőre színeződő műbőr                         70 g, chamois
NKD011KVK                              „Duplex” heti előjegyzési naptár, B5, kék-világoskék                                                                 félórás, 7-23.00 h                          matt, hőre színeződő műbőr                         70 g, chamois
NKD011BBE                              „Duplex” heti előjegyzési naptár, B5, barna-bézs                                                                       félórás, 7-23.00 h                          matt, hőre színeződő műbőr                         70 g, chamois
NKD021ASZ                              „Duplex” napi előjegyzési naptár, A5, antracit-szürke                                                               félórás, 7-23.00 h                          matt, hőre színeződő műbőr                         70 g, chamois
NKD021KVK                              „Duplex” napi előjegyzési naptár, A5, kék-világoskék                                                               félórás, 7-23.00 h                          matt, hőre színeződő műbőr                         70 g, chamois
NKD021BBE                              „Duplex” napi előjegyzési naptár, A5, barna-bézs                                                                      félórás, 7-23.00 h                          matt, hőre színeződő műbőr                         70 g, chamois
NKD021ASZS                           „Duplex” napi előjegyzési naptár, A5, antracit-szürke, Swarovski kristályokkal                 félórás, 7-23.00 h                          matt, hőre színeződő műbőr                         70 g, chamois
NKD021KVKS                           „Duplex” napi előjegyzési naptár, A5, kék-világoskék, Swarovski kristályokkal                 félórás, 7-23.00 h                          matt, hőre színeződő műbőr                         70 g, chamois
NKD021BBES                            „Duplex” napi előjegyzési naptár, A5, barna-bézs, Swarovski kristályokkal                        félórás, 7-23.00 h                          matt, hőre színeződő műbőr                         70 g, chamois

TD10314359

DIPLOMAT „Piccolo” golyóstoll
• szürke-bordó nyomat
• havi színregiszteres

lapszélek
• összesített naptár
• éves tervező
• havi előjegyző

jelzőszalaggal sarokper-
forációval

térképpel műbőr
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9Nap-tár-ház 2013

AGENDÁK Power of Flower

narancs

B6, HETI B6, NAPI

Minden naptárat egyedileg zsugorfóliázunk, hogy megvédjük az esetleges sérülésektől!

lila rózsaszín zöld

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                              Időbeosztás                                                 Borító anyaga                                                Lap típusa (g/m²)
NKP012L                                    „Power of flower” heti előjegyzési naptár, B6, lila                                                  félórás, 7-21.00 h                              matt, hőre színeződő műbőr                                   70 g, fehér ofszet
NKP012R                                   „Power of flower” heti előjegyzési naptár, B6, rózsaszín                                      félórás, 7-21.00 h                              matt, hőre színeződő műbőr                                   70 g, fehér ofszet
NKP012Z                                   „Power of flower” heti előjegyzési naptár, B6, zöld                                                félórás, 7-21.00 h                              matt, hőre színeződő műbőr                                   70 g, fehér ofszet
NKP012N                                   „Power of flower” heti előjegyzési naptár, B6, narancs                                         félórás, 7-21.00 h                              matt, hőre színeződő műbőr                                   70 g, fehér ofszet
NKP022L                                    „Power of flower” napi tervezőnaptár, B6, lila                                                         félórás, 7-21.30 h                              matt, hőre színeződő műbőr                                   70 g, fehér ofszet
NKP022R                                   „Power of flower” napi tervezőnaptár, B6, rózsaszín                                             félórás, 7-21.30 h                              matt, hőre színeződő műbőr                                   70 g, fehér ofszet
NKP022Z                                   „Power of flower” napi tervezőnaptár, B6, zöld                                                       félórás, 7-21.30 h                              matt, hőre színeződő műbőr                                   70 g, fehér ofszet
NKP022N                                   „Power of flower” napi tervezőnaptár, B6, narancs                                                félórás, 7-21.30 h                              matt, hőre színeződő műbőr                                   70 g, fehér ofszet

TI870531

INOXCROM „2022” szett
• szürke-kék nyomat
• havi előjegyzés
• telefonregiszter/

jegyzetoldalak

jelzőszalaggal sarokper-
forációval

térképpel műbőr
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Nap-tár-ház 201310

Joy AGENDÁK

málna

B5, HETI A5, NAPI

Minden naptárat egyedileg zsugorfóliázunk, hogy megvédjük az esetleges sérülésektől!

alma

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                              Időbeosztás                                                 Borító anyaga                                                Lap típusa (g/m²)
NKJ011M                                   „Joy” heti előjegyzési naptár, B5, málna                                                                   félórás, 7-23.00 h                               fényes, fóliázott papírborító                                    70 g, fehér ofszet
NKJ011A                                    „Joy” heti előjegyzési naptár, B5, alma                                                                      félórás, 7-23.00 h                               fényes, fóliázott papírborító                                   70 g, fehér ofszet
NKJ021M                                   „Joy” napi tervezőnaptár, A5, málna                                                                          félórás, 7-23.00 h                               fényes, fóliázott papírborító                                    70 g, fehér ofszet
NKJ021A                                    „Joy” napi tervezőnaptár, A5, alma                                                                             félórás, 7-23.00 h                               fényes, fóliázott papírborító                                    70 g, fehér ofszet

TD90131566

DIPLOMAT „Magnum Soft Touch” golyóstoll
• szürke-kék nyomat
• éves előtervező
• havi előjegyzés
• telefonregiszter/

jegyzetoldalak

jelzőszalaggal sarokper-
forációval

térképpel

P

papír alapú
borítás
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11Nap-tár-ház 2013

AGENDÁK Harmony

zöld

B5, HETI

Minden naptárat egyedileg zsugorfóliázunk, hogy megvédjük az esetleges sérülésektől!

rózsaszín piros

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                              Időbeosztás                                                 Borító anyaga                                                Lap típusa (g/m²)
NKH011P                                   „Harmony” heti előjegyzési naptár, B5, piros                                                           félórás, 7-23.00 h                          matt, hőre színeződő papírborító                               70 g, fehér ofszet
NKH011Z                                   „Harmony” heti előjegyzési naptár, B5, zöld                                                            félórás, 7-23.00 h                          matt, hőre színeződő papírborító                               70 g, fehér ofszet
NKH011R                                   „Harmony” heti előjegyzési naptár, B5, rózsaszín                                                   félórás, 7-23.00 h                          matt, hőre színeződő papírborító                               70 g, fehér ofszet

TD10251122

DIPLOMAT „Magnum Glamour” golyóstoll
• szürke-kék nyomat
• éves tervező
• havi összesített naptár
• telefonregiszter/

jegyzetoldalak
• tartós ikerspirállal

jelzőszalaggal sarokper-
forációval

térképpel

P

papír alapú
borítás

spirálozott
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Nap-tár-ház 201312

Katti Zoob AGENDÁK

naplementevörös

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                              Időbeosztás                                                 Borító anyaga                                                Lap típusa (g/m²)
NAA5NZH                                 „Katti Zoob” napi tervezőnaptár, A5, aranyhomok                                                   órás, 6-20.00 h                            selyemfényű, textilhatású bevonó                              70 g, fehér ofszet
NAA5NZV                                  „Katti Zoob” napi tervezőnaptár, A5, naplementevörös                                          órás, 6-20.00 h                            selyemfényű, textilhatású bevonó                              70 g, fehér ofszet
NAA5NZK                                  „Katti Zoob” napi tervezőnaptár, A5, viharkék                                                           órás, 6-20.00 h                            selyemfényű, textilhatású bevonó                              70 g, fehér ofszet
NAB6NZH                                  „Katti Zoob” napi előjegyzési naptár, B6, aranyhomok                                           órás, 7-20.00 h                            selyemfényű, textilhatású bevonó                              70 g, fehér ofszet
NAB6NZV                                  „Katti Zoob” napi előjegyzési naptár, B6, naplementevörös                                  órás, 7-20.00 h                            selyemfényű, textilhatású bevonó                              70 g, fehér ofszet
NAB6NZK                                  „Katti Zoob” napi előjegyzési naptár, B6, viharkék                                                   órás, 7-20.00 h                            selyemfényű, textilhatású bevonó                              70 g, fehér ofszet
NAB6HZH                                  „Katti Zoob” heti előjegyzési naptár, B6, aranyhomok                                            órás, 6-18.00 h                            selyemfényű, textilhatású bevonó                              70 g, fehér ofszet
NAB6HZV                                  „Katti Zoob” heti előjegyzési naptár B6, naplementevörös                                    órás, 6-18.00 h                            selyemfényű, textilhatású bevonó                              70 g, fehér ofszet
NAB6HZK                                  „Katti Zoob” heti előjegyzési naptár, B6, viharkék                                                    órás, 6-18.00 h                            selyemfényű, textilhatású bevonó                              70 g, fehér ofszet

A5, NAPI B6, NAPI B6, HETI

aranyhomok viharkék

TD20000605

DIPLOMAT „Pocket” golyóstoll
• szürke-kék nyomat
• összesített naptár
• havi előjegyzés
• éves tervező
• telefonregiszter/

jegyzetoldalak

jelzőszalaggal sarokper-
forációval

textil alapú
borítás
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AGENDÁK Business

barna

A5, NAPI B5, HETI

fekete kék

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                              Időbeosztás                                                 Borító anyaga                                                Lap típusa (g/m²)
NAA5NBFK                                „Business” napi tervezőnaptár, A5, fekete                                                                   órás, 6-20.00 h                                    matt műbőr kombináció                                             70 g, chamois
NAA5NBB                                  „Business” napi tervezőnaptár, A5, barna                                                                   órás, 6-20.00 h                                    matt műbőr kombináció                                             70 g, chamois
NAA5NBK                                  „Business” napi tervezőnaptár, A5, kék                                                                        órás, 6-20.00 h                                    matt műbőr kombináció                                             70 g, chamois
NAB5HBFK                                „Business” heti előjegyzési naptár, B5, fekete                                                            órás, 6-20.00 h                                    matt műbőr kombináció                                             70 g, chamois
NAB5HBB                                  „Business” heti előjegyzési naptár, B5, barna                                                             órás, 6-20.00 h                                    matt műbőr kombináció                                             70 g, chamois
NAB5HBK                                  „Business” heti előjegyzési naptár, B5, kék                                                                 órás, 6-20.00 h                                    matt műbőr kombináció                                             70 g, chamois

TI7002711

INOXCROM „Smartz One” golyóstoll
• szürke-bordó nyomat
• információs oldalak
• telefonregiszter
• jegyzetoldalak

jelzőszalaggal sarokper-
forációval

térképpel műbőr díszítő-
varrással
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Silk AGENDÁK

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                              Időbeosztás                                                 Borító anyaga                                                Lap típusa (g/m²)
NAA5NSFK                                „Silk” napi tervezőnaptár, A5, fekete                                                                            órás, 6-20.00 h                                      selyem hatású bevonó                                         70 g, fehér ofszet
NAA5NSP                                  „Silk” napi tervezőnaptár, A5, padlizsán                                                                      órás, 6-20.00 h                                      selyem hatású bevonó                                         70 g, fehér ofszet
NAA5NSE                                  „Silk” napi tervezőnaptár, A5, ezüst                                                                              órás, 6-20.00 h                                      selyem hatású bevonó                                         70 g, fehér ofszet
NAB5HSFK                                „Silk” heti előjegyzési naptár, B5, fekete                                                                      órás, 6-20.00 h                                      selyem hatású bevonó                                         70 g, fehér ofszet
NAB5HSP                                  „Silk” heti előjegyzési naptár, B5, padlizsán                                                               órás, 6-20.00 h                                      selyem hatású bevonó                                         70 g, fehér ofszet
NAB5HSE                                   „Silk” heti előjegyzési naptár, B5, ezüst                                                                       órás, 6-20.00 h                                      selyem hatású bevonó                                         70 g, fehér ofszet
NAB6NSFK                                „Silk” napi tervezőnaptár, B6, fekete                                                                             órás, 7-20.00 h                                      selyem hatású bevonó                                         70 g, fehér ofszet
NAB6NSP                                  „Silk” napi tervezőnaptár, B6, padlizsán                                                                      órás, 7-20.00 h                                      selyem hatású bevonó                                         70 g, fehér ofszet
NAB6NSE                                   „Silk” napi tervezőnaptár, B6, ezüst                                                                              órás, 7-20.00 h                                      selyem hatású bevonó                                         70 g, fehér ofszet

padlizsán

A5, NAPI B5, HETI B6, NAPI

ezüst fekete

TD10257038

DIPLOMAT „Pearl” golyóstoll
• szürke-kék nyomat
• információs anyag
• telefonregiszter
• jegyzetoldalak

jelzőszalaggal sarokper-
forációval

díszítő-
varrással

textil alapú
borítás
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AGENDÁK Snake

barna

A5, NAPI B5, HETI

zöld bordó

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                              Időbeosztás                                                 Borító anyaga                                                Lap típusa (g/m²)
NAA5NSNZ                               "Snake" napi tervezőnaptár, A5, zöld                                                                           órás, 6-20.00 h                              kétfajta műbőr, díszítővarrással                                       70 g, chamois
NAA5NSNB                               "Snake" napi tervezőnaptár, A5, barna                                                                        órás, 6-20.00 h                              kétfajta műbőr, díszítővarrással                                       70 g, chamois
NAA5NSNBO                            "Snake" napi tervezőnaptár, A5, bordó                                                                       órás, 6-20.00 h                              kétfajta műbőr, díszítővarrással                                       70 g, chamois
NAB5HSNZ                               "Snake" heti tervezőnaptár, B5, zöld                                                                            órás, 6-20.00 h                              kétfajta műbőr, díszítővarrással                                       70 g, chamois
NAB5HSNB                               "Snake" heti tervezőnaptár, B5, barna                                                                         órás, 6-20.00 h                              kétfajta műbőr, díszítővarrással                                       70 g, chamois
NAB5HSNBO                            "Snake" heti tervezőnaptár, B5, bordó                                                                         órás, 6-20.00 h                              kétfajta műbőr, díszítővarrással                                       70 g, chamois

TD10061083

DIPLOMAT „Traveller” golyóstoll
• szürke-bordó nyomat
• információs oldalak
• éves tervező
• telefonregiszter
• jegyzetoldalak

jelzőszalaggal sarokper-
forációval

térképpel műbőr díszítő-
varrással
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Madera AGENDÁK

bordó

A5, NAPI B5, HETI

lila

narancs

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                              Időbeosztás                                                 Borító anyaga                                                Lap típusa (g/m²)
NAA5NMBO                              "Madera" napi tervezőnaptár, A5, bordó                                                                     órás, 6-20.00 h                                              fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NAA5NML                                 "Madera" napi tervezőnaptár, A5, lila                                                                           órás, 6-20.00 h                                              fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NAA5NMN                                "Madera" napi tervezőnaptár, A5, narancs                                                                 órás, 6-20.00 h                                              fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NAB5HMBO                              "Madera" heti tervezőnaptár, B5, bordó                                                                      órás, 6-20.00 h                                              fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NAB5HML                                 "Madera" heti tervezőnaptár, B5, lila                                                                            órás, 6-20.00 h                                              fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NAB5HMN                                 "Madera" heti tervezőnaptár, B5, narancs                                                                   órás, 6-20.00 h                                              fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet

TD10256832

DIPLOMAT „Pearl” golyóstoll
• lekerekített sarok
• szürke-kék nyomat
• információs oldalak
• éves tervező
• telefonregiszter
• jegyzetoldalak

jelzőszalaggal sarokper-
forációval

gumszalaggal
záródik

műbőr
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AGENDÁK Prestige

konyak

A5, NAPI B5, HETI

barna

fekete

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                              időbeosztás                                           Borító anyaga                                                      Lap típusa (g/m²)
NAA5NPKO                               "Prestige" napi tervezőnaptár, A5, konyak                                                                  órás, 6-20.00 h                                     bőr hatású műbőr                                                         70 g, chamois
NAA5NPB                                  "Prestige" napi tervezőnaptár, A5, barna                                                                    órás, 6-20.00 h                                     bőr hatású műbőr                                                         70 g, chamois
NAA5NPFK                                "Prestige" napi tervezőnaptár, A5, fekete                                                                   órás, 6-20.00 h                                     bőr hatású műbőr                                                         70 g, chamois
NAB5HPKO                               "Prestige" heti tervezőnaptár, B5, konyak                                                                   órás, 6-20.00 h                                     bőr hatású műbőr                                                         70 g, chamois
NAB5HPB                                  "Prestige" heti tervezőnaptár, B5, barna                                                                     órás, 6-20.00 h                                     bőr hatású műbőr                                                         70 g, chamois
NAB5HPFK                                "Prestige" heti tervezőnaptár, B5, fekete                                                                     órás, 6-20.00 h                                     bőr hatású műbőr                                                         70 g, chamois

TI160465

INOXCROM „Wall Street Titanium” golyóstoll
• szürke-bordó nyomat
• információs oldalak
• éves tervező
• telefonregiszter
• jegyzetoldalak

jelzőszalaggal sarokper-
forációval

díszítő-
varrással

műbőr
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Különleges határidő napló,

mely útmutatóul szolgál

az év minden napjára,

bölcs gondolataival, asztrológiai

előrejelzéseivel, tarot üzeneteivel,

holdnaptárral, kristály és

bűbáj tippekkel.

Nap-tár-ház 201318

EZOTERIKUS KALENDÁRIUM

B5

Cikkszám                        Megnevezés                                                                                                                                         időbeosztás                                           Borító anyaga                                                      Lap típusa (g/m²)
NEZO                               Ezoterikus napi tervezőnaptár                                                                                                  órás, 8-20.00 h                                   mattfóliázott karton                                                 70 g, fehér ofszet

• ciklusnaptár
• kínai fogantatási naptár
• különféle bűbájok, 

napi bűbáj tippek
• számmisztika
• kristályok
• havi összesítők, 

asztrológiai előrejelzések
• havi horoszkóp
• havi üzenet Holdanyótól
• havi tarot bölcsességek
• napi üzenetek és tippek
• jegyzetoldalak a saját 

gondolatoknak

jelzőszalaggal

P

papír alapú
borítás
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TÁRGYALÁSI NAPLÓ

barna

B5

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                              időbeosztás                                           Borító anyaga                                                      Lap típusa (g/m²)
NTB5B                                        Tárgyalási napló B5, barna                                                                                                           -                                        matt, hőre színeződő műbőr                                         80 g, fehér ofszet
NTB5K                                        Tárgyalási napló B5, kék                                                                                                                -                                        matt, hőre színeződő műbőr                                         80 g, fehér ofszet

Minden tárgyalási naplót egyedileg zsugorfóliázunk, hogy megvédjük az esetleges sérülésektől!

kék

TD10314334

DIPLOMAT „Piccolo” golyóstoll
• szürke-piros nyomat 
• 144 oldal 
• dátum nélküli 

napi beosztás
• információs oldalak 
• telefonregiszter

jelzőszalaggal sarokper-
forációval

műbőr
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ZSEBNAPTÁRAK

ZSEB, FEKVŐ

ZSEB, FEKVŐ

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                              Időbeosztás                                                 Borító anyaga                                                Lap típusa (g/m²)
NNKZSFK                                   „New Karachi” fekvő elrendezésű zsebnaptár fekete                                               órás, 8-18.00 h                 finoman texturált, kellemes tapintású műbőr                    70 g, fehér ofszet
NNKZSK                                     „New Karachi” fekvő elrendezésű zsebnaptár kék                                                    órás, 8-18.00 h                 finoman texturált, kellemes tapintású műbőr                    70 g, fehér ofszet
NNKZSBO                                  „New Karachi” fekvő elrendezésű zsebnaptár bordó                                               órás, 8-18.00 h                 finoman texturált, kellemes tapintású műbőr                    70 g, fehér ofszet
NMZSB                                       „Memphis” fekvő elrendezésű zsebnaptár barna                                                     órás, 8-18.00 h                         varrott, hőre színeződő, puha műbőr                                  70 g, chamois
NMZSP                                       „Memphis” fekvő elrendezésű zsebnaptár piros                                                       órás, 8-18.00 h                         varrott, hőre színeződő, puha műbőr                                  70 g, chamois
NMZSZ                                       „Memphis” fekvő elrendezésű zsebnaptár zöld                                                        órás, 8-18.00 h                         varrott, hőre színeződő, puha műbőr                                  70 g, chamois

Minden zsebnaptárat egyedileg zsugorfóliázunk, hogy megvédjük az esetleges sérülésektől!

New Karachi

Memphis

fekete

kék

bordó

• szürke-bordó nyomat
• hasznos információk
• éves tervező
• telefonregiszter/ jegyzetoldalak

• szürke-bordó nyomat
• hasznos információk
• éves tervező
• telefonregiszter/ jegyzet oldalak

barna piros zöld

jelzőszalaggal sarokper-
forációval

műbőr

jelzőszalaggal sarokper-
forációval

műbőr díszítő-
varrással
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ZSEBNAPTÁRAK

ZSEB, ÁLLÓ

ZSEB, ÁLLÓ

ZSEB, FEKVŐ

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                              Időbeosztás                                                 Borító anyaga                                                Lap típusa (g/m²)
NKT035FK                                 „Traditional” álló elrendezésű zsebnaptár, fekete                                                     órás, 8-16.00 h                                              fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NKT035BO                                „Traditional” álló elrendezésű zsebnaptár, bordó                                                     órás, 8-16.00 h                                              fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NKT035BE                                 „Traditional” álló elrendezésű zsebnaptár, bézs                                                        órás, 8-16.00 h                                              fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NKT030FK                                 „Traditional” fekvő elrendezésű zsebnaptár, fekete                                                  órás, 8-18.00 h                                              fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NKT030BO                                „Traditional” fekvő elrendezésű zsebnaptár, bordó                                                  órás, 8-18.00 h                                              fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NKT030BE                                 „Traditional” fekvő elrendezésű zsebnaptár, bézs                                                     órás, 8-18.00 h                                              fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NKD035ASZ                              „Duplex” álló elrendezésű zsebnaptár, antracit-szürke                                           órás, 8-16.00 h                                 matt, hőre színeződő műbőr                                          70 g, chamois
NKD035KVK                              „Duplex” álló elrendezésű zsebnaptár, kék-világoskék                                           órás, 8-16.00 h                                 matt, hőre színeződő műbőr                                          70 g, chamois
NKD035BBE                              „Duplex” álló elrendezésű zsebnaptár, barna-bézs                                                  órás, 8-16.00 h                                 matt, hőre színeződő műbőr                                          70 g, chamois

Minden zsebnaptárat egyedileg zsugorfóliázunk, hogy megvédjük az esetleges sérülésektől!

Duplex

• szürke-bordó nyomat
• éves tervező
• havi összesített naptár
• telefonregiszter/jegyzetoldalak

Traditional

fekete bordó bézs

antracit-szürke barna-bézs kék-világoskék

• szürke-kék nyomat
• éves tervező
• havi összesített naptár
• telefonregiszter/

jegyzetoldalak

jelzőszalaggal sarokper-
forációval

térképpel műbőr

jelzőszalaggal sarokper-
forációval

térképpel műbőr
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ZSEBNAPTÁRAK

ZSEB, FEKVŐ

ZSEB, ÁLLÓ

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                              Időbeosztás                                                 Borító anyaga                                                Lap típusa (g/m²)
NKJ035E                                    „Joy” álló elrendezésű zsebnaptár, málna                                                                   órás, 8-16.00 h                                       fényes, fóliázott papír                                          70 g, fehér ofszet
NKJ035A                                    „Joy” álló elrendezésű zsebnaptár, alma                                                                     órás, 8-16.00 h                                       fényes, fóliázott papír                                          70 g, fehér ofszet
NKH030P                                   „Harmony” fekvő elrendezésű zsebnaptár, piros                                                      órás, 8-18.00 h                                  matt, hőre színeződő papír                                     70 g, fehér ofszet
NKH030Z                                   „Harmony” fekvő elrendezésű zsebnaptár, zöld                                                        órás, 8-18.00 h                                  matt, hőre színeződő papír                                     70 g, fehér ofszet
NKH030R                                   „Harmony” fekvő elrendezésű zsebnaptár, rózsaszín                                              órás, 8-18.00 h                                  matt, hőre színeződő papír                                     70 g, fehér ofszet

Minden zsebnaptárat egyedileg zsugorfóliázunk, hogy megvédjük az esetleges sérülésektől!

Joy

Harmony

málna
alma

piros

rózsa

zöld

• szürke-kék nyomat
• éves tervező
• havi összesített naptár
• telefonregiszter/jegyzetoldalak

• szürke-kék nyomat
• éves tervező
• havi összesített naptár
• telefonregiszter/jegyzetoldalak

jelzőszalaggal sarokper-
forációval

térképpel

P

papír alapú
borítás

spirálozottsarokper-
forációval

térképpel

P

papír alapú
borítás
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ZSEB, ÁLLÓ

23Nap-tár-ház 2013

ZSEBNAPTÁRAK

ZSEB, FEKVŐ

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                              Időbeosztás                                                 Borító anyaga                                                Lap típusa (g/m²)
NKN030R                                   „Neo” fekvő elrendezésű zsebnaptár, rózsaszín                                                         órás, 8-18.00 h                                                matt, műbőr                                                  70 g, fehér ofszet
NKN030Z                                   „Neo” fekvő elrendezésű zsebnaptár, zöld                                                                  órás, 8-18.00 h                                                matt, műbőr                                                  70 g, fehér ofszet
NKN030L                                   „Neo” fekvő elrendezésű zsebnaptár, lila                                                                    órás, 8-18.00 h                                                matt, műbőr                                                  70 g, fehér ofszet
NAZSAZH                                  „Katti Zoob” álló elrendezésű zsebnaptár, aranyhomok                                         órás, 8-18.00 h                                   selyemfényű, textilhatású                                      70 g, fehér ofszet
NAZSAZV                                  „Katti Zoob” álló elrendezésű zsebnaptár, naplementevörös                                órás, 8-18.00 h                                   selyemfényű, textilhatású                                      70 g, fehér ofszet
NAZSAZK                                  „Katti Zoob” álló elrendezésű zsebnaptár, viharkék                                                 órás, 8-18.00 h                                   selyemfényű, textilhatású                                      70 g, fehér ofszet

Minden zsebnaptárat egyedileg zsugorfóliázunk, hogy megvédjük az esetleges sérülésektől!

• sarokgömbölyített forma
• szürke-kék nyomat
• éves tervező
• havi összesített naptár
• telefonregiszter/jegyzetoldalak

• szürke-kék nyomat
• információs oldalak
• éves tervező
• telefonregiszter
• jegyzetoldalak

pink zöld lila

aranyhomok naplementevörös viharkék

jelzőszalaggal textil alapú
borítás

jelzőszalaggal sarokper-
forációval

térképpel műbőr

Neo

Katti Zoob
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ZSEB, ÁLLÓ

Nap-tár-ház 201324

ZSEBNAPTÁRAK

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                              Időbeosztás                                                 Borító anyaga                                                Lap típusa (g/m²)
NAZSABFK                                „Business” álló elrendezésű zsebnaptár, fekete                                                         órás, 8-18.00 h                                    matt műbőr kombináció                                             70 g, chamois
NAZSABB                                  „Business” álló elrendezésű zsebnaptár, barna                                                          órás, 8-18.00 h                                    matt műbőr kombináció                                             70 g, chamois
NAZSABK                                  „Business” álló elrendezésű zsebnaptár, kék                                                              órás, 8-18.00 h                                    matt műbőr kombináció                                             70 g, chamois
NAZSFBFK                                 „Business” fekvő elrendezésű zsebnaptár, fekete                                                     órás, 8-19.00 h                                    matt műbőr kombináció                                             70 g, chamois
NAZSFBB                                   „Business” fekvő elrendezésű zsebnaptár, barna                                                      órás, 8-19.00 h                                    matt műbőr kombináció                                             70 g, chamois
NAZSFBK                                   „Business” fekvő elrendezésű zsebnaptár, kék                                                           órás, 8-19.00 h                                    matt műbőr kombináció                                             70 g, chamois
NAZSASFK                                „Silk” álló elrendezésű zsebnaptár, fekete                                                                  órás, 8-18.00 h                                      selyem hatású bevonó                                         70 g, fehér ofszet
NAZSASP                                   „Silk” álló elrendezésű zsebnaptár, padlizsán                                                            órás, 8-18.00 h                                      selyem hatású bevonó                                        70 g, fehér ofszet
NAZSASE                                   „Silk” álló elrendezésű zsebnaptár, ezüst                                                                    órás, 8-18.00 h                                      selyem hatású bevonó                                        70 g, fehér ofszet

ZSEB, ÁLLÓ

ZSEB, FEKVŐ

Business

Silk

fekete barna kék

ezüst fekete padlizsán

• szürke-bordó nyomat
• információs oldalak
• éves tervező
• telefonregiszter
• jegyzetoldalak

• szürke-kék nyomat
• információs oldalak
• éves tervező
• telefonregiszter
• jegyzetoldalak

jelzőszalaggal műbőr díszítő-
varrással

jelzőszalaggal textil alapú
borítás

díszítő-
varrással
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ZSEB, ÁLLÓ

25Nap-tár-ház 2013

ZSEBNAPTÁRAK

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                              Időbeosztás                                                 Borító anyaga                                                Lap típusa (g/m²)
NAZSAMBO                              „Madera” álló elrendezésű zsebnaptár, bordó                                                           órás, 8-18.00 h                                              fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NAZSAML                                  „Madera” álló elrendezésű zsebnaptár, lila                                                                 órás, 8-18.00 h                                              fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NAZSAMN                                 „Madera” álló elrendezésű zsebnaptár, narancssárga                                              órás, 8-18.00 h                                              fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NAZSAPKO                               „Prestige” álló elrendezésű zsebnaptár, konyak                                                        órás, 8-18.00 h                                          bőr hatású műbőr                                                   70 g, chamois
NAZSAPB                                  „Prestige” álló elrendezésű zsebnaptár, barna                                                           órás, 8-18.00 h                                          bőr hatású műbőr                                                   70 g, chamois
NAZSAPFK                                „Prestige” álló elrendezésű zsebnaptár, fekete                                                          órás, 8-18.00 h                                          bőr hatású műbőr                                                   70 g, chamois

Madera

Prestige

• sarokgömbölyített kivitel
• szürke-kék nyomat
• információs oldalak
• telefonregiszter
• jegyzetoldalak

• szürke-bordó nyomat
• információs oldalak
• éves tervező
• telefonregiszter
• jegyzetoldalak

bordó lila narancssárga

konyak fekete barna

jelzőszalaggal műbőr gumszalaggal
záródik

jelzőszalaggal sarokper-
forációval

térképpel műbőr
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NV23TA

NV24TA

NCSFK
NCSFB

NCSFFK

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                              Méret (mm)                                                 Hátlap anyaga                                               Lap típusa (g/m²)
NV23TA                                      VICTORIA 23TA asztali naptár, hátlap nélkül                                                                    190x140                                                                 -                                                              70 g, fehér ofszet
NV24TA                                      VICTORIA 24TA asztali naptár, hátlap nélkül                                                                    285x140                                                                 -                                                              70 g, fehér ofszet
NV23TAH                                   23TA asztali naptár-hátlap                                                                                                    210x145                                               850 g, fehér karton                                                                           -
NV24TAH                                   24TA asztali naptár-hátlap                                                                                                    350x145                                               850 g, fehér karton                                                                           -
NVAM                                         VICTORIA „Magyarország” képes asztali naptár                                                               320x150                                                      fehér karton                                                           100 g, ofszet
NVAT                                           VICTORIA „Természet” képes asztali naptár                                                                      320x150                                                      fehér karton                                                           100 g, ofszet
NCSFFK                                      CSÍZIÓ fekvő asztali naptár, fekete                                                                                     300x120                                                           műbőr                                                 90 g, matt műnyomó
NCSFK                                        CSÍZIÓ fekvő asztali naptár, kék                                                                                          300x120                                                           műbőr                                                 90 g, matt műnyomó
NCSFB                                        CSÍZIÓ fekvő asztali naptár, bordó                                                                                     300x120                                                           műbőr                                                 90 g, matt műnyomó

Nap-tár-ház 201326

ASZTALI NAPTÁRAK

NVAM
NVAT

magyar naptárháló

magyar naptárháló

magyar naptárháló
magyar naptárháló

magyar naptárháló

magyar naptárháló
magyar naptárháló
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ASZTALI NAPTÁRAK

NSPED03

NSPED1

NAS6990

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                              Méret (mm)                                                 Hátlap anyaga                                               Lap típusa (g/m²)
NKT051                                      Álló asztali naptár                                                                                                                    325x155                                                    fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NKT050                                      Fekvő asztali naptár                                                                                                                325x155                                                    fényes műbőr                                                 70 g, fehér ofszet
NAS4019                                   „Európa” álló asztali naptár                                                                                                   320x150                                                      fehér karton                                                130 g, fehér ofszet
NAS6990                                   „Lajos Mari konyhája” álló asztali naptár                                                                           240x150                                                      fehér karton                                                130 g, fehér ofszet
NANAM                                      „Magyarország akvarell” álló asztali naptár                                                                      295x140                                                      fehér karton                                                115 g, fehér ofszet
NSPED1                                     Egy tömbös, három hónapos speditőr                                                                              330x680                                                    duplex karton                                                 70 g, fehér ofszet
NSPED03                                   Három tömbös, három hónapos speditőr                                                                        330x880                                                    duplex karton                                                 70 g, fehér ofszet

NKT050

NKT051

NANAM
magyar naptárháló

magyar naptárháló

magyar naptárháló

magyar naptárháló

nemzetközi naptárháló

nemzetközi naptárháló

NAS4019
magyar naptárháló
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FALINAPTÁRAK

NCFN095

NCFN099

Cikkszám                                   Megnevezés                                                            Méret (mm)                         Reklámfelület mérete (mm)                                Hátlap anyaga                                               Lap típusa (g/m²)
NCFN095                                   „Jó reggelt” falinaptár                                            300x340                                                 300x40                                                            karton                                                        135 g, műnyomó
NCFN090                                   „Süssünk-Főzzünk” falinaptár                               210x320                                                       -                                                                  karton                                                        115 g, műnyomó
NCFN097                                   „Bor” falinaptár                                                         210x320                                                       -                                                                  karton                                                        115 g, műnyomó
NCFN099                                   „Horgász” falinaptár                                                210x320                                                       -                                                                  karton                                                        115 g, műnyomó

NCFN090

NCFN097

• magyar naptárháló
• magyar, angol,

német nyelvű
• spirálozott

• magyar naptárháló
• magyar, angol,

német nyelvű
• receptekkel
• spirálozott

• magyar naptárháló
• magyar, angol,

német nyelvű
• spirálozott

• magyar naptárháló
• magyar, angol,

német nyelvű
• spirálozott
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FALINAPTÁRAK

NSZBP NSZBR

NSZR NSZBV

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                            Méret (mm)                                                      Hátlap anyaga (g/m²)                                                              Lap típusa (g/m²)
NSZBP                                        „Budapest anno és most” falinaptár                                                  300x300                                                        200 g, matt műnyomó                                                    150 g, matt műnyomó
NSZBR                                        „Balaton Retro” falinaptár                                                                     300x300                                                        200 g, matt műnyomó                                                    150 g, matt műnyomó
NSZR                                          „Recept naptár” falinaptár                                                                    220x220                                                        200 g, matt műnyomó                                                    150 g, matt műnyomó
NSZBV                                        „Budavár anno és most” falinaptár                                                     220x220                                                        200 g, matt műnyomó                                                    150 g, matt műnyomó

• magyar naptárháló
• irkatűzött

• magyar naptárháló
• irkatűzött

• magyar naptárháló
• magyar, angol nyelvű
• irkatűzött

• magyar naptárháló
• irkatűzött
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FALINAPTÁRAK

Cikkszám                                   Megnevezés                                                           Méret (mm)                          Reklámfelület mérete (mm)                                Hátlap anyaga                                               Lap típusa (g/m²)
NFAN153                                   „Monet” falinaptár                                                   450x520                                                 450x70                                                      600 g, karton                                          170 g, FSC műnyomó
NFAN156                                   „Mucha” falinaptár                                                   315x630                                                 315x70                                                      600 g, karton                                          170 g, FSC műnyomó
NFAN155                                   „Impressionism” falinaptár                                    450x520                                                 450x70                                                      600 g, karton                                          170 g, FSC műnyomó

NFAN153

NFAN156

NFAN155

• nemzetközi naptárháló
• spirálozott

• nemzetközi naptárháló
• spirálozott

• nemzetközi naptárháló
• spirálozott
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FALINAPTÁRAK

Cikkszám                                   Megnevezés                                                           Méret (mm)                         Reklámfelület mérete (mm)                                 Hátlap anyaga                                               Lap típusa (g/m²)
NFAN158                                   „Fák” falinaptár                                                         315x630                                                 315x70                                                      600 g, karton                                          170 g, FSC műnyomó
NFAN159                                   „Vízesések” falinaptár                                              315x630                                                 315x70                                                      600 g, karton                                          170 g, FSC műnyomó
NFAN151                                   „Live Design” falinaptár                                          450x520                                                 450x70                                                      600 g, karton                                          170 g, FSC műnyomó

NFAN158

NFAN159

NFAN151

• nemzetközi naptárháló
• spirálozott

• nemzetközi naptárháló
• spirálozott

• nemzetközi naptárháló
• spirálozott

NAP_TAR_HAZ_2013_02_Layout 1  2012.08.27.  14:41  Page 31



Nap-tár-ház 201332

FALINAPTÁRAK

Cikkszám                                   Megnevezés                                                           Méret (mm)                         Reklámfelület mérete (mm)                                 Hátlap anyaga                                               Lap típusa (g/m²)
NFAN115                                   „Kertek” falinaptár                                                   485x340                                                 485x70                                                      500 g, karton                                          130 g, FSC műnyomó
NFAN116                                   „Tenger” falinaptár                                                   485x340                                                 485x70                                                      500 g, karton                                          130 g, FSC műnyomó
NFAN114                                   „Hidak” falinaptár                                                    485x340                                                 485x70                                                      500 g, karton                                          130 g, FSC műnyomó

NFAN116

NFAN114

NFAN115
• magyar naptárháló
• spirálozott

• nemzetközi naptárháló
• spirálozott

• nemzetközi naptárháló
• spirálozott
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FALINAPTÁRAK

NFAN131

NFAN120

NFAN132

Cikkszám                                   Megnevezés                                                            Méret (mm)                         Reklámfelület mérete (mm)                                 Hátlap anyaga                                               Lap típusa (g/m²)
NFAN132                                   „Autók” falinaptár                                                     485x340                                                485x70                                                      500 g, karton                                          130 g, FSC műnyomó
NFAN131                                   „Hot Bikes” falinaptár                                              485x340                                                485x70                                                      500 g, karton                                          130 g, FSC műnyomó
NFAN120                                   „Európai kastélyok” falinaptár                               485x340                                                485x70                                                      500 g, karton                                          130 g, FSC műnyomó

• nemzetközi naptárháló
• spirálozott

• nemzetközi naptárháló
• spirálozott

• nemzetközi naptárháló
• spirálozott
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FALINAPTÁRAK

NFAN144

NFAN145

NFAN143

Cikkszám                                   Megnevezés                                                            Méret (mm)                         Reklámfelület mérete (mm)                          Hátlap anyaga (g/m²)                                        Lap típusa (g/m²)
NFAN143                                   „Borok” falinaptár                                                     340x325                                                340x70                                                      500 g, karton                                          130 g, FSC műnyomó 
NFAN144                                   „Cicusok” falinaptár                                                 340x325                                                      -                                                            500 g, karton                                          130 g, FSC műnyomó
NFAN145                                   „Kutyusok” falinaptár                                              340x325                                                      -                                                            500 g, karton                                          130 g, FSC műnyomó

• nemzetközi naptárháló
• spirálozott

• nemzetközi naptárháló
• spirálozott

• nemzetközi naptárháló
• spirálozott
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FALINAPTÁRAK

NFALP14NFALP04

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                           Méret (mm)                                                            Hátlap anyaga (g/m²)                                                         Lap típusa (g/m²)
NFALP04                                    „Lovak” falinaptárak                                                                              300x600                                                                      800 g, karton                                                          150 g, FSC műnyomó
NFALP14                                    „Zen” falinaptár                                                                                      300x600                                                                      800 g, karton                                                          150 g, FSC műnyomó
NFALP06                                    „Játékos állatkák” falinaptár                                                               300x600                                                                      800 g, karton                                                          150 g, FSC műnyomó
NFAN800                                   Kreatív / fotó falinaptár                                                                       210x220                                                                                  -                                                                              190 g, FSC ofszet

NFALP06 NFAN800

• nemzetközi naptárháló
• spirálozott
• 23 európai ország 

ünnepeivel
• 300 színes matricával

• nemzetközi naptárháló
• magyar ünnepekkel
• 23 európai ország 

ünnepeivel
• spirálozott
• 300 színes matricával

• nemzetközi naptárháló
• magyar ünnepekkel
• 23 európai ország ünnepeivel
• 300 színes matricával
• spirálozott

• személyre szabható naptár
• fekete és fehér lapok
• nemzetközi naptárháló
• spirálozott
• kiváló ajándék szülőknek, nagyszülőknek
• gyermek fotók, gyermek rajzok
• családi ünnepek jelölhetők
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FALINAPTÁRAK HÍRESSÉGEKKEL

Cikkszám                                   Megnevezés Méret (mm)                                                  Hátlap anyaga (g/m²)                                                                                  Lap típusa (g/m²)
NFAI600                                     „Barcelona” falinaptár A3 (297x420)                                                     Merevítő karton                                                                                       150 g, műnyomó
NFAI636                                     „Metallica” falinaptár A3 (297x420)                                                     Merevítő karton                                                                                       150 g, műnyomó
NFAI635                                     „Madonna” falinaptár A3 (297x420)                                                     Merevítő karton                                                                                       150 g, műnyomó
NFAI682                                     „Johnny Depp” falinaptár A3 (297x420)                                                     Merevítő karton                                                                                       150 g, műnyomó

*NFAI600 NFAI636

NFAI635 NFAI682

*A naptár borítója és belső oldalai a 
megjelenítetthez képest változhatnak!
(NFAI600)

• bejegyzések beírására alkalmas naptárrész
• érdekes információk a hírességekről
• nemzetközi naptárháló

• spirálozott
• 12 színes matricával
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FALINAPTÁRAK

NKT09812 NKT09811

Cikkszám                                   Megnevezés Méret (mm)                         Reklámfelület mérete (mm)                         Hátlap anyaga (g/m²)                                        Lap típusa (g/m²)
NKT09317                                 „Kertésznaptár” falinaptár 320x450                                                320x50                                                      400 g, karton                                                  115 g, műnyomó
NKT09707                                 „Kisvakond” falinaptár 300x600                                                      -                                                                        -                                                              115 g, műnyomó
NKT09812                                 „Magyar népmesék” falinaptár 320x320                                                      -                                                            400 g, karton                                                  115 g, műnyomó
NKT09811                                 Családi tervező naptár 320x640                                                      -                                                                        -                                                              115 g, műnyomó

NKT09317 NKT09707
• magyar naptárháló
• kertészeti útmutatás 

minden hónapra
• spirálozott

• nemzetközi naptárháló
• irkatűzött

• magyar naptárháló
• minden hónapban egy népmese
• spirálozott

• magyar naptárháló
• családtagonként jegyzetelhető
• irkatűzött
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GYŰRŰS KALENDÁRIUMOK

NK*207*

bordó

bordó

fekete

fekete

lila

Lapméretek:
„S”    -  78x129 mm
„M”  -  95x171 mm
„L”     -  146x210 mm

Cikkszám       Megnevezés                                                                                                                                                              Lap típusa
NKS203BO     Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, Swarovski kristályokkal díszített borjúbőr, "S", bordó     70 g, chamois
NKS203L         Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, Swarovski kristályokkal díszített borjúbőr, "S", lila           70 g, chamois
NKS203FK      Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, Swarovski kristályokkal díszített borjúbőr, "S", fekete     70 g, chamois
NKL203BO     Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, Swarovski kristályokkal díszített borjúbőr, "L", bordó      70 g, chamois
NKL203L         Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, Swarovski kristályokkal díszített borjúbőr, "L", lila            70 g, chamois
NKL203FK      Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, Swarovski kristályokkal díszített borjúbőr, "L", fekete     70 g, chamois
NKS207BO     Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, marhabőr, "S", bordó                                                                70 g, chamois
NKS207FK      Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, marhabőr, "S", fekete                                                                70 g, chamois
NKM207BO    Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, marhabőr, "M", bordó                                                               70 g, chamois
NKM207FK     Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, marhabőr, "M", fekete                                                               70 g, chamois
NKL207BO     Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, marhabőr, "L", bordó                                                                70 g, chamois
NKL207FK      Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, marhabőr, "L", fekete                                                                 70 g, chamois

TD10070662

DIPLOMAT „Excellence” golyóstoll

bőr borítás mágnessel
záródik

bőr borítás mágnessel
záródik

NK*203*
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GYŰRŰS KALENDÁRIUMOK

NK*418*

NK*223*

barna

fekete

barna bordó

fekete

Lapméretek:
„S”    -  78x129 mm
„M”  -  95x171 mm
„L”     -  146x210 mm

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                                  Lap típusa
NKS418FK                                 Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, újrahasznosított bőr, "S", fekete           70 g, fehér ofszet
NKS418B                                   Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, újrahasznosított bőr, "S", barna            70 g, fehér ofszet
NKM418FK                                Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, újrahasznosított bőr, "M", fekete          70 g, fehér ofszet
NKM418B                                  Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, újrahasznosított bőr, "M", barna           70 g, fehér ofszet
NKL418FK                                 Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, újrahasznosított bőr, "L", fekete            70 g, fehér ofszet
NKL418B                                    Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, újrahasznosított bőr, "L", barna            70 g, fehér ofszet
NKS223B                                   Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, műbőr, "S" barna                                            70 g, chamois
NKS223BO                                Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, műbőr, "S" bordó                                            70 g, chamois
NKS223FK                                 Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, műbőr, "S" fekete                                            70 g, chamois
NKM223B                                  Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, műbőr, "M" barna                                           70 g, chamois
NKM223BO                               Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, műbőr, "M" bordó                                          70 g, chamois
NKM223FK                                Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, műbőr, "M" fekete                                          70 g, chamois
NKL223B                                    Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, műbőr, "L" barna                                             70 g, chamois
NKL223BO                                Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, műbőr, "L" bordó                                            70 g, chamois
NKL223FK                                 Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, műbőr, "L" fekete                                            70 g, chamois

TD10425650

DIPLOMAT „Esteem Lapis” golyóstoll

bőr borítás patenttal
záródik

műbőr
borítás

mágnessel
záródik
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GYŰRŰS KALENDÁRIUMOK
NK*236*

rószaszín

zöld

kék

barna

piros

NK*227*

Lapméretek:
„S”    -  78x129 mm
„M”  -  95x171 mm
„L”     -  146x210 mm

Cikkszám Megnevezés                                                                                                                                             Lap típusa
NKS236P Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, kígyóbőr utánzatú műbőr, "S", rózsaszín            70 g, chamois
NKS236Z Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, kígyóbőr utánzatú műbőr, "S", zöld                     70 g, chamois
NKS236K Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, kígyóbőr utánzatú műbőr, "S", kék                       70 g, chamois
NKM236P Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, kígyóbőr utánzatú műbőr, "M", rózsaszín           70 g, chamois
NKM236Z Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, kígyóbőr utánzatú műbőr, "M", zöld                    70 g, chamois
NKM236K Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, kígyóbőr utánzatú műbőr, "M", kék                     70 g, chamois
NKS227B Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, fényes műbőr, "S" barna                                         70 g, chamois
NKS227P Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, fényes műbőr, "S" piros                                           70 g, chamois
NKS227FK Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, fényes műbőr, "S" fekete                                         70 g, chamois
NKM227B Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, fényes műbőr, "M" barna                                        70 g, chamois
NKM227P Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, fényes műbőr, "M" piros                                          70 g, chamois
NKM227FK Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, fényes műbőr, "M" fekete                                       70 g, chamois
NKL227B Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, fényes műbőr, "L" barna                                          70 g, chamois
NKL227P Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, fényes műbőr, "L" piros                                            70 g, chamois
NKL227FK Gyűrűs kalendárium betétlapokkal, fényes műbőr, "L" fekete                                         70 g, chamois fekete

TD90136193

DIPLOMAT „Pocket” golyóstoll

műbőr
borítás

mágnessel
záródik

műbőr
borítás

zipzárral
záródik
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GYŰRŰS KALENDÁRIUMOK Betétlapok

NK*327 NK*335 NK*340 NKS351

NK*320 NK*325 NK*326NK*315

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                                                                                                                     Kiszerelés/csomag                                        Lap típusa
NKS311                                      Gyűrűs kalendárium betétlapok chamois "S" (éves áttekintő+havi tervező+heti tervező+információs oldalak)                                    72 lap                                             70 g, chamois
NKS311/F                                  Gyűrűs kalendárium betétlapok fehér "S" (éves áttekintő+havi tervező+heti tervező+információs oldalak)                                          72 lap                                       70 g, fehér ofszet
NKM311                                     Gyűrűs kalendárium betétlapok chamois "M" (éves áttekintő+havi tervező+heti tervező+információs oldalak)                                   72 lap                                             70 g, chamois
NKM311/F                                 Gyűrűs kalendárium betétlapok fehér "M" (éves áttekintő+havi tervező+heti tervező+információs oldalak)                                         72 lap                                       70 g, fehér ofszet
NKL311                                      Gyűrűs kalendárium betétlapok chamois "L" (éves áttekintő+havi tervező+heti tervező+információs oldalak)                                     72 lap                                             70 g, chamois
NKL311/F                                  Gyűrűs kalendárium betétlapok fehér "L" (éves áttekintő+havi tervező+heti tervező+információs oldalak)                                           72 lap                                       70 g, fehér ofszet
NKS312                                      Gyűrűs kalendárium betétlapok chamois "S" (éves áttekintő+havi tervező+napi tervező+információs oldalak)                                  176 lap                                            70 g, chamois
NKM312                                     Gyűrűs kalendárium betétlapok "M" (éves áttekintő+havi tervező+napi tervező+információs oldalak)                                                  176 lap                                            70 g, chamois
NKL312                                      Gyűrűs kalendárium betétlapok chamois "L" (éves áttekintő+havi tervező+napi tervező+információs oldalak)                                  180 lap                                            70 g, chamois
NKS315                                      Gyűrűs kalendáriumhoz telefonregiszter chamois "S"                                                                                                                                               9 lap                                            150 g, chamois
NKS315/F                                  Gyűrűs kalendáriumhoz telefonregiszter fehér "S"                                                                                                                                                     9 lap                                      150 g, fehér ofszet
NKM315                                     Gyűrűs kalendáriumhoz telefonregiszter chamois"M"                                                                                                                                              12 lap                                           150 g, chamois
NKM315/F                                 Gyűrűs kalendáriumhoz telefonregiszter fehér "M"                                                                                                                                                   12 lap                                    150 g, fehér ofszet
NKL315                                      Gyűrűs kalendáriumhoz telefonregiszter chamois "L"                                                                                                                                               12 lap                                           150 g, chamois
NKL315/F                                  Gyűrűs kalendáriumhoz telefonregiszter fehér "L"                                                                                                                                                     12 lap                                    150 g, fehér ofszet
NKS320                                      Gyűrűs kalendáriumhoz telefon bianco chamois "S"                                                                                                                                                12 lap                                             70 g, chamois
NKS320/F                                  Gyűrűs kalendáriumhoz telefon bianco fehér "S"                                                                                                                                                      12 lap                                       70 g, fehér ofszet
NKM320                                     Gyűrűs kalendáriumhoz telefon bianco chamois "M"                                                                                                                                               12 lap                                             70 g, chamois
NKM320/F                                 Gyűrűs kalendáriumhoz telefon bianco fehér "M"                                                                                                                                                     12 lap                                       70 g, fehér ofszet
NKL320                                      Gyűrűs kalendáriumhoz telefon bianco chamois "L"                                                                                                                                                 12 lap                                             70 g, chamois
NKL320/F                                  Gyűrűs kalendáriumhoz telefon bianco fehér "L"                                                                                                                                                       12 lap                                       70 g, fehér ofszet
NKS325                                      Gyűrűs kalendáriumhoz üres jegyzetlap chamois "S"                                                                                                                                               30 lap                                             70 g, chamois
NKS325/F                                  Gyűrűs kalendáriumhoz üres jegyzetlap fehér "S"                                                                                                                                                     30 lap                                       70 g, fehér ofszet
NKM325                                     Gyűrűs kalendáriumhoz üres jegyzetlap chamois "M"                                                                                                                                              30 lap                                             70 g, chamois
NKM325/F                                 Gyűrűs kalendáriumhoz üres jegyzetlap fehér "M"                                                                                                                                                    30 lap                                       70 g, fehér ofszet
NKL325                                      Gyűrűs kalendáriumhoz üres jegyzetlap chamois "L"                                                                                                                                                30 lap                                             70 g, chamois
NKL325/F                                  Gyűrűs kalendáriumhoz üres jegyzetlap fehér "L"                                                                                                                                                      30 lap                                       70 g, fehér ofszet
NKS326                                      Gyűrűs kalendáriumhoz vonalas jegyzetlap chamois "S"                                                                                                                                         30 lap                                             70 g, chamois
NKS326/F                                  Gyűrűs kalendáriumhoz vonalas jegyzetlap fehér "S"                                                                                                                                               30 lap                                       70 g, fehér ofszet
NKM326                                     Gyűrűs kalendáriumhoz vonalas jegyzetlap chamois "M"                                                                                                                                       30 lap                                             70 g, chamois
NKM326/F                                 Gyűrűs kalendáriumhoz vonalas jegyzetlap fehér "M"                                                                                                                                             30 lap                                       70 g, fehér ofszet
NKL326                                      Gyűrűs kalendáriumhoz vonalas jegyzetlap chamois "L"                                                                                                                                         30 lap                                             70 g, chamois
NKL326/F                                  Gyűrűs kalendáriumhoz vonalas jegyzetlap fehér "L"                                                                                                                                               30 lap                                       70 g, fehér ofszet
NKS327                                      Gyűrűs kalendáriumhoz négyzethálós jegyzetlap chamois "S"                                                                                                                              30 lap                                             70 g, chamois
NKS327/F                                  Gyűrűs kalendáriumhoz négyzethálós jegyzetlap fehér "S"                                                                                                                                    30 lap                                       70 g, fehér ofszet
NKM327                                     Gyűrűs kalendáriumhoz négyzethálós jegyzetlap chamois "M"                                                                                                                            30 lap                                             70 g, chamois
NKM327/F                                 Gyűrűs kalendáriumhoz négyzethálós jegyzetlap fehér "M"                                                                                                                                  30 lap                                       70 g, fehér ofszet
NKL327                                      Gyűrűs kalendáriumhoz négyzethálós jegyzetlap chamois "L"                                                                                                                              30 lap                                             70 g, chamois
NKL327/F                                  Gyűrűs kalendáriumhoz négyzethálós jegyzetlap fehér "L"                                                                                                                                    30 lap                                       70 g, fehér ofszet
NKS335                                      Gyűrűs kalendáriumhoz névjegytartó "S", hajlékony PVC                                                                                                                                         3 lap                                                                       -
NKM335                                     Gyűrűs kalendáriumhoz névjegytartó "M", hajlékony PVC                                                                                                                                        3 lap                                                                       -
NKL335                                      Gyűrűs kalendáriumhoz névjegytartó "L", hajlékony PVC                                                                                                                                         3 lap                                                                       -
NKS340                                      Gyűrűs kalendáriumhoz vonalzó "S", hajlékony PVC                                                                                                                                                   1 db                                                                        -
NKM340                                     Gyűrűs kalendáriumhoz vonalzó "M", hajlékony PVC                                                                                                                                                  1 db                                                                        -
NKL340                                      Gyűrűs kalendáriumhoz vonalzó "L", hajlékony PVC                                                                                                                                                    1 db                                                                        -
NKS351                                      Számológép SATURNUS kalendáriumokhoz (S,M,L mérethez)                                                                                                                                 1 db                                                                       -      
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szilva
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Osterley FILOFAXOK

Lapméretek:
„Pocket” -   81x120 mm
„Personal” -   95x171 mm

TD10052090

DIPLOMAT „Excellence” töltőtoll

Magyar nyelvű naptárbetéttel!

Cikkszám                        Megnevezés                                                                                                          Lap típusa
NFX021678                    "Osterley" Filofax, borjúbőr, pocket méret, barna                                      FSC papír
NFX021670                    "Osterley" Filofax, borjúbőr, pocket méret, szürke                                    FSC papír
NFX021674                    "Osterley" Filofax, borjúbőr, pocket méret, szilva                                      FSC papír
NFX021682                    "Osterley" Filofax, borjúbőr, pocket méret, narancs                                  FSC papír
NFX021680                    "Osterley" Filofax, borjúbőr, personal méret, barna                                  FSC papír
NFX021672                    "Osterley" Filofax, borjúbőr, personal méret, szürke                                 FSC papír
NFX021676                    "Osterley" Filofax, borjúbőr, personal méret, szilva                                   FSC papír
NFX021684                    "Osterley" Filofax, borjúbőr, personal méret, narancs                              FSC papír

bőr borítás patenttal
záródik

• antik hatású, igényes Filofax 
• luxus minőségű, magas fényű borjúbőrből
• krokodil mintázatú borítás
• elegáns, trendi színek
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FILOFAXOK Cuban

Lapméretek:
„Pocket” -   81x120 mm
„Personal” -   95x171 mm
„A5” -   148x210 mm

barna

fekete

chili

Cikkszám Megnevezés                                                                                                          Lap típusa
NFX024815 "Cuban" Filofax, olasz bőr, pocket méret, fekete                                        FSC papír
NFX024862 "Cuban" Filofax, olasz bőr, pocket méret, chilli                                           FSC papír
NFX024863 "Cuban" Filofax, olasz bőr, pocket méret, barna                                         FSC papír
NFX024817 "Cuban" Filofax, olasz bőr, personal méret, fekete                                    FSC papír
NFX024810 "Cuban" Filofax, olasz bőr, personal méret, chilli                                       FSC papír
NFX024805 "Cuban" Filofax, olasz bőr, personal méret, barna                                     FSC papír
NFX024818 "Cuban" Filofax, olasz bőr, A5 méret, fekete                                                FSC papír
NFX024872 "Cuban" Filofax, olasz bőr, A5 méret, chilli                                                   FSC papír
NFX024870 "Cuban" Filofax, olasz bőr, A5 méret, barna                                                FSC papír

TD20000370

DIPLOMAT „Excellence Lapis” töltőtoll

Magyar nyelvű naptárbetéttel!

bőr borítás patenttal
záródik

• meleg tónusú olasz bőrből
• kontrasztos varrással
• praktikus belső kialakítással
• a sportos elegancia kedvelőinek
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Metropol FILOFAXOK

kék

Lapméretek:
„Pocket” -   81x120 mm
„Personal” -   95x171 mm
„A5” -   148x210 mm
„A4” -   210x297 mm

málna

narancs

fekete

Cikkszám                        Megnevezés                                                                                                          Lap típusa
NFX026960                    "Metropol" Filofax, műbőr, pocket méret, fekete                                       FSC papír
NFX026942                    "Metropol" Filofax, műbőr, pocket méret, málna                                       FSC papír
NFX026937                    "Metropol" Filofax, műbőr, pocket méret, narancs                                    FSC papír
NFX026918                    "Metropol" Filofax, műbőr, pocket méret, kék                                            FSC papír
NFX026902                    "Metropol" Filofax, műbőr, personal méret, fekete                                    FSC papír
NFX026905                    "Metropol" Filofax, műbőr, personal méret, málna                                    FSC papír
NFX026938                    "Metropol" Filofax, műbőr, personal méret, narancs                                 FSC papír
NFX026919                    "Metropol" Filofax, műbőr, personal méret, kék                                         FSC papír
NFX026968                    "Metropol" Filofax, műbőr, A5 méret, fekete                                               FSC papír
NFX026921                    "Metropol" Filofax, műbőr, A4 méret, fekete                                               FSC papír

TD20000413

DIPLOMAT „Balance” golyóstoll

Magyar nyelvű naptárbetéttel!

műbőr
borítás

patenttal
záródik

• természetes bőrhatású borítás
• nagy méret-, és színválaszték
• önmagáért beszél
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FILOFAXOK Swift

Lapméretek:
„Pocket” -   81x120 mm
„Personal” -   95x171 mm

TD20000368

DIPLOMAT „Excellence” golyóstoll

Magyar nyelvű naptárbetéttel!

• nyomott szövet borító
• a zsálya kellemes színével
• szép díszítéssel a gerincen
• a hölgyek kedvence lehet

textil alapú
borítás

gumiszalaggal
záródik

Cikkszám Megnevezés                                                                                                          Lap típusa
NFX027757 "Swift" Filofax, pamut vászon, pocket méret                                               FSC papír
NFX027758 "Swift" Filofax, pamut vászon, personal méret                                           FSC papír
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Pennybridge FILOFAXOK

Magyar nyelvű naptárbetéttel!

Lapméretek:
„Pocket” -   81x120 mm
„A5” -   148x210 mm

piros

fekete

lila

műbőr
borítás

zipzárral
záródik

Cikkszám                        Megnevezés                                                                                                          Lap típusa
NFX028020                    "Pennybridge" Filofax, műbőr, pocket méret, fekete                                FSC papír
NFX028032                    "Pennybridge" Filofax, műbőr, pocket méret, lila                                       FSC papír
NFX028021                    "Pennybridge" Filofax, műbőr, pocket méret, piros                                   FSC papír
NFX028029                    "Pennybridge" Filofax, műbőr, A5 méret, fekete                                        FSC papír
NFX028034                    "Pennybridge" Filofax, műbőr, A5 méret, lila                                              FSC papír
NFX028031                    "Pennybridge" Filofax, műbőr, A5 méret, piros                                           FSC papír

• klasszikus Filofax design
• körbefutó, rejtett testű zipzárral záródik
• az A5 méretben iPad tartóval
• igényes bőrhatású borítás kívül és belül
• ízléses márkajelzéssel ellátva
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FILOFAXOK Betétlapok

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                                                                                                                     Kiszerelés/csomag                                        Lap típusa
NFX6828813                             Filofax tervező heti, 1 hét/2 oldal (magyar, angol, német) 2013, pocket méret                                                                                                68 lap                                          FSC ofszet papír
NFX6848813                             Filofax tervező heti, 1 hét/2 oldal (magyar, angol, német) 2013, personal méret                                                                                             68 lap                                          FSC ofszet papír
NFX6858813                             Filofax tervező heti, 1 hét/2 oldal (magyar, angol, német) 2013, A5 méret                                                                                                        68 lap                                          FSC ofszet papír
NFX212903                               Filofax jegyzetlapok, négyzethálós, fehér, pocket méret                                                                                                                                         20 lap                                          FSC ofszet papír
NFX132905                               Filofax jegyzetlapok, négyzethálós, fehér, personal méret                                                                                                                                      20 lap                                          FSC ofszet papír
NFX342905                               Filofax jegyzetlapok, négyzethálós, fehér, A5 méret                                                                                                                                                 25 lap                                          FSC ofszet papír
NFX292905                               Filofax jegyzetlapok, négyzethálós, fehér, A4 méret                                                                                                                                                 20 lap                                          FSC ofszet papír
NFX213008                               Filofax jegyzetlapok, vonalas, fehér, pocket méret                                                                                                                                                    25 lap                                          FSC ofszet papír
NFX133008                               Filofax jegyzetlapok, vonalas, fehér, personal méret                                                                                                                                                 30 lap                                         FSC ofszet papír
NFX343008                               Filofax jegyzetlapok, vonalas, fehér, A5 méret                                                                                                                                                            25 lap                                          FSC ofszet papír
NFX293008                               Filofax jegyzetlapok, vonalas, fehér, A4 méret                                                                                                                                                            20 lap                                          FSC ofszet papír
NFX213053                               Filofax jegyzetlapok, vonalas, krémszínű, pocket méret                                                                                                                                          20 lap                                          FSC ofszet papír
NFX133053                               Filofax jegyzetlapok, vonalas, krémszínű, personal méret                                                                                                                                       30 lap                                         FSC ofszet papír
NFX343032                               Filofax jegyzetlapok, vonalas, krémszínű, A5 méret                                                                                                                                                  25 lap                                          FSC ofszet papír
NFX213001                               Filofax jegyzetlapok, vonalas, kék színű, pocket méret                                                                                                                                            20 lap                                          FSC ofszet papír
NFX133001                               Filofax jegyzetlapok, vonalas, kék színű, personal méret                                                                                                                                         20 lap                                          FSC ofszet papír
NFX343001                               Filofax jegyzetlapok, vonalas, kék színű, A5 méret                                                                                                                                                    25 lap                                          FSC ofszet papír
NFX210507                               Filofax jegyzetlapok, vonalas, vegyes színű, pocket méret                                                                                                                                      30 lap                                         FSC ofszet papír
NFX130507                               Filofax jegyzetlapok, vonalas, vegyes színű, personal méret                                                                                                                                  30 lap                                         FSC ofszet papír
NFX212405                               Filofax jegyzetlapok, üres, fehér, pocket méret                                                                                                                                                          30 lap                                         FSC ofszet papír
NFX132405                               Filofax jegyzetlapok, üres, fehér, personal méret                                                                                                                                                       30 lap                                         FSC ofszet papír
NFX342405                               Filofax jegyzetlapok, üres, fehér, A5 méret                                                                                                                                                                   25 lap                                          FSC ofszet papír
NFX132453                               Filofax jegyzetlapok, üres, krémszínű, personal méret                                                                                                                                             30 lap                                         FSC ofszet papír
NFX212216                               Filofax jegyzettömb, négyzethálós, fehér, pocket méret                                                                                                                                          25 lap                                          FSC ofszet papír
NFX213603                               Filofax kártyatartó, pocket méret (4 kártya), műanyag                                                                                                                                              1 lap                                                                        -
NFX133603                               Filofax kártyatartó, personal méret (6kártya), műanyag                                                                                                                                            1 lap                                                                        -
NFX343603                               Filofax kártyatartó, A5 méret (8 kártya), műanyag                                                                                                                                                      1 lap                                                                        -
NFX210137                               Filofax öntapadó színes szervezőcímkék, kicsi (3x88 címke), műanyag                                                                                                                3 lap                                                                       -
NFX130137                               Filofax öntapadó színes szervezőcímkék, nagy (2x135 címke), műanyag                                                                                                             2 lap                                                                        -
NFX210136                               Filofax öntapadó színes jelölőcímke és jegyzet, kicsi (5 szín jelölőcímke+1 jegyzettömb), papír                                                                  1 db                                                                        -
NFX130136                               Filofax öntapadó színes jelölőcímke és jegyzet, nagy (5 szín jelölőcímke+1 jegyzettömb), papír                                                                1 db                                                                        -
NFX210118                               Filofax lyukasztó, hordozható, pocket méret, műanyag                                                                                                                                             1 db                                                                        -
NFX130119                               Filofax lyukasztó, hordozható, personal méret, műanyag                                                                                                                                         1 db                                                                        -
NFX340119                               Filofax lyukasztó, hordozható, A5 méret, műanyag                                                                                                                                                     1 db                                                                        -
NFX290118                               Filofax lyukasztó, hordozható, A4 méret, műanyag                                                                                                                                                     1 db                                                                        -

négyzethálós jegyzetlapok

négyzethálós jegyzettömb kártyatartó hordozható lyukasztószervezőcímkék jelölőcímkék és jegyzet

vonalas jegyzetlapok üres jegyzetlapok

heti tervezők

vegyes színű jegyzetlapok

NFX68*8813

NFX*2900*

NFX*30*

NFX*2405

NFX*0507

NFX212216

NFX*3603

NFX*0137

NFX*0136

NFX*011*
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Sigel AGENDÁK

SICO1310 SICO1340

SICO1341

SICO1346

SICO1348SICO1343

gumiszalaggal
záródik

gumiszalaggal
záródik

gumiszalaggal
záródik

gumiszalaggal
záródik

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                              Időbeosztás                                                 Borító anyaga                                                              Lap típusa
SICO1310                                  Conceptum naptár, A5                                                                                                               napi                                                 gumírozott, hullámos                                                80 g, chamois
SICO1340                                  "Dark Shade" Conceptum naptár, A5                                                                                     heti                                                    fényes/matt felület                                                   80 g, chamois
SICO1341                                  "Pearly flowers" Conceptum naptár, A5                                                                                 heti                                                    fényes/matt felület                                                   80 g, chamois
SICO1343                                  "Smara" Conceptum naptár, A6                                                                                               heti                                                           matt felület                                                          80 g, chamois
SICO1346                                  "Euphora" Conceptum naptár, A6                                                                                           heti                                                    fényes/matt felület                                                   80 g, chamois
SICO1348                                  " Flora" Conceptum naptár, mágneses záródás, A6                                                            heti                                                           matt felület                                                          80 g, chamois

• a gumiszalagos változatokon tolltartó fül
• nemzetközi (magyar ünnepeket, névnapokat nem tartalmaz)
• színvonalas szintetikus borítókkal

mágnessel
záródik

jelzőszalaggal gumiszalaggal
záródik
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JEGYZETFÜZETEK Sigel

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                                     Típus                                                        Borító anyaga                                                              Lap típusa
SICO211                                     Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", puha fedél, A4, fekete                                          kockás                                                  puha, gumírozott                                                    80 g, chamois
SICO217                                     Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", puha fedél, A4, piros                                            kockás                                                  puha, gumírozott                                                    80 g, chamois
SICO222                                     Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", puha fedél, A5, fekete                                         vonalas                                                 puha, gumírozott                                                    80 g, chamois
SICO225                                     Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", puha fedél, A5, fehér                                           vonalas                                                 puha, gumírozott                                                    80 g, chamois
SICO227                                     Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", puha fedél, A5, piros                                            kockás                                                  puha, gumírozott                                                    80 g, chamois
SICO237                                     Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", puha fedél, A6, piros                                            kockás                                                  puha, gumírozott                                                    80 g, chamois
SVC110                                      Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", kemény fedél, A4, fekete                                       sima                                                gumírozott, hullámos                                                80 g, chamois
SVC111                                      Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", kemény fedél, A4, fekete                                     kockás                                              gumírozott, hullámos                                                80 g, chamois
SVC120                                      Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", kemény fedél, A5, fekete                                       sima                                                gumírozott, hullámos                                                80 g, chamois
SVC121                                      Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", kemény fedél, A5, fekete                                     kockás                                              gumírozott, hullámos                                                80 g, chamois
SVC130                                      Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", kemény fedél, A6, fekete                                       sima                                                gumírozott, hullámos                                                80 g, chamois
SVC131                                      Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", kemény fedél, A6,  fekete                                    kockás                                              gumírozott, hullámos                                                80 g, chamois

SVC*

SICO227
SICO225

SICO237

SICO211
SICO217

SICO222

• tolltartó füllel
• oldalszámozott
• belül sarokzseb
• színvonalas szintetikus borítókkal

jelzőszalaggal gumiszalaggal
záródik
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Sigel JEGYZETFÜZETEK

SICO543

SICO544

SICO545

SICO510

SICO511

SICO512

SICO533

SICO520

SICO539

SICO517

SICO518

SICO522

SICO540

SICO523

• gumiszalagos vagy mágneses
• oldalszámozott
• belül sarokzseb
• divatos szintetikus borítókkal
• sima vagy vonalas belívekkel
• mindenki megtalálja az ízlésének megfelelőt

Cikkszám                                   Megnevezés                                                                                                                                     Típus                                                        Borító anyaga                                                              Lap típusa
SICO543                                     Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", A5, Pure grey                                                         vonalas                                                               filc                                                                  80 g, chamois
SICO544                                     Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", A6, Mystic violet                                                      sima                                                                  filc                                                                  80 g, chamois
SICO545                                     Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", A6, Inspiring turquoise                                          sima                                                                  filc                                                                  80 g, chamois
SICO510                                     Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", A6, Golden summer                                             vonalas                                                            fényes                                                              80 g, chamois
SICO511                                     Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", A5, Red oriental                                                    vonalas                                                            fényes                                                              80 g, chamois
SICO512                                     Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", A5, Black oriental                                                     sima                                                               fényes                                                              80 g, chamois
SICO533                                     Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", A5, posh paisley                                                    vonalas                                                fényes/matt felület                                                   80 g, chamois
SICO520                                     Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", A5, dressy bloom                                                  vonalas                                                           bársony                                                             80 g, chamois
SICO539                                     Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", A6, Illusion style                                                    vonalas                                                           bársony                                                             80 g, chamois
SICO517                                     Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", A6, Purist waves                                                    vonalas                                                fényes/matt felület                                                   80 g, chamois
SICO518                                     Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", A5, purist waves                                                    vonalas                                                fényes/matt felület                                                   80 g, chamois
SICO522                                     Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", A6, Leaves                                                                  sima                                                   fényes/matt felület                                                   80 g, chamois
SICO540                                     Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", A6, Pastel leaves                                                      sima                                                   fényes/matt felület                                                   80 g, chamois
SICO523                                     Exkluzív jegyzetfüzet "Conceptum", A5, Sheer ginkgo                                                  vonalas                                                fényes/matt felület                                                   80 g, chamois
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