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Pasja, ale również 
zobowiązanie
Pasją jest dla nas produkcja najwyższej jakości 

indywidualnie zadrukowanych produktów 

reklamowych z papieru. Niezmiennie już od 

ponad 20 lat przynosi nam ona wiele zadowolenia 

i satysfakcji. Poparta jest doświadczeniem 

i kompetencją, które gwarantują najwyższą jakość 

oferowanych produktów oraz innowacyjność 

i elastyczność w działaniu. 

Dokładamy najwyższej staranności, aby utrzymywać 

najlepsze relacje ze wszystkimi partnerami 

handlowymi, wiedząc, że dobra współpraca to klucz 

do sukcesu!
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Na  
zdrowie
Specjalizujemy się w produktach dla branży 

farmaceutycznej, przed Tobą cały arsenał 

możliwości. Dostępny bez recepty!
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PM008

PM004
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PM070
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MN11

PM055

PM143
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Bez  
przeszkód
Tu nie ma czasu na kluczenie, szybko i skutecznie 

dążymy do celu. Uważaj, aby nie umknęła Ci żadna 

myśl!
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PM100-PU

PM350
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PM100
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PM133

MN32
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Poczuj  
miętę
Naturalnie... mamy też coś dla Ciebie!  

To nie tylko wygląd, dla nas ważne są 

surowce, skład i najwyższa jakość!
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PM004-ECO

PM020-ECO
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PM061-ECO

PM300-ECO
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PM100-ECO
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PM365-ECO

MN36-ECO
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PM201-ECOPM009-ECO
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PM026

PM160

Najważniejsze  
jest zaufanie
Mamy intuicję, wiedzę i lata doświadczenia,  

dlatego możesz być pewien, że oddajesz sekrety  

w dobre ręce!
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PM202 PM383
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PM403
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PM027

PM209

Liczy się  
każdy szczegół!
Tu nie ma miejsca na pomyłki, nasze produkty są 

starannie zaprojektowane i dopracowane w każdym 

detalu. 
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MN31 PM147
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PM020
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Tak smakuje 
szczęście
Znamy przepis na sukces! Zaplanuj wszystko krok 

po kroku, dobra organizacja to klucz do powodzenia 

biznesu!
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MN33 PM051c
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PM300

PM059a
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PM060
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Wygląd  
ma znaczenie
Zaprojektuj całą przestrzeń i poeksperymentuj.  

To najlepsze miejsce, aby wyjść poza schemat 

i zacząć działać nieszablonowo!
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MN22

PM033
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PM260
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PM140

PM753 
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MN31

PM061

Tak to działa!
W tej dziedzinie liczy się niezawodność. Zapewnimy  

Ci komfort i codzienną radość z użytkowania…  

z pewnością!
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PM112
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PM050PM201

PM380
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Misja
By wyjść naprzeciw potrzebom zmieniającego się  

rynku, określiliśmy trzy obszary, w których 

połączyliśmy naszą pasję, doświadczenie 

i zaangażowanie – obszary, w które będziemy 

inwestować nasze wysiłki oraz zasoby w przyszłości:

Nasza wiedza

Podstawą wszystkiego co robimy jest znajomość 

potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

Innowacyjność

Nowatorskie rozwiązania i produkty to sposób w jaki 

realizujemy naszą pasję. 

Tworzenie elastycznych możliwości

Koncentrujemy się na tym, aby tworzyć możliwości 

elastycznie dostosowane do potrzeb i oczekiwań 

klientów reprezentujących różne branże i sektory 

gospodarki.

Niezmiennie dbamy o to, aby zakres oferowanych 

produktów, dla Państwa wygody, stale był poszerzany 

o kolejne artykuły. Zachęcamy Państwa do kontaktu 

również w przypadku chęci stworzenia własnych, 

niepowtarzalnych zestawów.

Zapraszamy do współpracy!
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PM001
50 x 72 mm

PM003
72 x 72 mm

PM004
100 x 72 mm

PM003-ABCD
72 x 72 mm

PM005
125 x 72 mm

PM003- 
BRILLIANT
72 x 72 mm

PM004
wymiary: 100 x 72 mm

PM004-KRAFT
100 x 72 mm

PM004-PASTEL
100 x 72 mm

Notesy samoprzylepne
Notesy samoprzylepne to bardzo prosty i ekonomiczny 
produkt reklamowy. Są idealnym rozwiązaniem 
zawsze wtedy, kiedy mamy potrzebę zanotować 
coś ważnego. Pozwalają na poprawę organizacji 
pracy zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. 
Notesy samoprzylepne z indywidulanym nadrukiem 
to doskonały nośnik reklamowy, a równocześnie 
praktyczne i ekonomiczne narzędzie pracy.
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PM016
72 x 72 x 40 mm

PM020
72 x 100 mm

PM008
indywidualny format

PM020b
72 x 100 mm

PM009
68 x 130 mm

PM020s
indywidualny format

PM021a
84 x 100 mm

PM030
72 x 100 mm

PM070
52 x 81 x 26 mm

PM078
79 x 79 x 81 mm

PM102
78 x 105 mm

PM006
100 x 97 mm
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PM100
78 x 105 mm

Zestawy notesów samoprzylepnych
Na ogół niewielkie, a jednak bardzo efektowne zestawy notesów i znaczników indeksujących 
to produkt reklamowy oferujący szerokie możliwości indywidualnej personalizacji. 

Dostępne są zarówno w twardych jak i w miękkich okładkach, w pudełkach ze znacznikami 
papierowymi oraz PET, a także z dodatkowymi akcesoriami jak na przykład ołówek czy gumka 
zamykająca. 

Pośród tej bardzo licznej grupy produktów jest zestaw notesów samoprzylepnych w twardej 
oprawie o numerze katalogowym PM100. To absolutny hit sprzedażowy. PM100 może być 
oferowany w bardzo wielu różnych wariantach z wykorzystaniem szerokiej listy surowców 
i materiałów wykończeniowych.
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PM032 
72 x 72 mm

PM033
72 x 72 mm

PM062 
110 x 140 mm

PM100-LUX 
78 x 105 mm

PM059a 
50 x 72 mm

PM060 
81 x 135 mm

PM061 
72 x 100 mm

PM100-PU 
78 x 105 mm

PM100-ART- 
PAPER 
78 x 105 mm
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PM130 
78 x 180 mm

PM135-ART 
-PAPER 
78 x 105 mm

PM753 
77 x 82 mm

PM118 
82 x 105 mm 

PM105 
91 x 105 mm

PM101 
78 x 125 mm
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PM752
75 x 105 mm

PM133 
78 x 105 mm

PM133-ART 
-PAPER
78 x 105 mm

PM135 
78 x 105 mm

PM140 
106 x 77 mm

PM759 
85 x 106 mm

PM135-
VERONA 
78 x 105 mm
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PM201
194 x 210 mm

Kalendarze 

W ofercie dostępna jest atrakcyjna gama kalendarzy biurkowych. Ze względu na tę atrakcyjność,  
a także praktyczność oraz długą aktualność są bardzo wysoko cenionym produktem reklamowym.

W zależności od upodobania kalendarze mogą zostać wyprodukowane na twardych bądź miękkich 
podstawach, na spirali lub też z klejonymi kartkami. Zawsze posiadają notesy samoprzylepne 
i znaczniki indeksujące. 

Prawie każdy element kalendarza może zostać dowolnie spersonalizowany. W ofercie do 
dyspozycji znajdują się również gotowe szablony kalendariów. 
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PM200
194 x 315 mm

PM209
128 x 154 mm

PM260
150 x 175 mm 

PM270
150 x 175 mm

PM202
194 x 210 mm

PM207
199 x 250 mm
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PM365
154 x 215 mm

PM350
154 x 216 mm

PM370a
90 x 131 mm

PM110
154 x 215 mm

PM112
116 x 166 mm

PM685
118 x 205 mm

Zestawy notesów

Zestawy notesów na ogół składają się z jednego większego 
oraz kilku mniejszych notesów uzupełnionych zestawem 
znaczników indeksujących. 

Ten produkt doskonale praktycznie sprawdza się w codziennej 
pracy biurowej, ale także podczas szkoleń bądź też konferencji. 
Notesy w zestawach mogą być klejone, na spirali lub też 
mocowane do podkładki za pomocą klipsa co umożliwia 
wkładanie i wyjmowanie notatek w dowolnym momencie. 

Twarda oprawa występująca w większości produktów  
tej grupy oferuje szerokie możliwości personalizacji,  
ale i chroni ich wnętrze przed uszkodzeniami  
oraz podnosi atrakcyjność zestawów.
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PM055
82 x 69 x 7 mm

PM082
48 x 30 x 12mm

PM054
120 x 74 x 8 mm

PM050
50 x 80 mm

PM051a
51 x 75  mm

Znaczniki indeksujące

Znaczniki indeksujące to praktyczne i obowiązkowe rozwiązanie 
w każdym biurze. W ofercie osiągalne są zarówno znaczniki  
z papieru samoprzylepnego jak i również plastikowe.  
W miękkich okładkach lub w pudełkach. Na uwagę zasługują 
znaczniki z papieru samoprzylepnego, które mogą być wykonane 
z kolorowych papierów barwionych w masie lub z papieru 
białego dowolnie zadrukowanego.   

Z kolei znaczniki typu Z, umieszczone w plastikowych 
dyspenserach, pozwalają na wygodne  
wyjmowanie pojedynczych  
znaczników.  
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PM300
154 x 215 mm

PM025
210 x 297 mm

PM026
210 x 297 mm

PM027
210 x 297 mm

PM028b
155 x 212 mm

Bloki i notesy

To niezwykle różnorodna grupa produktów 
w której skład wchodzą między innymi bloki, bloki 
w miękkich lub twardych okładkach czy też notesy 
na spirali. 

Wszystkie dostępne są w różnych formatach. 
Produkty te dają duże możliwości personalizacji 
zarówno na okładkach jak i na kartkach notesów. 

Wśród tych produktów znajdują się także popularne 
produkty z okładkami filcowymi.
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PM080
100 x 191 mm 

PM300-LINO 
COLOR 
154 x 215 mm

PM106
163 x 215 mm

PM300-PU 
154 x 215 mm

PM380
148 x 210 mm

PM383
148 x 210 mm

PM111
154 x 215 mm

PM114
174 x 216 mm
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PM145
151 x 110 mm

PM143
106 x 101 x 41 mm

PM160
89 x 111 mm

PM141
141 x 95 x 53 mm

Produkty offsetowe

Pudełko? Kostka papierowa? Na drewnianej mini-paletce, spiralnie zakręcona czy może  
z krawędzią ciętą na skos? 

Szeroki wybór, niestandardowe kształty to wspólny mianownik tej tak bardzo różnorodnej grupy 
produktów reklamowych. Również i te produkty ze względu na ich długi czas użytkowania  
cieszą się dużą popularnością. 
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PM410
99 x 135 mm

PM147
110 x 118 x 102 mm

PM148
115 x 87 x 62 mm

PM400
95 x 95 x 50 mm

PM403
95 x 95 x 33 mm

PM406a
100 x 100 x 100 mm

PM420
98 x 98 mm
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PM061-ECO
72 x 100 mm

Produkty ekologiczne

Grupa produktów reklamowych, której wspólnym mianownikiem jest troska o środowisko 
naturalne. Troska, która zbliża sobie zarówno producenta jak i użytkownika w ich 
wspólnej świadomości dotyczącej ochrony naturalnych zasobów.  

Surowce i materiały wykorzystywane w tej produkcji pochodzą z recyklingu i mają 
specyficzny wygląd. Podkreśla on naturalne pochodzenie tych produktów, a tym samym 
wzmacnia przekaz reklamowy. 
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PM201-ECO
194 x 210 mm

PM100-ECO
194 x 210 mm

 PM020-ECO
72 x 100 mm

 PM020-ECO
72 x 100 mm

PM365-ECO
154 x 215 mm

PM100-ECO
78 x 105 mm

PM061-ECO
78 x 105 mm

PM300-ECO
154 x 215 mm

PM383-ECO
148 x 210 mm

PM004-ECO
100 x 72 mm

PM004-ECO
100 x 72 mm
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MN31
148 x 210 mm

Notesy Mindnotes®

Najbardziej prestiżowa grupa produktów to notesy książkowe Mindnotes®. Ta grupa oznacza 
setki wariantów produktów reklamowych o doskonale dopasowanych i skrojonych na miarę 
potrzeb każdej marki cechach. 

To niezwykle szeroki wybór różnych rodzajów oklein introligatorskich, w różnych kolorach, 
strukturach i fakturach. Mogą być wykonane w miękkich lub twardych okładkach, z tłoczeniem 
lub z drukiem o różnych rodzajach wykończenia. 

Każdy element notesu może zostać indywidulanie dopasowany do charakteru marki i oczekiwań 
klienta. Notesy książkowe Mindnotes® to trafiony wybór i perfekcyjny produkt reklamowy.  

Mindnotes® w twardej okładce z papieru
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MN22
185 x 245 mm

Mindnotes® w miękkiej okładce Palermo

MN11
148 x 210 mm

MN22
148 x 210 mm

MN22
148 x 210 mm

Mindnotes® w miękkiej okładce z papieru Mindnotes® w miękkiej okładce VERONA

Mindnotes® w miękkiej okładce SIENA lub BOLOGNA
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MN31
175 x 175 mm

MN36
148 x 210 mm

MN32
185 x 245 mm

MN32
185 x 245 mm

Mindnotes® w twardej okładce papierowej Mindnotes® w twardej okładce papierowej KRAFT

Mindnotes® w twardej okładce VERONAMindnotes® w twardej okładce TORINO SOFT TOUCH
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MN32
185 x 245 mm

MN35
148 x 210 mm

MN34
148 x 210 mm

MN33
185 x 245 mm

Mindnotes® w twardej okładce SIENA lub BOLOGNA Mindnotes® w twardej okładce MATRYX

Mindnotes® w twardej okładce ART PAPERMindnotes® w twardej okładce materiałowej LINO COLOR lub LINO NATURE
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MN32
185 x 245 mm

MN35
148 x 210 mm

Mindnotes® w twardej okładce Florence Mindnotes® w twardej okładce flexi Roma
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PM120
210 x 290 mm

PM122
219 x 310 mm

PM125
211 x 294 mm 

PM123
219 x 310 mm 

PM450
590 x 400 mm 

Zestawy konferencyjne 
i podkłady
To, co wyróżnia zestawy konferencyjne i podkłady na biurko,  
od wielu innych produktów reklamowych w tym katalogu, to duży 
format. Duży format oferuje przestrzeń do wykorzystania dla 
indywidulanego zadruku. 

Twarda oprawa zestawów konferencyjnych zapewnia trwałość 
tym produktom a uniwersalny klips służący do mocowania 
dowolnych notesów czy kartek sprawia, że produkty te są chętnie 
wykorzystywane wiele razy przez długi czas.  
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Indywidualnie zadrukowane  
kalendarze Mindnotes®

Kalendarze książkowe Mindnotes® są w pełni personalizowane, a każdy ich element 
można dowolnie zaprojektować i dobrać do potrzeb marki. Personalizacja może 
dotyczyć okładki, formatu, doboru rodzaju i kolorów akcesoriów, ale przede wszystkim 
wnętrza kalendarza, które może być dowolnie zaprojektowane. Dysponujemy gotowymi 
szablonami kalendariów, które mogą być wykorzystane w niezmienionej formie, ale także 
zmodyfikowane zgodnie ze specyficznymi potrzebami marki.

MN22-CAL
185 x 245 mm

Kalendarz Mindnotes® w miękkiej okładce Torino
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MN32-CAL
148 x 210 mm

MN35-CAL
99 x 169 mm

Kalendarz Mindnotes® w twardej okładce Palermo

Kalendarz Mindnotes® w twardej okładce Matryx Santos
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MN22-CAL
185 x 245 mm

MN32-CAL
210 x 297 mm 

Kalendarz Mindnotes® w twardej okładce Palermo

Kalendarz Mindnotes® w twardej okładce Bologna
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MN36-CAL
148 x 210 mm 

MN31-CAL
185 x 245 mm

Kalendarz Mindnotes® w twardej okładce Kraft

Kalendarz Mindnotes® w twardej okładce z papieru
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MN11-CAL
175 x 175 mm

PM300-CAL
170 x 240 mm

Kalendarz Mindnotes® w miękkiej okładce z papieru

Kalendarz Mindnotes® w twardej okładce na spirali
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MN32-CAL
148 x 210 mm 

MN35-CAL
148 x 210 mm 

Kalendarz Mindnotes® w twardej okładce Torino

Kalendarz Mindnotes® w twardej okładce flexi Roma
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MN22-CAL
185 x 245 mm 

Kalendarz Mindnotes® w miękkiej okładce VERONA


