


 



NOTES Z PAPIEREM Z KAMIENIA 
Papier z kamienia, w przeciwieństwie do papieru tradycyjnego, jest wysoce odporny 
na rozdarcia, odporny na wodę i tłuszcz, a produkcja papieru z kamienia jest 
ekologiczna. Przy produkcji nie używa się wody i drewna. 

Papier z kamienia może być zastosowany w przypadku notesów A5 i B5 oraz 
notesów wraz z kalendarzem.  

NOTESY INDYWIDUALNE 

NOTESY INDYWIDUALNE 
U nas możesz zaprojektować notes taki, jaki sobie 
wymarzyłeś. Możesz wybrać okładkę (wykonamy również 
okładki z grafiką zaprojektowaną przez klienta lub przez 
nas metodą nadruku UV), papier, układ, wygląd wnętrza i 
nie tylko. Notesy mogą mieć  m.in. wbudowane USB, 
dołączone rozgałęźniki, czy też patki na magnes.  



NOTESY INDYWIDUALNE 

NOTESY INDYWIDUALNE 
U nas możesz zaprojektować notes taki, jaki sobie 
wymarzyłeś. Środek notesu zależy tylko od Ciebie. Może 
zawierać kalendarz, planer i nie tylko. 

Wykonujemy również malowanie brzegów kartek, dzięki 
czemu notes tworzy spójną kolorystyczną całość.  



NOTES MEMO 
Notes memo w przyjemnie miękkiej w dotyku oprawie. 70 
kartek w linie o gramaturze 80 g/m2. Wyposażony w 
długopis i karteczki samoprzylepne.  

NOTESY 

NOTESY METALICZNE 
Metaliczny notes pokryty skórą PU z 80 kartkami  

i gumką, rozmiar A5.  

NOTES Z KOLOROWYM GRAWEREM 
Notes A5 z okładką ze skóry PU, 80 kartkami i kolorową 
zakładką. Ze specjalną powłoką pod grawer – grawer 
wychodzi w tym samym kolorze co okładka wewnątrz. 



NOTESY 

NOTES Z EKOSKÓRY ELEGANCKI 
Elegancki notes formatu A5 w klasycznej okładce 
wykonanej z ekoskóry. Notes zawiera 80 kartek w linie 
oraz praktyczną wstążeczkę- zakładkę. Wewnątrz okładki 
miejsce na 3 wizytówki, długopis oraz pamięć USB. 
Okładka nie jest umocowana na stałe do bloku notesu, co 
daje możliwość wymiany notesu. Zamykany na pasek. 

NOTATNIK Z KIESZENIĄ NA TELEFON 
Notatnik A5 pokryty PU z przednią kieszenią na telefon (14 
x 10 cm), kieszenią na długopis oraz główną kieszenią. 
Wewnątrz znajduje się czarna tasiemka zakładkowa oraz 
80 kartek 80 g/m2 w linie. Możliwość wymiany notesu po 
jego zużyciu. 

NOTATNIK Z CEKINAMI 
Ekstrawagancki notatnik A5 z cekinami (80 pustych 
kartek), twarda okładka, po przesunięciu palcem cekiny 
zmieniają kolor.  



NOTESY INDYWIDUALNE 

NOTESY Z KOLOROWYM KLEJEM 
Notesy klejone  z kolorowym klejem są nowym sposobem na personalizację notesów. Szeroka paleta 
kolorów klejów, szybki czas realizacji i niski koszt jednostkowy sprawia, że jest to idealny gadżet dla 
klienta lub pracownika. 



NOTESY EKOLOGICZNE 

NOTES Z PAPIEREM Z JABŁKA 
Notes z papierem z jabłka produkowany jest z włókien 
roślinnych. Do produkcji surowca, z którego powstaje 
papier, używane są skórki i rdzeń jabłka. Technika 
pozyskania surowca została opatentowana jest to proces, 
który daje życie tym częściom produktu, które były do tej 
pory wyrzucane.  Produkty te zawierają od 35 do 50% 
celulozy jabłkowej. Papier jabłkowy nadaje się w 100% do 
recyklingu, nie zawiera chloru i metali ciężkich. Notesy 
można spersonalizować. 
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