
OFERTA  NOTESÓW – Dostępne od ręki  



Notes MILKI: 
 
 
Okładka i kartki w notesie zostały wyprodukowane z kartonów 
po mleku. Okładka zamykana za pomocą elastycznej gumki. 
Korkowy element dopełnia ten produkt wizualnie, a także 
umożliwia stworzenie z notesu stojaka na telefon. Notes 
posiada 80 gładkich kartek. 
 
Wymiary: 147 x 93 x 15 mm 
 
Znakowanie: sitodruk, tampodruk, grawer, DTF, termotransfer 
sitodrukowy 
 
Cena: 17,10 zł 

1 



Notes MILKI A6: 
 
 
Okładka i kartki w notesie zostały wyprodukowane z kartonów 
po mleku. Okładka zamykana za pomocą elastycznej gumki. 
Wewnątrz znajduje się wstążeczka pełniąca funkcję zakładki. 
Format A6, 80 gładkich kartek. 
 
Wymiary: 90 x 140 x 13 mm 
 
Znakowanie: tampodruk, druk UV, sitodruk 
 
Cena: 11,28 zł 
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Notes MILKI A5: 
 
 
Okładka i kartki w notesie zostały wyprodukowane z kartonów 
po mleku. Okładka zamykana za pomocą elastycznej gumki. 
Wewnątrz znajduje się wstążeczka pełniąca funkcję zakładki. 
Format A5, 80 gładkich kartek. 
 
Wymiary: 90 x 140 x 13 mm 
 
Znakowanie: tampodruk, druk UV, sitodruk 
 
Cena: 19,96 zł 
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Notes MENTE z pamięcią USB 16GB, A5: 
 
 
Notes w twardej korkowej oprawie. W okładce została 
umieszczona pamięć USB o pojemności 16 GB. Zawiera 80 
kartek w linie. Kartki w notesie wyprodukowane z papieru z 
certyfikatem FSC. 
 
Wymiary: 210 x 140 x 12 mm 
 
Znakowanie: grawer, tampodruk, DTF, sitodruk 
 
Cena: 74,08 zł 
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Dostępne wersje kolorystyczne: 



Notes BATO A6: 
 
 
Klasyczny notes na spirali w papierowej, brązowej okładce 
wraz z miejscem na długopis. Kartki w notesie wykonane są z 
papieru kamiennego. Papier ten jest wyjątkowo wytrzymały i 
odporny na wilgoć. Posiada 60 kartek w linie, format A6. 
Zapakowany w woreczek biodegradowalny. 
 
Wymiary: 95 x 140 x 7 mm 
 
Znakowanie: tampodruk, sitodruk 
 
Cena: 8,28 zł 
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Notes ILIT A5: 
 
 
Notes w twardej korkowej oprawie. W okładce została 
umieszczona pamięć USB o pojemności 16 GB. Zawiera 80 
kartek w linie. Kartki w notesie wyprodukowane z papieru z 
certyfikatem FSC. 
 
Wymiary: 145 x 210 x 8 mm 
 
Znakowanie: tampodruk, sitodruk 
 
Cena: 14,28 zł 
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Notes STIN A4: 
 
 
Klasyczny notes na spirali w papierowej, brązowej okładce 
wraz z miejscem na długopis. Kartki w notesie wykonane są z 
papieru kamiennego. Papier ten jest wyjątkowo wytrzymały i 
odporny na wilgoć. Posiada 60 kartek w linie, format A4. 
Zapakowany w woreczek biodegradowalny. 
 
Wymiary: 210 x 297 x 8 mm 
 
Znakowanie: tampodruk, sitodruk 
 
Cena: 29,08 zł 
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Notes SASSO A5: 
 
 
Oryginalny i wyjątkowy notes formatu A5. Okładka wykonana 
z bambusa zakończona na brzegu brązową taśmą, która 
stanowi ciekawy i ozdobny element. Kartki w notesie 
wyprodukowane zostały z papieru kamiennego. Taki papier 
jest wyjątkowo odporny na rozdarcia oraz na wilgoć. Posiada 
80 gładkich kartek. Zapakowany w woreczek 
biodegradowalny. 
 
Wymiary: 145 x 207 x 12 mm 
 
Znakowanie: grawer, tampodruk, druk UV, sitodruk 
 
Cena: 33,06 zł 
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Notes ELIN A5: 
 
 
Notes ELIN A5 wykonany jest z certyfikowanego papieru FSC. 
Stworzony w całkowicie ekologiczny sposób, zachowując 
żywotność lasów. Papier okładki jest delikatnie pognieciony, 
dzięki czemu notes wygląda bardzo oryginalnie, ciekawie i 
naturalnie. Okładka obszyta jest białą nitką na brzegach, a 
wewnątrz notesu została umieszczona czarna wstążeczka 
pełniąca funkcję zakładki. Notes zawiera 80 kartek w linie. 
 
Wymiary: 144 x 207 x 11 mm 
 
Znakowanie: tampodruk, tłoczenie 
 
Cena: 25,08 zł 
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Notes bambusowy LAFI: 
 
 
Okładka w notesie LAFI wykonana jest z bambusa. Gumowa 
taśma w okładce pozwala na przechowywanie różnego 
rodzaju gadżetów, typu pamięć usb czy innych akcesoriów 
biurowych. Można ją w łatwy sposób dostosować pod rozmiar 
wybranego przedmiotu. W notesie zastosowano innowacyjny 
sposób mocowania kartek na kółkach z tworzywa sztucznego, 
które umożliwiają wyciąganie kartek bez konieczności ich 
wyrywania. Wyjętą kartkę można w łatwy sposób ponownie 
zamocować na kółkach i umieścić ją w dowolnym miejscu w 
notesie. Notes zawiera 80 kartek w linie. 
 
Wymiary: 162 x 220 x 18 mm 
 
Znakowanie: grawer, tampodruk, nadruk 
 
Cena: 62,70 zł 
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Notes CORA A5: 
 
 
CORA to notes w formacie A5. Posiada ładną usztywnianą 
okładkę wykonaną z korka. Zawiera 70 gładkich kartek w 
kolorze ecru. Zamykany na gumkę. 
 
Wymiary: 146 x 210 x 14 mm 
 
Znakowanie: nadruk, termotransfer sitodrukowy, DTF 
 
Cena: 18,58 zł 
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Notes gładki z długopisem: 
 
 
Notes z długopisem z 70 gładkimi kartkami. Karton użyty przy 
produkcji notesu i długopisu pochodzi z surowców wtórnych i 
mogą podlegać ponownemu przetworzeniu. Produkt 
wyprodukowano zgodnie z zasadami gospodarki 
niskoemisyjnej i przy użyciu małej ilości wody. Wkład w 
kolorze niebieskim. 
 
Wymiary: 100 x 150 x 10 mm 
 
Znakowanie: tampodruk, DTF 
 
Cena: 5,42 zł 
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Dostępne wersje kolorystyczne: 



Notes linia Envivo: 
 
 
Notatnik 70 kartek formatu B6 w linie z papieru z surowców 
wtórnych z długopisem, części plastikowe są 
biodegradowalne. 
 
Wymiary: notes: 150 x 180 x 10 mm,  
                   długopis: 137 x 10 x 10 mm 
 
Znakowanie: tampodruk, DTF 
 
Cena: 9,70 zł 
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Dostępne wersje kolorystyczne: 



Zestaw bambusowy z notesem Lorca: 
 
 
Zestaw składający się z notesu w twardej bambusowej 
oprawie oraz długopisu. 128 kartek w linie (gramatura 70 
g/m2). Końcówki długopisu wykonane z plastiku z recyklingu. 
Zestaw pakowany w kartonowe pudełko. 
 
Wymiary: 130 x 186 x 21 mm 
 
Znakowanie: grawer, tampodruk, DTF, druk UV 
 
Cena: 32,94 zł 
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Zestaw z notesem Tossa: 
 
 
Elegancki notes łączący naturalny korek z płótnem. Rozmiar 
A5, 80 kartek w linie ( gramatura70 g/m2). Wyposażony w 
długopis wykonany z korka, słomy pszennej i PP. Pakowany w 
pudełko. 
 
Wymiary: notes: 150 x 210 x 13 mm,  
                   długopis: 145 x 11 x 11 mm 
 
Znakowanie: DTF, grawer, tampodruk 
 
Cena: 27,24 zł 
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Dostępne wersje kolorystyczne: 



Notes A5: 
 
 
Notes o formacie A5 z kartkami w linię, wykonanymi z papieru 
pochodzącego z recyklingu. Posiada gumkę do zamykania i 
pętelkę na długopis. 
 
Wymiary: 212 x 153 x 18 mm 
 
Znakowanie: sitodruk, termotransfer, DTF 
 
Cena: 12,66 zł 
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Notes A6: 
 
 
Notes o formacie A6 z bambusową okładką, zamykany na 
gumkę. Notes posiada 140 niezadrukowanych stron, 
dodatkowo wyposażony został w długopis, który dzięki 
pętelce przy notesie, zawsze będzie pod ręką. 
 
Wymiary: 148 x 99 x 15 mm 
 
Znakowanie: grawer, tampodruk 
 
Cena: 9,58 zł 
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Notatnik z długopisem: 
 
 
Ekologiczny notes (70 stron w linie z listą rzeczy do zrobienia, 
gramatura papieru 70g/m²) na spirali w komplecie z 
długopisem. 
 
Wymiary: 144 x 90 x 9 mm 
 
Znakowanie: tampodruk, sitodruk 
 
Cena: 6,58 zł 
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Notatnik: 
 
 
Mały notes (160 stron w kratkę) z ekologiczną okładką z 
kartonu i gumką do zamykania. W zestawie z długopisem. 
 
Wymiary: 140 x 97 x 11 mm 
 
Znakowanie: tampodruk, sitodruk 
 
Cena: 7,72 zł 
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Notatnik z długopisem: 
 
 
Notes (160 stron w kratkę) z ekologiczną okładką z kartonu i 
gumką. W zestawie z długopisem. 
 
Wymiary: 210 x 148 x 11 mm 
 
Znakowanie: tampodruk, sitodruk 
 
Cena: 12,22 zł 
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Notatnik A6 z korka: 
 
 
Notes format A6 w linie (160 stron) z okładką wykonaną z 
korka oraz zakładką i gumką do zamykania. 
 
Wymiary: 140 x 90 x 14 mm 
 
Znakowanie: termotransfer, grawer 
 
Cena: 9,14 zł 
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Notes A5: 
 
 
Notes o formacie A5, wykonany ze skóry pochodzącej z 
recyklingu z zamknięciem na gumkę. Wewnątrz znajduje się 
160 kartek w linię. 
 
Wymiary: 210 x 140 x 16 mm 
 
Znakowanie: tampodruk, sitodruk, tłoczenie 
 
Cena: 25,40 zł 
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Dostępne wersje kolorystyczne: 



Notes A5 z korkiem: 
 
 
Notes o formacie A5 ze 160 stronami w kropki i okładką do 
połowy wykonaną z korka. 
 
Wymiary: 206 x 137 x 12 mm 
 
Znakowanie: tampodruk 
 
Cena: 14,84 zł 
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Dostępne wersje kolorystyczne: 



Notes A5 z papieru z recyklingu: 
 
 
Notes o formacie A5 z zakładką, pętelką na długopis i 160 
stronami w kropki, zamykany na gumkę. Zarówno tekturowa 
okładka, jak i kartki są wykonane z papieru pochodzącego z 
recyklingu. 
 
Wymiary: 211 x 140 x 12 mm 
 
Znakowanie: tampodruk, sitodruk, termotransfer, DTF 
 
Cena: 14,78 zł 
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Dostępne wersje kolorystyczne: 



Notatnik A5 z bambusową okładką: 
 
 
Notes A5 w okładce z bambusa. Zawiera 140 stron z 
niebielonego papieru w linie pochodzącego z recyklingu, a 
także bambusowy długopis z niebieskim wkładem. 
 
Wymiary: 180 x 145 x 17 mm 
 
Znakowanie: grawer, tampodruk 
 
Cena: 35,06 zł 
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NOTES RULERZ: 
 
 
Notes RULERZ w formacie A5, z zaokrąglonymi rogami, 
odłączaną linijką (w cm i calach), posiada elastyczną, 
dopasowaną kolorystycznie gumkę do zamykania, 70 stron, 
70g/m?, 5 różnokolorowych etykiet samoprzylepnych, 
wykonany z materiałów nadających się do recyklingu. 
 
Wymiary: 210 x 158 x 11 mm 
 
Znakowanie: tampodruk 
 
Cena: 16,22 zł 
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Dostępne wersje kolorystyczne: 



NOTES MAGNY: 
 
 
Notes MAGNY z blokiem w linie do pisania, 2 
samoprzylepnymi karteczkami, 5 kolorami samoprzylepnych 
pasków, zawiera długopis, magnetyczne zamknięcie, z 
możliwością utylizacji. Notes ma 70 kartek. 
 
Wymiary: 180 x 136 x 20 mm 
 
Znakowanie: grawer, tampodruk 
 
Cena: 16,22 zł 
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Dostępne wersje kolorystyczne: 



NOTES CORKY: 
 
 
Notes CORKY w formacie A5 z zaokrąglonymi rogami, 
zamykany gumką, z wszytą zakładką, 80 kartek w kropki, 
oprawa z korka. 
 
Wymiary: 210 x 146 x 13 mm 
 
Znakowanie: druk bezpośredni, tampodruk 
 
Cena: 19,82 zł 
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Dostępne wersje kolorystyczne: 



NOTATNIK AMBIENCE: 
 
 
Notatnik AMBIENCE w formacie A5. Z zaokrąglonymi rogami, 
ze zintegrowaną zakładką i gumką do zamykania. Papier 70 
g/m?, 90 kartek w linie. Korkowa oprawa z ozdobnym 
paskiem PU. 
 
Wymiary: 210 x 140 x 15 mm 
 
Znakowanie: druk bezpośredni, tampodruk 
 
Cena: 25,40 zł 
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NOTES EXECUTIVE: 
 
 
Notes EXECUTIVE w formacie A6 z zaokrąglonymi 
narożnikami. Gumka do zamykania, zintegrowana zakładka, 
80 kartek, linia, 70 g/m?. Okładka wykonana z korka. 
 
Wymiary: 143 x 90 x 15 mm 
 
Znakowanie: druk bezpośredni, tampodruk, sitodruk 
 
Cena: 10,82 zł 
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NOTECORK: 
 
 
Notatnik A5 z miękką korkową okładką. 192 strony (96 kartek) 
w linie z papieru z recyklingu. Korek jest materiałem w 100% 
naturalnym. Ze względu na jego strukturę i porowatość 
powierzchni ostateczny wygląd nadruku na każdym artykule 
może się różnić. 
 
Wymiary: 210 x 145 x 15 mm 
 
Znakowanie: tłoczenie, grawer, sitodruk, transfer cyfrowy 
 
Cena: 15,44 zł 
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BAMBLOC: 
 
 
Notes w okładce bambusowej z dopasowanym długopisem. 
Podwójna spirala. 140 stron (70 kartek) czystego papieru z 
recyklingu. Dopasowany długopis z bambusowym korpusem i 
elementami z tworzywa ABS. Elastyczny uchwyt na długopis. 
 
Wymiary: 180 x 130 x 13 mm 
 
Znakowanie: sitodruk, grawer, tampodruk 
 
Cena: 34,74 zł 
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SONORA PLUS: 
 
 
Notes B6 z papieru z recyklingu z dopasowanym długopisem. 
Podwójna spirala. 140 czystych stron z papieru z recyklingu 
(70 kartek). Dopasowany długopis z kartonu z recyklingu i 
biodegradowalnego plastiku. Niebieski tusz. Dopasowany 
elastyczny uchwyt na długopis. 
 
Wymiary: 180 x 130 x 7 mm 
 
Znakowanie: tłoczenie, grawer, tampodruk, naklejka 
epoksydowa, etykieta cyfrowa, sitodruk 
 
Cena: 8,48 zł 
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Dostępne wersje kolorystyczne: 



GROWNOTEBOOK: 
 
 
Zeszyt GROWNOTEBOOK™ z drzewa sosnowego. Zeszyt A5 z 
papieru z certyfikatem. Twarda okładka. 144 strony w linie (72 
kartki). Podwójna spirala. Zawiera nasiona sosny czarnej 
(pinius nigra). Wyprodukowano w UE. 
 
Wymiary: 212x 140 x 15 mm 
 
Znakowanie: sitodruk 
 
Cena: 31,14 zł 
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MITO SET: 
 
 
Notes A6 z przetworzonego kartonu po mleku (70% karton po 
mleku z recyklingu, 30% papier z recyklingu). 70 kartek, 
dopasowany długopis z przyciskiem z niebieskim tuszem i 
gumka zamykająca. 
 
Wymiary: 140 x 82  x 12 mm 
 
Znakowanie: tłoczenie, grawer, tampodruk,  
naklejka epoksydowa, etykieta cyfrowa 
 
Cena: 9,40 zł 
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Dostępne wersje kolorystyczne: 



PIEDRA: 
 
 
Okładka z kartonu pochodzącego z recyklingu. Podwójna 
spirala. 140 stron w linie z papieru kamiennego (70 kartek). 
Papier kamienny jest wykonany z wapienia (węglanu wapnia) i 
HDPE (żywicy polietylenowej) stosowanej jako spoiwo. Jest 
wodoodporny i odporny na działanie tłuszczów. 
 
Wymiary: 185 x 130  mm 
 
Znakowanie: tłoczenie, tampodruk, sitodruk, grawer 
 
Cena: 15,70 zł 
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Dostępne wersje kolorystyczne: 



SUBER: 
 
 
Notes A5 z twardą korkową okładką.192 strony w linie (96 
kartek). Elastyczny pasek zamykający, zakładka z tasiemki i 
elastyczny uchwyt na długopis. Korek jest materiałem w 100% 
naturalnym. Ze względu na jego strukturę i porowatość 
powierzchni ostateczny wygląd nadruku na każdym artykule 
może się różnić. 
 
Wymiary: 210 x 145 x 15 mm 
 
Znakowanie: DTF, grawer, tampodruk 
 
Cena: 18,68 zł 
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Dostępne wersje kolorystyczne: 



EVERWRITE: 
 
 
Zeszyt, notes A5 z twardą okładką z kartonu z recyklingu. 160 
stron w kratkę z papieru recyklingu (80 kartek). Elastyczna 
opaska zamykająca, tasiemka do oznaczania stron. 
 
Wymiary: 210 x 140 x 11 mm 
 
Znakowanie: tampodruk, tłoczenie, sitodruk, druk cyfrowy 
 
Cena: 13,58 zł 
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Dostępne wersje kolorystyczne: 



SONORACORK: 
 
 
Notatnik A6 z korkową okładką. Podwójna spirala. 70 kartek w 
linie z papieru z recyklingu. Dopasowany długopis z korpusem 
z kartonu pochodzącego z recyklingu i elementami z PLA 
kukurydzy. Czarny tusz. Elastyczny pasek zamykający i uchwyt 
na długopis. Korek jest materiałem w 100% naturalnym. Ze 
względu na jego strukturalną naturę i porowatość powierzchni 
ostateczny wygląd nadruku na każdym artykule może się 
różnić. 
 
Wymiary: 140 x 90 x 7 mm 
 
Znakowanie: tłoczenie, sitodruk 
 
Cena: 10,02 zł 

39 



SONORA PLUSCORK: 
 
 
Notatnik korkowy z długopisem. Miękka korkowa okładka. 
Podwójna spirala. 140 stron w linie z papieru z recyklingu (70 
kartek). Dopasowany długopis z przyciskiem, korpus z kartonu 
pochodzącego z recyklingu i elementy z PLA kukurydzy. Czarny 
tusz. Elastyczny uchwyt na długopis. Korek jest materiałem w 
100% naturalnym. Ze względu na jego strukturę i porowatość 
powierzchni ostateczny wygląd nadruku na każdym artykule 
może się różnić. 
 
Wymiary: 180 x 130 x 7 mm 
 
Znakowanie: tłoczenie, grawer, tampodruk, sitodruk 
 
Cena: 11,64 zł 
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SONORABAM: 
 
 
Notatnik A6 z bambusową okładką i 70 kartkami w linie z 
papieru z recyklingu. W komplecie długopis z końcówką PLA i 
klipem. Zapisz wszystkie ważne notatki podczas spotkań w 
pracy za pomocą tego poręcznego artykułu biurowego. 
Bambusowa okładka nadaje mu przyjemny, naturalny wygląd. 
Zarówno długopis, jak i papier zostały wykonane z papieru z 
recyklingu, co sprawia, że jest to wybór zgodny z zasadami 
zrównoważonego rozwoju. Długopis ma niebieski tusz. 
Bambus jest produktem naturalnym, dlatego mogą wystąpić 
niewielkie różnice w kolorze i rozmiarze poszczególnych 
elementów, co może mieć wpływ na ostateczny efekt 
dekoracyjny. 
 
Wymiary: 146 x 90 mm 
 
Znakowanie: grawer, tampodruk 
 
Cena: 9,56 zł 
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BRAM: 
 
 
Notatnik, notes w bambusowej okładce, na podwójnej spirali. 
140 stron w linie z papieru kraft (70 kartek). 
 
Wymiary: 210 x 145 x 15 mm 
 
Znakowanie: grawer 
 
Cena: 27,46 zł 
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GARDEN: 
 
 
Notes na spirali B6, z 120 stronami w linie z papieru z 
recyklingu i twardą tekturową okładką z uchwytem na 
długopis (długopis nie jest dołączony). 
 
Wymiary: 180 x 140 mm 
 
Znakowanie: sitodruk, transfer cyfrowy 
 
Cena: 9,50 zł 
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VICENTE: 
 
 
Notatnik B6 z twardą okładką z korka i rPET z 140 gładkimi 
stronami z papieru rzemieślniczego z recyklingu (70 g/m²) 
Zawiera uchwyt na długopis i długopis z włókna pszenicznego 
i ABS z klipem. Przyjazny dla środowiska długopis. Niebieski 
tusz.  
 
Wymiary: notes: 178 x 130 mm 
                   długopis: ø10 x 141 mm 
 
Znakowanie: sitodruk, grawer 
 
Cena: 12,44 zł 
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ORGANIC SEMI-RIGID: 
 
 
Notatnik A5 z półsztywną okładką wykonaną z organicznej 
masy, z rośliny zwanej "trawą słoniową". Papier wewnętrzny 
wykonany jest z odpadów bawełnianych i jest bardzo trwały. 
Zawiera 100 stron w linie oraz papierową opaskę z grafiką. W 
procesie produkcji tego notatnika nie powstały żadne odpady, 
ani nie użyto żadnych środków chemicznych czy drzew.  
 
Wymiary: 200x 140 mm 
 
Znakowanie: sitodruk, druk UV 
 
Cena: 54,44 zł 
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ORGANIC RIGID: 
 
 
Notatnik A5 z twardą okładką wykonaną z organicznej masy, z 
rośliny zwanej "trawą słoniową". Papier wewnętrzny 
wykonany jest z odpadów bawełnianych i jest bardzo trwały. 
Zawiera 120 stron w linie oraz papierową opaskę z grafiką. W 
procesie produkcji tego notatnika nie powstały żadne odpady, 
nie użyto żadnych chemikaliów ani drzew. 
 
Wymiary: 200 x 140 mm 
 
Znakowanie: sitodruk, druk UV 
 
Cena: 64,32 zł 
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TEAPAD SOFT: 
 
 
Notatnik A6 z elastyczną okładką wykonaną z odpadów liści 
herbaty. Papier wewnętrzny wykonany jest z odpadów 
bawełnianych i jest bardzo trwały. Zawiera 52 gładkie strony i 
papierową opaskę z grafiką. W procesie produkcji tego 
notatnika nie powstały żadne odpady, nie użyto też żadnych 
chemikaliów ani drzew.  
 
Wymiary: 145 x 100 mm 
 
Znakowanie: sitodruk, druk UV 
 
Cena: 19,00 zł 
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KLEE: 
 
 
Notes A5 z okładką z korka i płótna. Posiada 192 strony w linie 
w kolorze kości słoniowej, pochodzące ze zrównoważonej 
uprawy lasów, oraz uchwyt na długopis (nie jest dołączony). 
Dostarczany w kopercie z papieru kraft z naklejką. 
 
Wymiary: 210 x 140 mm 
 
Znakowanie: transfer, grawer, druk UV 
 
Cena: 26,30 zł 
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Dostępne wersje kolorystyczne: 



MATISSE: 
 
 
Notatnik A5 ze skóry pochodzącej z recyklingu, zawierający 
192 strony w linie w kolorze kości słoniowej, pochodzące ze 
zrównoważonej gospodarki leśnej. Posiada uchwyt na 
długopis (długopis nie jest dołączony), czarną opaskę do 
zamknięcia notesu, zakładkę i wewnętrzną kieszeń. 
Dostarczany w czarnej, papierowej kopercie.  
 
Wymiary: 210 x 140 mm 
 
Znakowanie: transfer, tłoczenie, sitodruk, 
 
Cena: 26,50 zł 
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Dostępne wersje kolorystyczne: 



NERUDA: 
 
 
Notes A5 w twardej oprawie wykonanej z naturalnych 
włókien słomy. Zawiera metalową tabliczkę z możliwością 
personalizacji. Posiada 192 strony w linie w kolorze kości 
słoniowej, pochodzące ze zrównoważonej uprawy lasów. 
Dostarczany w pudełku prezentowym z papieru kraftowego. 
 
Wymiary: 210 x 150 mm 
 
Znakowanie: druk UV, sitodruk, laser 
 
Cena: 54,82  zł 
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MAGRITTE: 
 
 
Notes A5 ze 160 stronami w linie z papieru makulaturowego i 
twardą okładką z kartonu. Zawiera zakładkę z tasiemki oraz 
gumkę w pasującym kolorze. 
 
Wymiary: 210 x 137 
 
Znakowanie: sitodruk, transfer, druk UV 
 
Cena: 12,44 zł 
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Dostępne wersje kolorystyczne: 



DICKENS A5: 
 
 
Notes A5 na spirali, w twardej bambusowej oprawie. Posiada 
140 stron w linie z papieru z recyklingu i uchwyt na długopis 
(w zestawie dołączony długopis). 
 
Wymiary: 180 x 135 mm 
 
Znakowanie: grawer, sitodruk, tampodruk 
 
Cena: 39,26 zł 
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DICKENS A6: 
 
 
Notatnik na spirali w twardej oprawie z bambusa, 140 stron z 
recyklingu, w linie. Posiada uchwyt na długopis (w zestawie 
długopis).. 
 
Wymiary: 148 x 105 mm 
 
Znakowanie: grawer, sitodruk, tampodruk 
 
Cena: 26,20 zł 
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TORDO: 
 
 
Notes A5 z twardą okładką wykonaną z korka i PU, z 192 
stronami w kolorze kości słoniowej w linie. Posiada gumkę, 
zakładkę ze wstążki i uchwyt na długopis (nie jest dołączony). 
Dostarczany w etui z materiału non-woven. 
 
Wymiary: 210 x 140 mm 
 
Znakowanie: tłoczenie, sitodruk, grawer 
 
Cena: 39,56 zł  
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Dostępne wersje kolorystyczne: 



MARLOWE: 
 
 
Notatnik kieszonkowy na spirali, ze 120 stronami z recyklingu, 
w linie. Posiada twardą okładkę z kartonu i elastyczną opaskę.  
 
Wymiary: 140 x 100 mm 
 
Znakowanie: sitodruk, transfer cyfrowy, tampodruk 
 
Cena: 7,92 zł 
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Dostępne wersje kolorystyczne: 



FLAUBERT: 
 
 
Kieszonkowy notatnik ze 160 gładkimi stronami z recyklingu i 
twardą kartonową okładką. Ten notatnik ma gumkę i zakładkę 
ze wstążki.  
 
Wymiary: 140 x 100  mm 
 
Znakowanie: sitodruk, transfer, druk UV, tampodruk 
 
Cena: 8,46 zł 
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Dostępne wersje kolorystyczne: 



ASIMOV: 
 
 
Notes B6 na spirali, ze sztywną kartonową okładką, zawiera 
120 czystych stron z papieru z recyklingu. Posiada uchwyt na 
długopis (jest dołączony). 
 
Wymiary: 177 x 130 mm 
 
Znakowanie: sitodruk, transfer, sitodruk, druk UV 
 
Cena: 8,72 zł 
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Dostępne wersje kolorystyczne: 



ADAMS A6: 
 
 
Notes w formacie A6 wykonany z korka, z gładkimi stronami 
w kolorze kości słoniowej i zakładką ze wstążki. 
 
Wymiary: 142 x 90 mm 
 
Znakowanie: transfer, grawer, sitodruk 
 
Cena: 14,88 zł 
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ADAMS A5: 
 
 
Notatnik A5 wykonany z korka, ze 160 stronami w kolorze 
kości słoniowej i zakładką ze wstążki. 
 
Wymiary: 210 x 140 mm 
 
Znakowanie: transfer, grawer, sitodruk 
 
Cena: 20,16 zł 
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INFORMACJE DODATKOWE: 
 
 
Minimalne zamówienie – 50 sztuk jednego rodzaju. 
 
Znakowanie: 
Istnieje możliwość wykonania indywidualnych etykiet, bilecików, itp. 
Koszt wykonania znakowania będzie indywidualnie ustalony. 
 
Transport: 
Cena uzależniona od wielkości i ilości zestawów. 
 
Ceny: 
Podane ceny są cenami netto na sztukę. 
 
Zamówienie realizujemy po otrzymaniu przedpłaty na konto. 
Płatność na podstawie faktury proforma. 
 
Oferta ważna do wyczerpania zapasów. 
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