Notesy książkowe Mindnotes

MN35
Mindnotes w twardej okładce
ROMA

INFORMACJE OGÓLNE
Typ artykułu

produkt w twardej okładce

Min. zamówienie

250 szt.

Czas realizacji

21

Poziom cenowy

***
OKŁADKA

Typ okładki

twarda okładka z tektury litej 1,75 mm

Personalizacja

tłoczenie z folią,

Materiał wyklejki

papier offsetowy 170g/m2

Materiał wyklejki (opcja)

papier: ivory smooth 125g/m2,

Personalizacja

druk

Druk

CMYK
NOTES

Typ

notes typu PUR

Format

210 x 297 mm, 185 x 245 mm, 148 x 210 mm, 175 x 175 mm,
125 x 205 mm, 205 x 125 mm, 105 x 148 mm, 84 x 135 mm,
mm

Rodzaj papieru

papier offsetowy 80g/m2

Rodzaj papieru (opcja)

papier: ivory smooth 80g/m2,

Ilość kartek

100 szt.

Ilość kartek (opcja)

50 szt., 80 szt.,

Personalizacja

druk

Druk

CMYK / PMS / HKS

Inne opcje personalizacji notesu

perforacja, wiercenie otworów, barwienie krawędzi, dodatkowe
kartki reklamowe,
AKCESORIA

Rodzaj tasiemki

satynowa o szerokości 3mm,

Kolory tasiemki

(901) biały, (931) czarny, (912) jasny szary, (916) czerwony, (907)
żółty, (930) zielony, (915) pomarańczowy, (924) granatowy, (923)
niebieski, (921) błękitny, (933) intensywny zielony, (936) fuksja,
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AKCESORIA
Kolory tasiemki

(939) złoty, (938) srebrny,

Rodzaj gumki

płaska zamykająca,

Szerokość gumki

7, 10, 15 mm

Kolory gumek

(1) biały, (0) czarny, (3028) ciemny szary, (450) czerwony, (968)
żółty, (460) ciemny zielony, (2560) pomarańczowy, (348)
granatowy, (694) niebieski, (3026) błękitny, (601) jasny zielony,
(610) fuksja, (3027) jasny szary, (400) złoty, (500) srebrny,

Rodzaj uchwytu na długopis

gumka elastyczna płaska,

Szerokość uchwytu na długopis

15mm,

Kolor uchwytu długopis

(1) biały, (0) czarny, (3028) ciemny szary, (450) czerwony, (968)
żółty, (460) ciemny zielony, (2560) pomarańczowy, (348)
granatowy, (694) niebieski, (3026) błękitny, (601) jasny zielony,
(610) fuksja, (3027) jasny szary, (400) złoty, (500) srebrny,

Kolory kapitałek

(101) biały, (112) czarny, (510) jasny szary, (105) czerwony,
(103) żółty, (527) ciemny zielony, (515) pomarańczowy, (523)
granatowy, (522) niebieski, (520) błękitny, (513) fuksja, (104)
złoty , (509) srebrny,

Dodatkowe opcje

etui,
PAKOWANIE

Pakowanie jednostkowe

po 1 szt. we worek PP

Pakowanie zbiorcze

zbiorczo w kartony
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