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Не викидай – використай!

Візьми 
підставку під 
свою чашку!

EDICA 2021

Ідеальний щоденник поєднує функціональність з естетикою та 
турботою про навколишнє середовище – тобто раціональність 
з емоційністю та відповідальністю.
З нами досягнете свого ідеалу!
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Твій щоденник або записник

записник QBOOK34

записник QUADRO35

записник НOTO29
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Практичні додатки
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Металеві кутники 

Кишені 
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Кишеня

Конверт

24-25

Кріплення 
для ручки

Гумка для ручки 

Кріплення 
для ручки

Магнітна застібка 

Гумка з задруком                                                        

Фіксація 
обкладинки

Фіксуюча гумка 
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щоденникiв
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Перегляд внутрішніх блоків
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Дата-хром 

Лого-хром

Дата-плекс 

Лого-плекс 

Colorlux

Тиснення

Персоналізація

Лазерне 
гравіювання 

26-27

Індивідуалізація обкладинки

2. Вибери спосіб нанесення логотипу 3. Створи свою рекламу 4. Подбай про функціональність 5. Вибери правильний календар / Знайди відповідний записник

Індивідуалізація 
торців блоку

Рекламний простір

18 - 19

Вклейка

Форзац

Друковане лясе

Магнітна 
закладка

Мозаїка

24-25

Голограма

Сріблення

Позолота

Задрук торців 
блоку

Фарбування

1. Обирай матеріал та вид обкладинки

Види палітурних матеріалів

10 - 11

Тверда 
М’яка 

Флексімакс
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Обкладинка 
каталогу 

Друковані 
палітурки

Обкладинка з 
віконцем

Ekotex

УФ-лак 
на крейдяному 

папері 

SKR плівка 

Обкладинка 
зі шкірозамінника

Обшиття

Віконце Прінто 

Комбіновані
 Палітурки
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Едіформи 

Оглянь зразки в каталогу палітурних матеріалів        н  Новинки 2021н
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Щотижневик 
Limited Edition

202130Н

записник NOBILE32Н

записник MODESTE33Н

записник ALFARE31Н
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Формати блоків  36

Щоденники:
• Red 211T
• Red 213D
• Red 210D
• Red 215T
• Red 214D

28Н

Запрошуємо 
на наш сайт:

www.edica.com.ua
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Не потрібно нікого переконувати, наскільки 
важливі навички планування в житті. Кожен 
новий рік дивує нас безліччю сюрпризів. 
Повний вражень та щоденних обов’язків, 
він проходить непомітно, і ми ретельно 
намагаємось контролювати реальність 
навколо нас. Використовуючи щоденники, ви 
маєте можливість записувати перебіг часу  
в одному місці, швидко охопивши оком всі 
події. Після напруженого року ви будете 
тримати у своїх руках його сутність. Сторінки, 
наповнені термінами, прискіпливо веденими 
нотатками, спонтанними думками, адресами, 
телефонами та часто геніальними ідеями,  
є частиною вашої життєвої історії.

Ми ретельно контролюємо час, розробляючи 
нові, функціональні дизайнерські рішення. 
Керуємо ним професійно, під час 
виконання виробничих замовлень. Команда 
професіоналів дбає про реалізацію 
замовлень, використовуючи багаторічний 
досвід, ІТ-системи та сучасну техніку. Дбаємо 
про клієнтів та працівників, а також про 
навколишнє середовище. Наша продукція 
відповідає стандартам ISO 9001 та 14001, та 
сертифікатам FSC®. Друкуємо екологічними 
рослинними фарбами на папері, придбаному 
у офіційних виробників, а для виготовлення 
основи палітурок використовуємо 
перероблений картон, завдяки якому вся 
наша продукція повністю eкологічна.

Уявіть собі інструменти, якими будете 
користуватися наступний рік. Ті, які  
з часом стануть вашою пам’яттю, 
скарбницею ідей, візитівкою, сувеніром. 
Виготовляючи наші щоденники та 
записники, ми щодня створюємо для 
Вас якісне сьогодення.

6

Запитуйте про продукцію з сертифікатом FSC®. 
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Коли приваблива деталь створює чудову цілісність
Правильний підбір та поєднання складних деталей дозволяє отримати унікальний ефект. Еклектичні комбінації 
текстур або контрастних кольорових акцентів пожвавлюють продукт і динамічно відображають вишуканий характер 
бренду. Геометричні фігури порушують монотонність площини, відкриваючи поле уяви, та викликають у користувача 
різноманітні позитивні асоціації. Наявність різних форм робить кожну роботу оригінальною та неповторною. Наші 
можливості майже безмежні, що дає величезний простір для творчості.
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OKIENKA

LAKIER UV

Види 
палітурних 
матеріалів

Види палітурки на вибір: м’яка (з поролоном), тверда або гнучка флексімакс.

Обшиття ниткою в кольорі палітурки або контрастне – шкірозамінники. Геометричні віконця Прінто з кольоровим друком фону на матеріалі Ekotex.

Віконце Прінто з датою та кольоровим друком на матеріалі Ekotex під ним. Екологічний матеріал без покриття Ekotex – для друку. Фактура Paint або Seda.

SKR плівка зі структурою шкіри на друкованих обкладинках. Непридатна для нанесення УФ-лаку.

Вибірковий УФ-лак глянцевий або матовий. Призначений для друку на крейдяному папері.

У твердій палітурці можливо вирізати отвір у обкладинці, показуючи фрагмент форзацу.

Задрукований Ekotex з тисненням.

Композиції форм і кольорів у вигляді комбінованих палітурок.
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Щоденник – це Ваша візитна картка, а обкладинка – перше, що Ви побачили. Вибір типу палітурки пов’язаний 
з можливостями подальшої індивідуалізації. Використовуйте різноманітні шкірозамінники або створіть 
оригінальний дизайн, вибравши паперовий матеріал, покритий плівкою, або Ekotex, схожий на полотно.
Враховуйте умови, в яких будуть використовуватися щоденники, виберіть відповідний тип палітурки та 
спроектуйте ефектну обкладинку.

424

424 425
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Колір, фактура, структура, тобто мода і краса в одному
Щороку з’являються нові кольорові тенденції, кожен сезон приносить новинки у вигляді безпрецедентних проектів.  
У 2020 році виграла класика – Classic Blue, вона пов’язана з відтінком неба у сутінках. Перегляди в моді віщують прихід 
більш приглушених кольорів, ностальгійних, але обнадійливих. Тенденції ринку також вказують на стійкий інтерес до 
блискучих, металевих елементів та матеріалів у стилі Еко. Завжди варто пам’ятати, що приваблива обкладинка повинна 
містити стильний та функціональний внутрішній блок, як варіант з регістрами для полегшення навігації. Щоденник – це, 
безсумнівно, поєднання красивої упаковки з практичним внутрішнім наповненням.
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Обкладинки 
Нанесення

Індивідуалізація обкладинки, це не лише розміщення логотипу та дати – такий спосіб нанесення збільшує 
вартість бренду. Поміркуйте, яка технологія найкраще підкреслить характер вашої компанії. Замість 
традиційного тиснення, можна застосувати контрастний кольоровий ефект – у формі, невеликих матових 
чи металевих елементів, або друк на великій площині. Маркування УФ-лаком справляє велике враження. 
Кожен з цих елементів виконають  спеціально для індивідуалізації Вашого щоденника.

Гаряче тиснення, тобто тиснення металізованою або чорною фольгою.

Глянцеве, стримане, маркування УФ-лаку на палітурках.

Colorlux в один колір – одноколірний друк на палітурках.

Лазерне гравіювання робить контрастним колір на спеціальних чорних палітурках.

Персоналізація, тобто тиснення прізвища, імені та по батькові.

Colorlux різнокольоровий – кольоровий друк на палітурках.

Дата-плекс та лого-плекс – кольорові наклейки з випуклими елементами.

Декоративне тиснення значної площі палітурки у вигляді тиснення на край.Барвисті, металеві дата-хром та лого-хром, у вигляді табличок або окремих символів.

Срібні чи золоті дата-хром та лого-хром, у формі окремих символів чи табличок.

Тиснення з ефектом термозабарвлення.

Н

Н

Н

427

427

427

427 426

426

426



16 17

AGENCJA

Турбота про природу закладена у нашій натурі

Ми працюємо з папером більше 30 років, саме тому ми знаємо, з якою відповідальністю необхідно ставитись до цієї 
унікальної сировини.
Як провідний виробник ділових щоденників та записників, протягом багатьох років ми працюємо на основі стандартів 
ISO 9001 та ISO 14001 та FSC®, які є єдиними системами, що підтримуються екологічними організаціями, такими як 
Greenpeace та WWF.
Нагадуємо – коли ви використаєте свій щоденник, розділіть його на елементи, які можна повторно переробити.
Цьогорічні новинки компанії Edica, часто спонукають до екологічних, натуральних тканин та сировини – саме для 
нагадування покупцям, про величезне значення природних ресурсів у нашому повсякденному житті. Адже природа 
забезпечує нам найбільш екологічну сировину –  папір.
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Рекламний 
простір

За допомогою друку можливо надати своєму щоденнику унікальний характер. Розмістити рекламу на 
вклейці або форзацах. Створіть магнітну закладку, яку можливо буде використовувати протягом багатьох 
років, завдяки чому ваш бренд запам’ятають надовго. Ідеальним доповненням може бути індивідуалізація 
торців блоку – в один колір, у декілька кольорів або металізований з різними ефектами.
Подбайте про цілісність проекту, щоб Ваш щоденник став прикладом дизайну.

Друковане лясе шириною 6 мм.

Сріблення – металізований задрук торців блоку срібним кольором.

Магнітна закладка будь-якої форми та друком – відповідно до вашого дизайну.

Друкований передній форзац, що відкриває блок і з’єднує його з обкладинкою.

Друкований задній форзац, що закриває блок і з’єднує його з обкладинкою.

Позолота – металізований задрук торців блоку золотим кольором.

Мозаїка – позолота або сріблення з декоративною, стриманою графікою.

Голограма – металізований задрук торців блоку з голографічним ефектом.

Тональне фарбування або однокольоровий друк на торцях блоку.

Індивідуальний дизайн торців блоку – кольоровий задрук торців блоку.

Н

Н

Вклейка, тобто рекламна сторінка з графікою, вклеєна на початку блоку щоденника.

425
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Вибір додаткових опцій, це кілька важливих аспектів. По-перше, це дозволяє значно підвищити функціональність 
щоденника чи записника, а по-друге, це продовжує контакт з Вашим брендом – рухомі елементи є позачасовими і можуть 
служити довше, ніж сам щоденник.
Вибираючи додатки, подумайте про майбутнього користувача свого щоденника – який він, що йому знадобиться, який 
гаджет йому сподобається найбільше.
Вміло підібрані аксесуари служитимуть як естетиці продукту, так і комфорту користувача, тобто по суті, і вашої марки, 
адже завдяки увазі до деталей, подарований щоденник, виходить на більш високий рівень – це не тільки красивий 
і корисний подарунок, але і прихований сюрприз. Клієнти оцінять це.

Додатки доповнюють ідеальний продукт
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Практичні 
додатки

Ви використовуєте свій щоденник або записник щодня. Подбайте про те, щоб він був не тільки красивим, але 
і практичним. У ньому можуть бути конверт або кишеня для візитних карток, фіксуюча гумка і кріплення для 
ручки або навіть футляр для телефону, щоб він завжди був під рукою. Тривале користування забезпечать 
металеві кутники та картонна упаковка.
Вибирайте додаткові опції, які зроблять його ідеальним інструментом – компаньйоном та довіреною особою.

Фіксуюча гумка прикріплена до задньої частини обкладинки та доступна в 10 кольорах.

Гумка з задруком. Примітка: написи будуть деформуватися під час розтягування.

Магнітна застібка будь-якої форми за індивідуальним проектом. Едіформи – металеві оздоблювання у формі дати або логотипу, які кріпляться на гумці.

Зручна гумка для ручки – доступна в 10 кольорах.

Прозоре гнучке кріплення для ручки.

Металеві кутники – фурнітура, що прикрашає і захищає кути обкладинки.

Паперовий конверт, приклеєний до тильного форзацу. Прозорий трикутник або прямокутна кишеня, які кріпяться до форзацу.

Екологічна картонна упаковка для стандартних форматів.

Практичний чорний футляр для телефону, що кріпиться на обкладинку A5.

Н

Н

425

425

424 424427



24 2525

Cхеми

ПРІНТО

КОМБІНАЦІЇ

ekotex

САМОКЛЕЮЧІ КИШЕНІ

Прямокутник: 100x60 мм

вел
ики

й т
рик

утн
ик:

 15
0x15

0 мм

сер
едній т

рик
утн

ик:
 10

0x10
0 мм

малий 
три

кут
ник:

 50x50 мм

МАГНІТНІ ЗАСТІБКИ

ГРАФІТНИЙ

ЗЕЛЕНИЙ

ЖОВТИЙ

ПОМАРАНЧЕВИЙ

ЧЕРВОНИЙ

КОРИЧНЕВИЙ

ЧОРНИЙ

ТЕМНО-СИНІЙ

СВIТЛО-СІРИЙ

СИНІЙ

КОЛЬОРИ ФІКСУЮЧИХ ГУМОК

ВІКОНЦЕ FВІКОНЦЕ B

ВІКОНЦЕ C ВІКОНЦЕ E

ПАССОВІКОНЦЕ D

011 081 091 063

ФОРМАТО ПАЛЕРО

ВЕРТИКАЛЬНЕ МОДО

ОРБІТО ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ВЕРХ 

РОТО ГАМА СІМПЛО ЛУНГО
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Пропонуємо різні конфігурації форм для 
комбінації палітурок, кишень для візиток, 
фіксуючих гумок для щоденника та ручки.

варіант: прошивка 

варіант: прошивка 

ЗАСТІБКИ будь-яка форма і будь-який задрук



26 2727

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

Тиснення імені та прізвища в 
одиничних примірниках, ми 
можемо виконувати за допомогою 
представлених типів шрифтів. 
 
Розмір шрифту 14 пунктів

Janusz Kowalski

JANUSZ KOWALSKI

Switzerland Bold 
Розмір шрифту 14 пунктів

Janusz Kowalski

JANUSZ KOWALSKI

Century 725 EU Bold 
Розмір шрифту 14 пунктів

Іван Іваненко
ІВАН ІВАНЕНКО
Arial BOLD 
Розмір шрифту 14 пунктів

ТИСНЕННЯ НА КРАЙТИСНЕННЯ РОКУ в масштабі 1:1 для формату А5

Тиснення 
року

DB

AM

DJ

DM

DL

2021
CK

2021
CJ

2021
CF

2021
CG

CH

2021
CA
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RED 210D ~A4, 203x283 мм

Щоденники
Щоденники розроблені для людей, які, крім планування, мають 
звичку робити великі нотатки кожен день.
Щотижневики призначені для людей, які планують огляд цілого 
тижня, але не потрібно щодня робити великі замітки.
Виберіть найбільш відповідний формат та колір паперу.

записник НOTO 703T 
~A5, 143x203 мм

Записники

записник НOTO 701T ~A4, 204x254 мм   

Практичний записник у довільній палітурці.
Містить індексовані сторінки з нотатниками для самостійного 
заповнення.
Остання сторінка містить т.зв. вічний календар.
Можлива повна індивідуалізація.

Лінований блок
Два формати на вибір 
Кількість сторінок: 144
Лясе: попелястого кольору
Папір: білий або ecru
Друк: сіро-бордовий 

НЕДАТОВАНИЙ BLUE 603D 
~A5, 143x203 мм 
 

RED 211T ~A4, 204x254 мм

RED 214D ~B6, 120x165 мм

RED 215T 
~A6, 90x160 мм

RED 213D ~A4, 143x203 мм

Н
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Записник 
ALFARE

ALFARE S ~A6, 90x160 мм

Зручний записник на спіралі для практичних людей. Пластикова 
обкладинка з характерною графікою захищає блок та полегшує 
написання.
Спіраль дозволяє виривати аркуші, не пошкоджуючи блок. 
Індивідуалізація за допомогою лого-хрому або наклейками  
з лого-плекс.

Лінований блок
Два формати на вибір 
Кількість сторінок: 192
Папір: chamois
Друк: сірий
Палітурка: прозора з помаранчевим ворсистим 
друком 

ALFARE M ~A5, 130x210 мм 

Н

Унікальний щотижневик нестандартної форми. Мінімалістський  
і просторий, має сучасний дизайн з великим простором для 
записів. Матеріал палітурки 8819 бежевого кольору, обрізаний 
врівень з блоком. Місце для тиснення логотипу.

Формат: 196х196 мм
Кількість сторінок: 144
Папір: білий
Друк: темно-синьо-золотий
Наклейки з датами свят та піктограмами
Лясе відсутнє 

Limited
Edition 2021

Limited Edition 2021, 196x196

Екологічний продукт, виконаний з сировини,  
що походить з контрольованих джерел.  
Має сертифікат FSC®.

Н

1.01
НОВИЙ РІК

8.05
ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ 

ТА ПРИМИРЕННЯ
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28.10ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ ВІД ФАШИСТСЬКИХ ЗАГАРБНИКІВ

20.06
ТРІЙЦЯ

9.11
ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ
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записник 
NOBILE

записник 
MODESTE

Ексклюзивний і витончений записник для тих, хто цінує 
елегантність, виготовлений з натуральної фарбованої шкіри,  
з тонким прошиттям на корінці обкладинки. Гарантує володіння 
унікальним продуктом з особливим ароматом та неповторним 
малюнком. Індивідуалізація за допомогою тиснення. 

Лінований блок
Два формати на вибір 
Заокруглені кути блоку та обкладинки
Кількість сторінок: M 168, S 160
Перфоровані сторінки: M 12, S 16 
Лясе: у кольорі обкладинки   
Папір: chamois
Друк: сірий
Колір палітурки: коричневий, бордовий,  
темно-синій, зелений

Nobile M ~A5, 130x210 мм Nobile S ~A6, 90x160 мм

Сучасний гнучкий записник у шкіряній палітурці, для тих, хто 
цінує комфорт та зручність. Має гнучку палітурку, фіксуючу гумку, 
та сховане у корінець місце для ручки. Кожен примірник має свій 
унікальний малюнок і зроблений з великою ретельністю та увагою 
до деталей. Індивідуалізація за допомогою тиснення. 

Лінований блок
Два формати на вибір 
Заокруглені кути блоку та обкладинки
Кількість сторінок: 192
Перфоровані сторінки: M 12, S 16
Лясе та гумка: у кольорі обкладинки  
Папір: chamois
Друк: сірий
Колір палітурки: коричневий, бордовий,  
темно-синій, зелений

Modeste M ~A5, 130x210 мм Modeste S ~A6, 90x160 мм

НН
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QUADRO 412T ~B5, 165x221 мм

QUADRO 422T ~B5, 165x221 мм

записник 
QBOOK

записник 
QUADRO

QУЛЬТУРА ЗАПИСУ

www.qbook.pl

Записник, повний кольорів у гнучкому, оксамитовому гладкому 
покритті. Блок і обкладинка утворюють монолітний, простий, 
геометричний блок. Практична перфорація дозволяє легко 
відривати невеликі картки або цілі сторінки.
Індивідуалізація за допомогою гарячого тиснення.

Блок в клітинку або нелінований
Два формати:  A4 i A5
Кількість сторінок: 192 
(у тому числі 16 перфорованих)
Папір: білий
Друк: сірий
Колір палітурки: чорний, попелястий, синій, 
лимонний, помаранчевий або червоний
Додаткова опція: конверт з гумками

Практичний, гнучкий записник з фіксуючою гумкою.
Регістри ділять внутрішній блок на чотири частини, що 
дозволяє легко читати різні теми в одному записнику. Містить 
індексовані сторінки з нотатниками для самостійного заповнення. 
Індивідуалізація за допомогою тиснення.

Блок в лінійку або в клітинку 
Формат: 165x221
Кількість сторінок: 108 
(у тому числі 12 перфорованих)
Папір: білий 
Друк: сірий
Колір палітурки: помаранчевий або синій
Додаткова опція: магнітна закладка
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Стандарти виготовлення щоденникiв

210D – формат наближений до A4 203x283 мм

211T – формат наближений до A4 204x254 мм

Формати
Red 210D Red 211T Red 213D Red 214D Red 215T НЕДАТОВАНИЙ 

BLUE 603D НОТО 701T НОТО 703T

мови UA, RU, GB, DE UA, RU, GB, DE UA, RU, GB, DE UA, RU, GB, DE UA, RU, GB, DE UA, GB UA UA

формат блоку 203x283 204x254 143x203 120x165 90x160 143x203 204x254 143x203

папір ecru білий або ecru білий або ecru ecru білий білий або ecru білий або ecru білий або ecru

граматура паперу 70 90 70 70 70 70 80 80

кількість сторінок  
(блок + додатки) 360 (352+8) 140 (128+12) 352 (336+16) 352 (без мап) 144 (без мап) 360 (без мап) 144 (без мап) 144 (без мап)

кількість сторінок на нотатки 5 (без вiдривних 
сторінок)

9 (без вiдривних 
сторінок)

5 (без вiдривних 
сторінок)

21 (без вiдривних 
сторінок)

19 (без вiдривних 
сторінок)

13 (6 аркушів  
з перфорацією)

144 (без вiдривних 
сторінок)

144 (без 
вiдривних 
сторінок)

палітурка
тверда, 
з поролоном 
або флексімакс

тверда, 
з поролоном 
або флексімакс

тверда, 
з поролоном 
або флексімакс

тверда, 
з поролоном 
або флексімакс

тверда, 
з поролоном 
або флексімакс

тверда, 
з поролоном 
або флексімакс

тверда, 
з поролоном 
або флексімакс

тверда, 
з поролоном 
або флексімакс

кут блоку прямий прямий прямий прямий прямий прямий прямий прямий

колір лясе сірий сірий сірий сірий сірий сірий сірий сірий

перфорація кутів так так так так так так ні ні

вид регістрів панорамні 115° 
4 ряди

панорамні 90° 
1 ряд

панорамні 90° 
4 ряди

панорамні 90° 
2 ряди

панорамні 90° 
2 ряди ні ні ні

діапазон охоплення годин  
по робочим дням 7-18 щогодини 7-18 щогодини 7-17 щогодини 7-17 щогодини відсутній 8-20 щогодини відсутній відсутній

скорочений календар  
на кожному розвороті

2 місяці – поточний  
i наступний 12 місяців 12 місяців 2 місяці – поточний  

i наступний 1 місяц – поточний відсутній відсутній відсутній

мапи 
(Kиїв, політична та 
автомобільна України, 
політична Європи)

7 сторінок 8 сторінок 9 сторінок відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні

графік відпусток ні так так ні ні ні ні ні

міри та ваги ні ні так ні ні ні ні ні

сторічний календар ні ні так ні ні ні так так

заходи першої допомоги ні так так ні ні ні ні ні

відстані між обласними 
центрами України так ні ні ні ні ні ні ні

Європротокол (перфорований) відсутній 2 аркуша 2 аркуша відсутній відсутній відсутній відсутній відсутній
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Щоб правильно 
визначити розмір 
блоку щоденника, 
використовуйте 
шаблони  
в реальному розмірі.
Коли ви виберете 
правильний – 
перевірте його опис 
і знайдіть однакове 
маркування на 
сторінках  
зі щоденниками 
(28-29).

215T – формат наближений до A6 90x160 мм
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EDICA 2021

Ми доклали всіх зусиль, щоб відтворити кольори, але вироби можуть дещо відрізнятися від зображених на світлинах.


