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PRONOTE M
Формат 130x210
Кількість 
сторінок 196 

Папір Pure Eco
100% recycled

Перфоровані 
сторінки 16

Друк сірий
Внутрішній 
блок в клітинку

Опис сторінка 
№ 55

записник PRONOTE записник PRONOTE

Папір PURE ECO 100% recycled - отримується з макулатури, 
після переробки (FSC Recycled). Він має сертифікати Der 
Blaue Engel та EU Ecolabel. Виробляється без використання 
хлору та кислот - він повністю біологічно розкладається. 
Використовуючи його, Ви економите дерева і підтримуєте 
ідею переробки.

Блокнот, створений з думкою про Матір Природу. Надрукований на 
високоякісному екологічному папері з дуже низькою прозорістю. 
Пропонується в довільній палітурці. Два модні та зручні формати. Внутрішній 
блок в клітинку, простір для запису дат та змісту допомагають упорядкувати 
ваші думки. Ідеальний інструмент - використовуючи його, ви піклуєтесь про 
планету. Можливий у індивідуаліному виконанні.
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PRONOTE L
Формат 160x235
Кількість 
сторінок 196 

Папір Pure Eco
100% recycled

Перфоровані 
сторінки 16

Друк сірий
Внутрішній 
блок в клітинку

Опис сторінка 
№ 55
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Практичний блокнот в лінійку у будь-якій обкладинці. Доступний у двох 
форматах. У внутрішньому блоці є нумеровані сторінки та нотатник, де ви 
можете зберігати посилання на зроблені вами примітки, які за необхідності 
допоможуть їх пізніше знайти. Крім того, на останній сторінці є т.зв. 
вічний календар, що дозволяє перевірити будь-яку дату. Можлива повна 
індивідуалізація.

НOTO 701T
Формат 204x254
Кількість 
сторінок 144 

Папір білий або 
кремовий

Внутрішній 
блок в лінію

Нумерація 
сторінок так

Нотатник так

Опис сторінка 
№ 55

записник НОТО записники на ЗАМОВЛЕННЯ

НOTO 703T
Формат 143x203
Кількість 
сторінок 144 

Папір білий або 
кремовий

Внутрішній 
блок в лінію

Нумерація 
сторінок так

Нотатникi так

Опис сторінка 
№ 55

Найбільш поширені  варіанти - ОПЦЇ ВИКОНАННЯ ЗАПИСНИКІВ

Модель 1T (204x254 мм) / 2T (165x221 мм) / 3T (143x203 мм)

Кількість сторінок 144

Папір 80 г/м²

Блок в клітинку / в лінійку / нелінований

Лясе попелястого кольору 3 мм

Корпоративний записник – це практичний та привабливий рекламний 
інструмент, який можна персоналізувати різними способами. Ми розробимо 
його відповідно до Вашого бренду. Пропонуємо різноманітні блоки, 
найпопулярніші формати та практичні палітурки різних типів з можливістю 
подальшої індивідуалізації. Опишіть свої очікування, і ми запропонуємо 
відповідне рішення, щоб кінцевий продукт був приголомшливим  
і довговічним.

Яку 
маєте ідею 
для Вашого 
записника
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Записник, повний кольорів у гнучкому, оксамитовому гладкому покритті. 
Отримав нагороду Red Dot Design Award. Блок і обкладинка утворюють 
монолітний, простий, геометричний блок. Перфорація дозволяє легко 
відривати невеликі картки або цілі сторінки. Шість кольорів, два варіанти 
внутрішнього блоку та додаткова опція, конверт з гумками. Виберіть 
записник, який відповідає Вашому темпераменту. Індивідуалізація за 
допомогою гарячого тиснення.

записник QUADROзаписник QBOOK

QBOOK A4
Формат 205x285
Кількість 
сторінок 192

Папір білий

Кількість 
перфорованих 
сторінок

16

Блок
в клітинку 
або 
нелінований

Опис сторінка 
№ 55

QBOOK A5
Формат 142x202
Кількість 
сторінок 192

Папір білий
Кількість 
перфорованих 
сторінок

16

Блок
в клітинку 
або 
нелінований

Опис сторінка 
№ 55

Практичний, гнучкий записник з фіксуючою гумкою. Внутрішній блок  
в клітинку або в лінійку, надрукований на папері, який не просвічується. 
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.

QUADRO 422T
Формат 165x221
Кількість 
сторінок 108 

Папір білий
Кількість 
перфорованих 
сторінок

12

Блок в клітинку

Опис сторінка 
№ 55

QUADRO 412T
Формат 165x221
Кількість 
сторінок 108 

Папір білий
Кількість 
перфорованих 
сторінок

12

Блок в лінійку

Опис сторінка 
№ 55
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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. У класичному блоці в лінійку з паперу 
сhamois, приємно робити нотатки чорнильною, ручкою. Індивідуалізація за 
допомогою тиснення.

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. Витончений папір кольору 
chamois заохочує писати та підкреслює характер виробу у вінтажному стилі. 
Індивідуалізація за допомогою тиснення.

MODESTE M
Формат 130x210
Кількість 
сторінок 192 

Папір chamois
Кількість 
перфорованих 
сторінок

12

Блок в лінійку

Опис сторінка 
№ 55

MODESTE S
Формат 90x160
Кількість 
сторінок 192

Папір chamois
Кількість 
перфорованих 
сторінок

16

Блок в лінійку

Опис сторінка 
№ 55

записник MODESTEзаписник NOBILE 

NOBILE M
Формат 130x210
Кількість 
сторінок 168

Папір chamois
Кількість 
перфорованих 
сторінок

12

Блок в лінійку

Опис сторінка 
№ 55

NOBILE S
Формат 90x160
Кількість 
сторінок 160

Папір chamois
Кількість 
перфорованих 
сторінок

16

Блок в лінійку

Опис сторінка 
№ 55
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Зручний записник на спіралі для практичних людей. Пластикова обкладинка 
з флоком захищає блок та полегшує написання. Спіраль дозволяє виривати 
аркуші, не пошкоджуючи блок. Внутрішній блок у широку лінійку з стриманою 
графікою обкладинки, яка прикрашає сторінки, урізноманітнює записи та 
додатково полегшує візуальне запам’ятовування нотатків. Індивідуалізація 
за допомогою Лого-Хрому або наклейок Лого-Плекс.

ALFARE M
Формат 130x210
Кількість 
сторінок 192

Обкладинка пластикова

Папір chamois

Блок в лінійку

Опис сторінка № 
55

ALFARE S
Формат 90x160
Кількість 
сторінок 192

Обкладинка пластикова

Папір chamois

Блок в лінійку

Опис сторінка № 
55

блокнот ALFARE
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QBOOK A4 205x285 70 білий 192 (16)
в клітинку 
або 
нелінований

ні ні ні гнучка ні опція опція опція

QBOOK A5 142x202 70 білий 192 (16)
в клітинку 
або 
нелінований

ні ні ні гнучка ні опція опція опція

QUADRO 412T 165x221 100 білий 108 (12) в лінійку так так так еластична ні так відсутній опція

QUADRO 
422T 165x221 100 білий 108 (12) в клітинку так так так еластична ні так відсутній опція

ALFARE M 130x210 70 chamois 192 в лінійку ні ні ні на спіралі ні ні відсутній відсутній

ALFARE S 90x160 70 chamois 192 в лінійку ні ні ні на спіралі ні ні відсутній відсутній

NOBILE M 130x210 70 chamois 168 (12) в лінійку ні ні ні
флексімакс, 
натуральна 
шкіра

так ні відсутній опція

NOBILE S 90x160 70 chamois 160 (16) в лінійку ні ні ні
флексімакс, 
натуральна 
шкіра

так ні відсутній опція

MODESTE M 130x210 70 chamois 192 (12) в лінійку ні ні ні
еластична, 
натуральна 
шкіра

так так тунель опція

MODESTE S 90x160 70 chamois 192 (16) в лінійку ні ні ні
еластична, 
натуральна 
шкіра

так так тунель опція

PRONOTE L 160x235 90
PURE 
ECO 100% 
recycled

196 (16) в клітинку так так ні
тверда, 
флексімакс 
або м'яка з 
поролоном

на вибір так опція опція опція

PRONOTE M 130x210 90
PURE 
ECO 100% 
recycled

196 (16) в клітинку так так ні
тверда, 
флексімакс 
або м'яка з 
поролоном

на вибір так опція опція опція

НОТО 701T 204x254 90 білий або 
ecru 144 в лінійкy так так так

тверда, 
флексімакс 
або м'яка з 
поролоном

на вибір так опція опція опція

НOTO 703T 143x203 80 білий або 
ecru 144 в лінійку так так так

тверда, 
флексімакс 
або м'яка з 
поролоном

на вибір так опція опція опція



www.edica.com.ua

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

Польський бренд ділових щоденників та блокнотів.


