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Годинники дали нам контроль над часом.
А потім ми придумали щоденники, в яких можна планувати своє життя.

Який твій новий життєвий проект?

Польський виробник ділових щоденників та записників для бізнесу
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ДОВІРТЕ ДОСВІДУ
Ми покроково проконсультуємо, проведемо весь процес замовлення 
та виконання. Завдяки цьому Ви можете бути впевнені, що ділові 
щоденники будуть саме такими, які усі очікують. Ми підкажемо 
Вам, як зробити, щоб вони ідеально відповідали Вашим потребам. 
Звідки ми це знаємо? За 30 років ми виготовили майже 40 мільйонів 
щоденників для понад 50 тисяч клієнтів.

ЩО ПРОПОНУЄМО НА ВИБІР?
Перевірені, готові елементи, завдяки яким можна створювати та 
налаштовувати щоденник під свої потреби та вимоги користувачів.
Вибирайте з: 15 екологічних матеріалів, 81 палітурних матеріалів, які 
також можна комбінувати парами, 27 тиснень року. Сотні варіантів 
комбінованих палітурок, лясе, гумок, вклейок, додаткових елементів 
та вдосконалень... Обов’язково додайте свій логотип!
Ви знаєте, що існує понад мільйон можливих комбінацій?

ЧОМУ САМЕ МИ?
У СВІТІ ПОСТІЙНИХ ЗМІН СТВОРИТЬ 
ВЛАСНИЙ ПЛАН ДІЙ. І ЗАВЖДИ МАЙ  
З СОБОЮ. А НАЙКРАЩЕ – ЗАПИШИ.
У КАЛЕНДАРІ, ЗАПИСНИКУ – НА ПАПЕРІ. 
ЦЕ ВАШ ПЛАН! І ВАШ ПРОЕКТ НА ВСЕ 
ЖИТТЯ.
Вам потрібен розклад відвідувань і деталі? Плануєте зустрічі? 
Плануєте маршрут? Ви приймаєте замовників, поставки, огляди? 
Або, можливо, ви складаєте плани тренувань? Можливо, Ви 
забуваєте про важливі дати... Ми зробимо для Вас щоденник, який 
допоможе Вам спланувати роботу та життя. Так як хочеш і так як 
тобі подобається!
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НЕДАЛЕКО ПАДАЄ ЯБЛУКО ВІД…

ЩОДЕННИКА! І, БЕЗУМОВНО, ЗАПИСНИКА

Як ми стали соціально відповідальною компанією? Дізнайтеся 
про 10 причин, чому Вам варто співпрацювати з нами та замовити 
щоденники та записники Edica.

1. Постійно шукаємо та 
впроваджуємо інноваційні, 
проекологічні рішення.

2. Ми працюємо згідно 
стандартів ISO 9001 та ISO 14001, 
тому що дбаємо про якість та 
навколишнє середовище.

3. Виробляємо щоденники 
та блокноти відповідно до 
стандарту FSC®, який є єдиною 
системою, яку підтримують такі 
організації, як Greenpeace та 
WWF.

4. Все виробництво відбувається 
в Польщі, на заводі, де працює 
300 людей.

5. Використовуємо тільки 
безпечні компоненти та 
сировину з Європи.

6. Зменшуємо кількість відходів 
виробництва до мінімуму.

7. Використовуємо лише 
вторинну сировину для 
пакування відправлення.

8. Нашу макулатуру 
використовують для повторного 
виробництва: офсетного паперу, 
картону та декоративно-
пакувального паперу.

9. У виробництві щоденників 
використовуємо матеріали 
обкладинок з домішками 
яблучних відходів, матеріали 
з сертифікатами FSC®, Reach 
Compliant, Vegan, а також  
у матеріалах «stone» та «corten», 
створених на 50%  
з постспоживчих матеріалів.

10. Скористайтесь нашим 
електронним взірцем 
обкладинок – рішення, яке 
мінімізує вуглецевий слід.

Найголовніше, щоб у Вас був ідеальний план дій! Ваш план роботи 
та життя. З Едікою все завжди простіше.

EKO EDICA

https://www.edica.pl/uk/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8/


98

ТРЕНДИ 2023
Нові матеріали обкладинок, поєднання палітурок, тиснення, 
металеві елементи декорації, едіформи, дата-хроми і дата-

плекси, магнітні застібки з тисненням 
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Матеріали обкладинок, натхненні природою  
з сертифікатами FSC®, Reach Compliant, Vegan.
EkoPrint – екологічний матеріал для друку та 
еко-стиль – позначені у катaлозі обкладинок

https://www.edica.pl/uk/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8/
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МАГІЯ ДРУКУ

5 – ламінація матова, тиснення фольгою золотого кольору 6 – фольга SKR 7 – ламінація матова, тиснення фольгою мідного кольору  8 – Eкотекс з задруком 

1

2

3

4

5

7

6

8

1 – ламінація глянцева  2 – ламінація матова, вибірковий УФ-лак  3 – ламінація оксамитова, cухе тиснення  4 – EkoPrint з задруком 
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ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

Arial BOLD; Розмір шрифту 14 пунктів
Іван Шпак
Century 725 EU Bold; Розмір шрифту 14 пунктів
Jan Nowak

Switzerland Bold; Розмір шрифту 14 пунктів
Jan Nowak01 JAN NOWAK03

02 JAN NOWAK04

05 ІВАН ШПАК06

НАНЕСЕННЯ I

ВИДИ ТИСНЕНЬ

Тиснення імені та прізвищ на окремих обкладинках 
заданими типами шрифтів.

в масштабі 1 : 1  для формату A5

CJ

AM CA

CB

CH

CG

CK

HC

ТИСНЕННЯ РОКУ 2023

Найпопулярніший спосіб індивідуального оформлення обкладинки – тиснення. 
Декоративне тиснення року, підібране до логотипу Вашої компанії, надає 
обкладинці власний характер. На кожному екземплярі можливо зробити 
тиснення імені або прізвища майбутнього користувача. Такий подарунок 
завжди ідеальний. Пропонуємо на вибір стандартні тиснення року. 
Ми готові запропонувати індивідуальні проекти на замовлення.

HP

HB

HD

HF

HJ

HL

Тиснення з ефектом термознебарвлення або гарячого тиснення. Контрастність тиснення залежить від кольору обкладинки. Гаряче тиснення, тобто 
тиснення фольгою, може бути виконано чорним, мідним, золотим або срібним кольором. Виберіть правильний тип маркування для Вашого проекту.

2023CF
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ТИСНЕННЯ НА КРАЙ

МЕГА ТИСНЕННЯ

НАНЕСЕННЯ I I

Фактуру обкладинки можна вибрати за каталогом або розробити самостійно. 
Завдяки тисненню великої поверхні обкладинки, гладкому шкірозаміннику 
надаємо довільну фактуру. Таким чином створюється унікальний виріб, від 
якого важко відірвати очі та руки.
Представляємо стандартні кліше з датою та без. За бажанням ми розробимо 
дизайн та виготовимо тиснення згідно індивідуального мотиву.

FSPS

DS HS

LS

JS

WS CS

RS

TS

Тиснення на край включає в себе тиснення року. Тиснення великої площі надає палітурці нову фактуру. Вплітайте у візерунок будь-який мотив, 
поєднуючи дату з власним логотипом або використовуючи інші елементи ідентифікації компанії.

Мега тиснення – це тиснення будь-якого малюнка на великій поверхні 
палітурки з ефектом тербозабарвлення. Надайте своїй обкладинці 
оригінальну текстуру.
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ХРОМ, ПЛЕКС

Колір обкладинки має першочергове значення. Надайте їй унікальний вигляд. 
Кожну шкіряну обкладинку можна розфарбувати шляхом друку на великій 
поверхні або фрагментарно. А легкий металевий або рельєфний елемент 
підвищить її привабливість. Такий щоденник запам’ятається. Пропонуємо 
набір готових тиснень з датою в різних кольорах і варіантах обробки. За 
бажанням виготовляємо індивідуальні проекти.

КОЛОРЛЮКС

pAD

pAG

nAB

nEX

НАНЕСЕННЯ I I I

nAC

pAF

Одноколірний ДРУК Багатоколірний ДРУК

Барвисті та просторові наклейки у вигляді табличок або ажурних 
знаків. Збагатіть обкладинку барвистим акцентом.

ДАТА-ПЛЕКС і ЛОГО-ПЛЕКСДАТА-ХРОМ і ЛОГО-ХРОМ

2023Багатоколірний друк будь-якої графіки (навіть фото). Поєднайте можливості 
друкованої обкладинки з фактурою будь-якого шкірозамінникa.

Одноколірний графічний друк на шкірозаміннику. Використовуйте 
контраст і насолоджуйтеся оригінальною палітуркою зі шкірозамінника.

Срібні або золоті наклейки, оформлені у вигляді значків або ажурних 
знаків. Шильда з датою або Ваш логотип виглядатимуть як непомітна 
прикраса.
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ГОРИЗОНТАЛЬНЕ ВЕРХ, варіант: прошиття

ВЕРТИКАЛЬНЕ, варіант: прошиттяПАССО

ПРІНТО

КОМБІНАЦІЇ  ПАЛІТУРОК

Еклектичні поєднання фактур або контрастні колірні акценти оживляють 
щоденник і відображають живий характер бренду. Геометричні форми 
порушують монотонність площини, а кольори підкреслюють красу. 
Пропонуємо три типи обкладинок на вибір: класична поролонова, сучасна 
тверда або гнучка флексімакс.
Пропонуємо варіанти, які дозволять отримати унікальний ефект.

КОМБІНАЦІЇ

ВІКОНЦЕ В

Комбінаціії можна виконати в обкладинках з ефектом термозабарвлення, складаючи власні кольорові гами. Пропонуємо найпопулярніші форми,  
з місцем для логотипу та дати. Виберіть свої улюблені кольори або різні текстури, щоб обкладинка відображала справжню природу Вашого бренду.

Віконце Прінто – це форми, вирізані у матеріалі палітурки, на фоні яких 
зображено друк на матеріалі Eкотекс. Використовуйте просторовий 
ефект.

ОБШИТТЯ

Обшиття контрастною ниткою або в колір палітурки поширюється на 
обкладинки зі шкіри. Додайте обкладинці витонченості.

ФОРМАТО

ТРЕВО ВЕРХНЄ, варіант: ніжнє

ТАЛА

НЕСТРО
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УФ-ЛАК

RODZAJE OPRAW 

EKOPRINT

ДРУКОВАНІ ОБКЛАДИНКИ 

ЗАДРУК

ВДОСКОНАЛЕННЯ

Рухаючись у ногу з часом, прямуємо до простоти. Друкована палітурка 
пропонує величезний потенціал для виділення щоденника. Подумайте, якого 
ефекту Ви хочете досягти. Наші можливості майже безмежні. Пропонуємо 
різні варіанти обробки, щоб Ваша обкладинка виглядала приголомшливо. 
Залежно від використовуваних матеріалів і вибраної обробки, Ви можете  
з нами створювати щоденники в стилі гламур, хюгге або еко. 

ЕКОТЕКС

АВТОРСЬКІ ОБКЛАДИНКИ 

Маркування УФ-лаком на друкованих обкладинках або обкладинках із 
шкірозамінника дозволяє непомітно додати їм блиску 
             [каталог обкладинок]

Локальний опуклий УФ-лак вдосконалює палітурки, надруковані на 
крейдяному папері.             [каталог обкладинок]

Авторський задрук може бути зроблений на крейдяному папері, ламінованому  фольгою, або на офсетних матеріалах. Пропонуємо різноманітні 
рішення, щоб Ваш бренд запам’ятався одержувачам. Вибирайте найкращий варіант і насолоджуйтесь оригінальністю.              [каталог обкладинок] 

ВИПУКЛИЙ УФ-ЛАК

EkoPrint — екологічний світло-коричневий гладкий матеріал для 
делікатного друку.              [каталог обкладинок]

Eкотекс – це білий, без покриття, структурний та екологічний матеріал 
для друку або тиснення.                                           [каталог обкладинок]
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ДРУКОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ

ЗАДРУК ЗРІЗУ

ВКЛЕЙКА

ФОРЗАЦ

Сторінка з оригінальною графікою, розміщена на початку блоку. Це одна з найпопулярніших форм кастомізації наповнення щоденника. Створіть 
оригінальний дизайн, яким Ваш клієнт із задоволенням буде користуватися щодня.

Форзац з’єднує блок з обкладинкою спереду і ззаду. Елегантний принт прикрашає щоденник і підвищує його привабливість. Ви можете використовувати 
будь-яку графіку або мінімалістичну аплікацію. Подбайте про графічне узгодження рамки та блоку, щоб Ваш щоденник був ідеальним.

Друковані елементи дозволяють збагатити щоденник рекламною площею. 
Композиція посилює візуальне повідомлення. Окремі елементи мають 
поєднуватися в ефективне ціле та передавати цілісне повідомлення.
Представляємо приклади проектів, щоб наблизити Вас до наших 
можливостей. Давайте разом створимо професійну композицію та ефективно 
використаємо потенціал запропонованих рішень.

КОЛЬОРОВИЙ ЗАДРУК ЗРІЗУ

Повнокольоровий друк зрізу з будь-якою графікою. Нанесіть 
кольоровий малюнок так, щоб його було видно з першого погляду.

ПОЗОЛОТА або СРІБЛЕННЯ

Металеве оздоблення зрізу блоку золотом або сріблом. Подаруйте 
одержувачу щоденника відчуття розкоші.

ОДНОКОЛІРНИЙ ЗАДРУК ЗРІЗУ

Друк мотиву в один колір або гладке фарбування зрізу. Зачаруйте своїх 
клієнтів.

МОЗАЇКА

Позолота або сріблення, збагачена декоративною, непомітною 
графікою. Використовуйте силу оригінального декору.
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МАГНІТНА ЗАСТІБКА З ТИСНЕННЯМ

  ДРУКОВАНЕ ЛЯСЕ

ЗАКЛАДКИ

Додаткові аксесуари підвищують зручність використання кожного виробу. 
Вони можуть бути не тільки прикрасою, але й привабливим носієм бренду. 
Грамотно підібрані аксесуари підкреслюють характер щоденника і підвищують 
комфорт його використання.
Використовуйте друковані вкладки та магнітні застібки для завершення проекту, 
а майбутній користувач буде вдячний за використання практичних рішень.

ДОДАТКИ I

ДРУКОВАНА МАГНІТНА ЗАСТІБКА 

ЗАСТІБКИ

081011

МАГНІТНА ЗАКЛАДКА

Друкована, мобільна, магнітна закладка будь-якої форми.
Дайте своїй аудиторії можливість відзначати важливі сторінки.

A23 B23091

Виготовляється з будь-якого шкірозамінника, з тисненням року.
Замінює фіксуючу резинку або шильду з датою на обкладинці.

Застібка будь-якої форми, з нанесенням авторськоі графіки.
Замінює фіксуючу резинку і надійно закриває обкладинку. 

Друковане лясе прикрашає виріб і значно підвищує рівень його індивідуальності. Надайте йому колір Вашого бренду або розмістіть на ньому свій 
логотип. Таким чином ви завершите композицію, і Ваш бренд буде видно з кожноі сторіни  щоденника.

2023



3130

ЕДІФОРМИ

КРІПЛЕННЯ АБО ГУМКА ДЛЯ РУЧКИ

Фіксуючі гумки захищають щоденник від випадкового відкриття.
Також можуть доповнювати його за кольором і використовуватися для 
монтажу додаткових елементів оздоблення. Гарною ідеєю є тримач для 
письмових інструментів.
Вибирайте аксесуари так, щоб вони служили і красі виробу, і комфорту 
користувача, викликаючи його вдячність до дарувальника.

КР ІПЛЕННЯ

ДОДАТКИ II

кольори гумок

Гнучка гумка або пружинне кріплення. Виберіть форму для обкладинки 
щоб завжди мати під рукою чим нотувати.

ГУМКА З ЗАДРУКОМ

Гнучка стрічка, що закриває щоденник, кріпиться до задньої частини 
палітурки. Вибирайте з 12 кольорів, щоб закрити та прикрасити одночасно.

ГУМКА З ЗАДРУКОМ

Задрукована гумка з оригінальною графікою у будь-яких кольорах. 
Зверніть увагу – при розтягуванні написи деформуються.

ДЕРЕВ’ЯНИЙ ЕДІФОРМ МЕТАЛІЧНИЙ ЕДІФОРМ 

EDXd

EDZd EDAd

EDBd EDCd

EDUs

EDWs

EDUz

EDWz

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

1. попелястий 2. графітовий 3. чорний 4. жовтий 5. помаранчевий  
6. червоний 7. світло-зелений 8. темно-зелений 9. рожевий 10. синій 
11. темно-синій 12. коричневий

Екологічна шильда закріплена на кольорову гумку. Виберіть форму 
і підкресліть свою прив’язаність до природи. Металева шильда на 
кольоровій гумці. Стримана прикраса у формі дати або Вашого логотипу

Металева шильда на кольоровій гумці. Стримана прикраса у формі 
дати або Вашого логотипу.
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ДОДАТКИ II I

КИШЕНЬКА

КИШЕНЬКИ

ДОДАТКИ

ПРЯМОКУТНИК: 100х60 мм

Самоклеючі кишеньки, масштаб 1:1

СЕРЕДНІЙ ТР
ИКУТН

ИК: 10
0х

100
 мм

ВЕЛИКИЙ ТР
ИКУТН

ИК: 15
0х

150
 мм

МАЛИЙ ТР
ИКУТН

ИК: 5
0х

50
 мм

Самоклеючі прозорі кишеньки для зберігання візиток.
Виберіть зручну форму, щоби мати завжди під рукою.

КОНВЕРТ

СУВЕНІРНА УПАКОВКА

ДЕКОРАЦІЯ МЕТАЛОМ

ФУТЛЯР ДЛЯ ТЕЛЕФОНУ

МЕТАЛЕВІ КУТНИКИ

Екологічна гофрокартонна упаковка стандартних форматів. Упакуйте 
подарунок елегантно та безпечно.

Чорний футляр з відділеннями, одягається на обкладинку формату А5. 
Завжди тримайте найважливіші аксесуари разом.

Футляри, конверти та кишеньки – це маленькі аксесуари, які полегшують 
повсякденну роботу. Вони дозволяють підтримувати порядок і зберігати всі 
важливі елементи в одному місці. Металева фурнітура зміцнює та прикрашає 
обкладинку, надаючи їй особливий характер.
Виберіть найкраще рішення та зробіть своїм контрагентам практичний 
подарунок – обов’язково в екологічній упаковці.
 

Паперовий конверт приклеєний до внутрішньої сторони обкладинки. 
Додайте його як маленький органайзер на необхідні дрібниці.

Напівкругла, срібна або золота фурнітура з можливістю гравіювання. 
Збагатіть обкладинку блискучим орнаментом.

Золоте або срібне покриття кутників для обкладинки. Розмістіть 
їх на 2 або 4 кутах, щоб додати блиск і продовжити термін служби 
обкладинки.
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ЕЛЕГАНТНІСТЬ В КОЖНОМУ ДЮЙМІ

1

2

3
4

5

6

7

8

1 – 6212, тиснення на край без дати WS, тиснення року HB 2 – 5010/5011, Формато, тиснення року HD 3 – 7712, тиснення на край DS 
4 – 7210, дата-хром nAB, обшиття

5 – 2012, Колорлюкс 6 – 6210, тиснення на край без дати LS, гумка, едіформ EDUs 7 – 6212, тиснення на край CS, сріблення зрізу блоку 
8 – 9411, дата-плекс pAD, гумка
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ПОВ НИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ

1

2

3

4

5

6

7

1 – 5014, Колорлюкс, дата-плекс pAF 2 – 3914, тиснення на край DS, гумка 3 – 5011/5014, Нестро, тиснення року HP 4 – 6314, тиснення на край без дати JS, тиснення року HF 5 – 62151/6611, Трево, тиснення року HL 6 – 7615, дата-хром nAB, декорація, обшиття 
7 – 6212, застібка з тисненням A23
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КЛАС И КА НА ЧАСІ

1

2

3

4

5

6

7

1 – 5016, тиснення на край PS 2 – 4315/3715, Горизонтальне з прошиттям, дата-хром nAC 3 – 6720, тиснення на край без дати TS 4 – 1725, тиснення на край DS 5 – 7210, декорація, металеві кутники 6 – 4723, гумка, едіформ EDWz, позолота зрізу 
7 – 7213, індивідуальний лого-хром, металеві кутники

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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КОЛІР МАЄ ЗНАЧЕННЯ

1

2

3

4

5

6

7

1 – 5513/4420, Трево верхнє, тиснення року HL 2 – 6717, тиснення на край без дати WS, тиснення року CB 3 – 6421, тиснення на край HS 4 – крейдяний папір, ламінація матова 5 – 4420, дата-плекс pAG, обшиття 6 – 6722, дата-плекс pAD, гумка, кольоровий задрук зрізу блоку 
7 – 7516, застібка з друком
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СПОКІЙ ПРИРОДИ

1 – 8019, тиснення року CJ, гумка, індивідуальний едіформ 2 – Екотекс з задруком 3 – EkoPrint з задруком 4 – 8225, тиснення року HP, гумка 5 – 8219, Колорлюкс 6 – 8716, тиснення на край RS 7 – 8019, тиснення року AM

1

2

3

4

5

6

7
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ГАРМОНІЯ ПОЧУТТІВ

1 – 2213, застібка A23 з тисненням 2 – 6613, застібка B23 з тисненням 3 – 6519, тиснення року HC 4 – 2717, тиснення на край RS 5 – 5526/5918, Нестро, тиснення року HP 6 – 2227, Віконце B, тиснення року HD 7 – 5919/6118, Тала, тиснення року CJ

1

2

3

4

5

6

7
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 ПОЛЬСЬКО-

-УКРАЇНСЬКИЙ 

 

FREELINE 2023

Сторінки щотижневика створені із просторою зоною для нотаток. Дві 
рівноправні мови – українська та польська – зближують нації. Різнокольорові 
стікери – сині з українськими та червоні з польськими святами – дозволяють 
планувати святкові перерви, додаткові вихідні та позначати всі важливі дати. 
Щотижнева розкладка блока полегшує планування, залишаючи достатньо 
місця для ваших нотаток.

ЩОДЕННИК FREELINE 2023

FREELINE 2023

Потижневий блок

Багато матеріалів на вибір     [дивись у каталозі матеріалів]

Наліпки з польськими і українськими святами та піктограмами

Магнітна застібка з тисненням А23Магнітна застібка з тисненням В23

FREELINE 2023

Формат 130x210

Кількість сторінок 192 сторінки

Папір білий

Колір лясе сірий

Друк сірий

Блок щотижневик

Внутрішній блок 104 сторінки
Записник 24 сторінок в лінію

Перфоровані сторінки
24 в крапку
23 папір міліметровий

Додатки
Скорочений календар
План канікул
Наліпки - свята i піктограми
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наші ЩОДЕННИКИ

Щоденник  – продукт, без якого важко спланувати корпоративні заходи. 
Ми виготовимо щоденник під потреби Вашої компанії, який матиме цікавий 
інтер’єр, акуратно скомпонований в оригінально сіро-бордовому або сіро-
синьому кольорах. Пропонуємо білий або кремовий папір з високими 
якостями для письма. Популярний формат календаря А5 забезпечує зручне 
використання.

RED 213D BLUE 603D

RED 213D BLUE 603D

мови UA, RU, GB, DE UA, GB

формат блоку 143x203 143x203

папір білий або ecru білий або ecru

граматура паперу 70 70

кількість сторінок (блок + додатки) 352 (336+16) 360 (без мап)

кількість сторінок на нотатки 5 (без вiдривних сторінок) 13 (6 аркушів з перфорацією)

палітурка тверда, з поролоном  
або флексімакс

тверда, з поролоном 
або флексімакс

кут блоку прямий прямий

колір лясе сірий сірий

перфорація кутів так так

вид регістрів панорамні 90° 4 ряди ні

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

скорочений календар на кожному розвороті 12 місяців відсутній

мапи (Kиїв, політична та автомобільна України, політична Європи) 9 сторінок відсутні

графік відпусток так ні

міри та ваги так ні

сторічний календар так ні

заходи першої допомоги так ні

відстані між обласними центрами України ні ні

Європротокол (перфорований) 2 аркуша відсутній

ЩОДЕННИКИ

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЩОДЕННИКИ

Бажаєте мати особливі та унікальні щоденники? 
Нічого простіше. Пропонуємо дизайн та 
виготовлення щоденників на замовлення. У 
кожному щоденнику ми можемо розмістити 
Ваші рекламні сторінки або барвисті торці, які 
гармонійно поєднують обкладинку з внутрішнім 
блоком. Якщо цього недостатньо, пропонуємо 
більш глибоке втручання в продукт – ідеальна 
відповідність Вашим потребам.
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ФОРМАТИ ~B5,  ~A5

PRONOTE ДЕТАЛІ

Формат 160x235 мм

Внутрішній блок в клітинку

Папір PURE ECO 100% recycled

Друк сіро + охровий

Кількість сторінок 196

Перфоровані сторінки 16

Нумерація сторінок так

Зміст так

Палітурка див. зразки

НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК – нумерація полегшує знайти раніше збережену 
інформацію та дозволяє створити зміст.

ПЕРФОРАЦІЯ – останні сторінки блоку з надрізами, які дозволяють 
легко відривати цілі сторінки без пошкодження записника.

ПАЛІТУРКА – тверда, гнучка флексімакс або м’яка (з поролоном), 
доступний вибір у зразках палітурних матеріалів.

ТИСНЕННЯ – нанесення логотипу або персоналізації може 
застосовуватися різними техніками. 

PRONOTE L ~ B5 PRONOTE M ~ A5

Формат 130x210 мм

Внутрішній блок в клітинку

Папір PURE ECO 100% recycled

Друк сіро + охровий

Кількість сторінок 196

Перфоровані сторінки 16

Нумерація сторінок так

Зміст так

Палітурка див. зразки

Блокнот надруковано на високоякісному PURE ECO 100% переробленому 
папері, який походить із споживчої макулатури (FSC Recycled) і повністю 
біологічно розкладається. Має хороші письмові якості. Використовуючи 
його, Ви зберігаєте навколишнє середовище та підтримуєте ідею переробки. 
Делікатний блок у клітинку. Два модних і зручних формати. Тверда 
обкладинка або палітурка флексімакс з будь-якого матеріалу. Можливість 
повної індивідуалізації.
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НОТО

Записник запроектований з думкою про повсякденне користування. 
Видрукований на білому чи кремовому папері, які мають хороші письмові 
якості і вони з європейської паперової фабрики. Вживаючи його, Ви зберігаєте 
навколишнє середовище.
Класичний блок в лінійку. Нумерація сторінок та Зміст. Вічний календар. 
Два популярні та практичні формати. Палітурка тверда, флексімакс або  
з поролоном. Можливість повної індивідуалізації.

ФОРМАТИ ~A4, ~A5

ДЕТАЛІ

                    ТИСНЕННЯ – нанесення логотипу або персоналізації може 
застосовуватися різними техніками. 

ПАЛІТУРКА – тверда, гнучка флексімакс або м’яка (з поролоном), 
доступний вибір у зразках палітурних матеріалів.

ЗМІСТ – початкові сторінки, де Ви можете зберігати посилання на 
зроблені Вами примітки.

НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК – нумерація полегшує знайти раніше збережену 
інформацію та дозволяє створити зміст.

НОТО 701T ~ A4 НОТО 703T ~ A5

Формат 204x254 мм

Внутрішній блок в лінійку

Папір FSC білий або кремовий

Друк сіро-червоний

Кількість сторінок 144

Перфоровані сторінки ні

Нумерація сторінок так

Зміст так

Палітурка див. зразки

Формат 143x203мм

Внутрішній блок в лінійку

Папір FSC білий або кремовий

Друк сіро-червоний

Кількість сторінок 144

Перфоровані сторінки ні

Нумерація сторінок так

Зміст так

Палітурка див. зразки
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NOTATNIKI QBOOK, w dwóch formatach A4 i A5.

QBOOK

ФОРМАТИ ~A4, ~A5

ДЕТАЛІ

Записник, повний кольорів у гнучкому, оксамитовому гладкому покритті. 
Надрукований на сертифікованому папері (FSC MIX). Блок і обкладинка 
утворюють простий, монолітний, геометричний блок. Отримав нагороду Red 
Dot Design Award.
Внутрішній блок нелінований або в клітинку. Два класичних формати. Шість 
кольорів. Індивідуалізація за допомогою гарячого тиснення або Колорлюкс.

QBOOK ~ A4

КОНВЕРТ З ГУМКОЮ – відділення для окремих аркушів, попеляста 
гумка для ручки та фіксуюча гумка, яка захищає записник від відкриття.

ПАЛІТУРКА – гнучка палітурка та одноколірний друк на зрізах блоку.  
6 кольорів: чорний, червоний, попелястий, помаранчевий, лимонний і синій.

ТИСНЕННЯ – нанесення логотипу шляхом тиснення фольгою (гарячото 
тиснениия) або задруку (Колорлюкс).                   стор. 16-17, 20-21

ПЕРФОРАЦІЯ – останні сторінки блоку з надрізами, які дозволяють 
легко відривати невеликі картки або цілі сторінки.

QBOOK ~ A5

Формат 205x285 мм

Внутрішній блок нелінований або в клітинку

Папір FSC білий

Друк сірий

Кількість сторінок 192

Перфоровані сторінки 16

Нумерація сторінок ні

Зміст ні

Конверт з гумками опція

Формат 142x202 мм

Внутрішній блок нелінований або в клітинку

Папір FSC білий або кремовий

Друк сіро-червоний

Кількість сторінок 192

Перфоровані сторінки 16

Нумерація сторінок ні

Зміст ні

Конверт з гумками опція
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NOBILE

ФОРМАТИ ~А5, ~А6

ДЕТАЛІ

Ексклюзивний записник, надрукований на папері кольору chamois з 
європейської паперової фабрики. Виготовлений з натуральної фарбованої 
шкіри, з тонким прошиттям на корінці обкладинки. Гарантує володіння 
унікальним продуктом з особливим ароматом та неповторним малюнком.
Внутрішній блок в лінійку. Два зручні формати. Чотири кольори. Індивідуалізація 
за допомогою тиснення.

NOBILE M ~ A5 NOBILE S ~ A6

ФОРМАТИ – два формати: кишеньковий (S) і стандартний А5 (M). 
Елегантна обкладинка, що надає подарунковий вигляд.

ПАЛІТУРКА – з натуральної шкіри, з тонким прошиттям на корінці 
обкладинки. 4 кольори: бордовий, зелений, коричневий, темно-синій.

ПЕРФОРАЦІЯ – останні сторінки блоку з надрізами, які дозволяють 
легко відривати цілі сторінки без пошкодження записника.

ТИСНЕННЯ – нанесення логотипу або персоналізації шляхом тиснення 
з ефектом термозабарвлення.            Стор. 16-17

Формат 130x210 мм

Внутрішній блок в лінійку

Папір chamois

Друк сірий

Кількість сторінок 168

Перфоровані сторінки 12

Нумерація сторінок ні

Зміст ні

Обкладинкa так

Формат 90x160 мм

Внутрішній блок в лінійку

Папір chamois

Друк сірий

Кількість сторінок 160

Перфоровані сторінки 16

Нумерація сторінок ні

Зміст ні

Обкладинкa так
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ФОРМАТИ ~А5, ~А6

Сучасний, гнучкий, шкіряний записник у вінтажному стилі. Має гнучку 
палітурку, фіксуючу гумку та сховане у корінець місце для ручки. Кожен 
примірник має свій унікальний малюнок та аромат. Витончений папір кольору 
chamois заохочує писати ручкою.
Внутрішній блок в лінійку. Два зручні формати. Чотири кольори. Індивідуалізація 
за допомогою тиснення.

MODESTE ДЕТАЛІ

MODESTE M ~ A5 MODESTE S ~ A6

ПАЛІТУРКА – гнучка з натуральної шкіри та з фіксуючою гумкою.  4 
кольори: бордовий, зелений, коричневий, темно-синій.

ПЕРФОРАЦІЯ – останні сторінки блоку з надрізами, які дозволяють 
легко відривати цілі сторінки без пошкодження записника.

ФОРМАТИ – два формати: кишеньковий (S) і стандартний А5 (M). Має 
місце для ручки сховане у корінець палітурки.

ТИСНЕННЯ – нанесення логотипу або персоналізації шляхом тиснення 
з ефектом термозабарвлення.            Стор. 16-17

Формат 130x210 мм

Внутрішній блок в лінійку

Папір chamois

Друк сірий

Кількість сторінок 192

Перфоровані сторінки 12

Нумерація сторінок ні

Зміст ні

Обкладинкa так

Формат 90x160 мм

Внутрішній блок в лінійку

Папір chamois

Друк сірий

Кількість сторінок 192

Перфоровані сторінки 16

Нумерація сторінок ні

Зміст ні

Обкладинкa так
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ФОРМАТ ~B5

Практичний, гнучкий записник з фіксуючою гумкою. Надрукований на 
білому папері, отриманому з контрольованих джерел. Нотувати в ньому одне 
задоволення, чорнило швидко сохне і не просвічується. Внутрішній блок  
в лінійку або в клітинку. Містить нумерацію сторінок, зміст і висічені регістри.
Популярний формат B5. Два кольори палітурки.

QUADROQUADRO

QUADRO 412T ~ B5

ДЕТАЛІ 

QUADRO 422T ~ B5

ТИСНЕННЯ – нанесення логотипу або персоналізації шляхом тиснення 
з ефектом термозабарвлення. Стор. 16-17

НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК – дозволяє самостійно створити зміст для 
швидкого пошуку важливих записів.

ПЕРФОРАЦІЯ – останні сторінки блоку з надрізами, які дозволяють 
легко відривати цілі сторінки без пошкодження записника.

ПАЛІТУРКА – гнучка палітурка в двох кольорах, з попелястою фіксуючою 
гумкою. Висічені регістри ділять внутрішній блок на 4 частини.

Формат 165x221 мм

Внутрішній блок в лінійку

Папір FSC білий

Друк сірий

Кількість сторінок 108

Перфоровані сторінки 12

Нумерація сторінок так

Зміст так

Формат 165x221 мм

Внутрішній блок в клітинку

Папір FSC білий

Друк сірий

Кількість сторінок 108

Перфоровані сторінки 12

Нумерація сторінок так

Зміст так
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A L FA R E  M  ~  A 5 
  

ЗАПИСНИКИ НА З А М О В Л ЕННЯ

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.

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 наклейок лого-хром або лого-плекс.

ALFARE

ФОРМАТИ ~А5, ~А6

A L FA R E  S  ~  A 6
ПОПУЛЯРНІ ОПЦІЇ 
ВИКОНАННЯ ЗАПИСНИКІВ

Формати
3T (143x203 мм) ~ A5
2T (165x221 мм) ~ B5
1T (204x254 мм) ~ A4

Внутрішній блок
в клітинку
в лінійку
нелінований

Papier 80 г/кв.м.

Кількість сторінок 144

Лясе попелясого кольору 3 мм

Палітурка див. зразки

 

СТВОРЮЙ ДИЗАЙН З НАМИ

Формат 130x210 мм

Внутрішній блок в лінійку

Папір chamois

Друк сірий

Кількість сторінок 192 

Перфорація сторінок ні

Нумерація сторінок ні

Зміст ні

Обкладинка пластикова на спіралі

Формат 90x160 мм

Внутрішній блок в лінійку

Папір chamois

Друк сірий

Кількість сторінок 192 

Перфорація сторінок ні

Нумерація сторінок ні

Зміст ні

Обкладинка пластикова на спіралі

ЗА 
ВАШИМ 
РОЗМІРОМ
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QBOOK A4, 205x285 ~A4, в клітинку

НОТО 701T, 204x254 ~A4, в лінійку

QBOOK A4, 205x285 ~А4, нелінований QUADRO 422T, 165x221 ~B5, в клітинку

PRONOTE L, 160x235 ~B5, в клітинку

QUADRO 412T, 165x221 ~B5, в лінійку

ЗАПИСНИКИ ~А4, ~В5

QBOOK A5, 142x202 ~A5, в клітинку

QBOOK A5, 142x202 ~A5, нелінований

НОТО 703T, 143x203 ~A5, в лінійку

ALFARE M, 130x210 ~A5, в лінійку

MODESTE M, 130x210 ~A5, в лінійку
NOBILE M, 130x210 ~A5, в лінійку

MODESTE S, 90x160 ~A6, в лінійку
NOBILE S, 90x160 ~ A6, в лінійку ALFARE S, 130x210 ~A5, в лінійку

 
ЗАПИСНИКИ ~ A5, ~ A6

PRONOTE M, 130x210  ~ A5, в клітинку
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ІН
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ЗАПИСНИК ФОРМАТ 
БЛОКУ

ГРАМАТУРА 
ПАПЕРУ ПАПІР

КІЛЬКІСТЬ СТОРІНОК 
(ВКЛЮЧНО  

З ПEРФОРОВАНИМИ)
ВНУТРІШНІЙ  

БЛОК ЗМІСТ НУМЕРАЦІЯ 
СТОРІНОК ЗАПИСНИК РЕГІСТРИ ВИДИ ПАЛІТУРКИ КОЛІР 

ОБКЛАДИНКИ ЛЯСЕ ФІКСУЮЧА 
ГУМКА

КРІПЛЕННЯ 
ДЛЯ РУЧКИ КОНВЕРТ

ПО
ВН

А 
ІН

Д
И

ВІ
Д

УА
Л

ІЗ
АЦ

ІЯ

PRONOTE L 160x235  ~ B5 90
PURE 

ECO 100% 
recycled

196 (16) в клітинку так так PRONOTE L ні тверда або флексімакс на вибір так опція опція опція

PRONOTE M 130x210  ~ A5 90
PURE 

ECO 100% 
recycled

196 (16) в клітинку так так PRONOTE M ні тверда або флексімакс на вибір так опція опція опція

НОТО 701T 204x254  ~ A4 90 FSC білий
або ecru 144 в лiнії так так НОТО 701T ні тверда, флексімакс або м’яка  

з поролоном на вибір так опція опція опція

НОТО 703T 143x203  ~ A5 80 FSC білий 
або ecru 144 в лiнії так так НОТО 703T ні тверда, флексімакс або м’яка  

з поролоном на вибір так опція опція опція

ТИ
СН

ЕН
НЯ

QBOOK A4 205x285  ~ A4 70 FSC білий 192 (16) в клітинку або 
нелінований ні ні QBOOK A4 ні гнучка ні опція опція опція

QBOOK A5 142x202  ~ A5 70 FSC білий 192 (16) в клітинку або 
нелінований ні ні QBOOK A5 ні гнучка ні опція опція опція

NOBILE M 130x210  ~ A5 70 chamois 168 (12) в лiнії ні ні NOBILE M ні флексімакс, натуральна шкіра так ні відсутній опція 

NOBILE S 90x160  ~ A6 70 chamois 160 (16) в лiнії ні ні NOBILE S ні флексімакс, натуральна шкіра так ні відсутній опція

MODESTE M 130x210  ~ A5 70 chamois 192 (12) в лiнії ні ні MODESTE M ні флексімакс, натуральна шкіра так так тунель опція

MODESTE S 90x160  ~ A6 70 chamois 192 (16) в лiнії ні ні MODESTE S ні флексімакс, натуральна шкіра так так тунель опція

QUADRO 412T 165x221  ~ B5 100 FSC білий 108 (12) в лiнії так так QUADRO 412T так гнучка ні так відсутній опція

QUADRO 422T 165x221  ~ B5 100 FSC білий 108 (12) в клітинку так так QUADRO 422T так гнучка ні так відсутній опція

ALFARE M 130x210  ~ A5 70 chamois 192 в лiнії ні ні ALFARE M ні на спіралі ні ні відсутній відсутній

ALFARE S 90x160  ~ A6 70 chamois 192 в лiнії ні ні ALFARE S ні na на спіралі ні ні відсутній відсутній

 
наші ЗАПИСНИКИ



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

ОЗНАЙОМТЕСЬ З НАШИМИ 
ПОСЛУГАМИ І ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ 
ПРО ЩОДЕННИКИ ТА ЗАПИСНИКИ 
EDICA.




