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jsme rádi, že nám věnujete svou přízeň a chtěli bychom Vám představit naši novou kolekci, kterou máme
připravenou pro letošní rok. Jedná se o nástěnné a stolní kalendáře, dále pak mnoho typů diářů různých velikostí i materiálového provedení. V nabídce máme ucelenou řadu kalendářů a diářů s českým i slovenským
kalendáriem, která obsahuje přes 150 titulů.
Naše firma působí na českém trhu od roku 1997 a v portfoliu máme také výrobky dárkového, kreativního
a školního sortimentu. Velké množství produktů vyrábíme v licenčních řadách s motivy DISNEY, i s motivy
z VEČERNÍČKŮ s Českou televizí.
Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a využijete některé z mnoha možností, jak si tyto produkty objednat.
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jednoduchou formu objednání zboží a přinese Vám potřebný
uživatelský komfort. Věříme, že oceníte jeho funkčnost, jednoduchost
a intuitivnost. Po registraci a přihlášení se zobrazí již Vaše ceny
a můžete objednávat. Do našeho katalogu poskytujeme přístup
i nepřihlášeným uživatelům. Tito uživatelé však mají k dispozici
pouze základní katalog, ceník a dodací podmínky. Na vývoji budeme
i nadále pracovat a řídit se Vašimi požadavky a připomínkami.

stolní bezobrázkové ................. 39-42

www.mfppaper.com

Diáře
denní ....................................... 44-49
týdenní .................................... 50-57
měsíční....................................58-60

obchodní zástupci

denní záznamy ............................. 61

V rámci celé České a Slovenské republiky jsou Vám k dispozici
naši kvalitně vyškolení obchodní zástupci, kteří Vám rádi osobně
odprezentují náš široký sortiment. Prostřednictvím našich obchodních
zástupců nabízíme pravidelný poradenský a dodavatelský servis pro
Vaši maximální spokojenost.
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telemarketing
Přihlásí se Vám naše operátorky, které rády poradí s výběrem toho nejlepšího zboží pro Váš obchod.

Kontakt na telemarketing

Pracovní doba telemarketingu

+420 608 110 580
+420 581 299 848
telemarketing@mfp.cz

Po – Čt 7.30 – 16.00
Pá
7.30 – 15.00

MFP_telemarketing1
MFP_telemarketing2

použité piktogramy

Najdete nás i na sociálních sítích:
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V kalendáři se uvádí čas
východu a západu Slunce.

V kalendáři se uvádí čas
východu a západu Měsíce.

V kalendáři se uvádí dny, kdy vstupuje
Slunce do jednotlivých znamení zvěrokruhu.
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Památky UNESCO ČR - nástěnný

Flowers - nástěnný

novinka

prostor pro přítisk: 50 mm

Památky UNESCO ČR

8FTFLNI*fgbcjc+
kód:

balení:

4

1061149
10 ks cena: 129,00 Kč

měsíční kalendář
320 × 450 mm

prostor pro přítisk: 50 mm

Flowers

8FTFLNI*fgbdbf+
kód:

prostor pro přítisk: 50 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

balení:

1061151
10 ks cena: 129,00 Kč

měsíční kalendář
320 × 450 mm

prostor pro přítisk: 50 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.
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Hory - nástěnný

Europe - nástěnný

prostor pro přítisk: 50 mm

Hory

8FTFLNI*fgbdcc+
kód:

balení:

6

1061152
10 ks cena: 129,00 Kč

měsíční kalendář
320 × 450 mm

prostor pro přítisk: 50 mm

Europe

8FTFLNI*fgbdai+
kód:

prostor pro přítisk: 50 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

balení:

1061150
10 ks cena: 129,00 Kč

měsíční kalendář
320 × 450 mm

prostor pro přítisk: 50 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.
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Hrady a zámky - nástěnný

Krajiny - nástěnný

prostor pro přítisk: 50 mm

Hrady a zámky

8FTFLNI*fgbddj+
kód:

balení:
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1061153
10 ks cena: 129,00 Kč

měsíční kalendář
320 × 450 mm

prostor pro přítisk: 50 mm

Krajiny

8FTFLNI*fgbdeg+
kód:

prostor pro přítisk: 50 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

balení:

1061154
10 ks cena: 129,00 Kč

měsíční kalendář
320 × 450 mm

prostor pro přítisk: 50 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

9

Kytice - nástěnný

Horses - nástěnný

prostor pro přítisk: 50 mm

Kytice

8FTFLNI*fgbdie+
kód:

balení:

10

1061158
10 ks cena: 99,00 Kč

měsíční kalendář
320 × 340 mm

prostor pro přítisk: 50 mm

Horses

prostor pro přítisk: 50 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

8FTFLNI*fgbdhh+
kód:

balení:

1061157
10 ks cena: 99,00 Kč

měsíční kalendář
320 × 340 mm

prostor pro přítisk: 50 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.
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Dogs - nástěnný

Cats - nástěnný

prostor pro přítisk: 50 mm

Dogs

8FTFLNI*fgbdga+
kód:

balení:

12

1061156
10 ks cena: 99,00 Kč

měsíční kalendář
320 × 340 mm

prostor pro přítisk: 50 mm

Cats

prostor pro přítisk: 50 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

8FTFLNI*fgbdfd+
kód:

balení:

1061155
10 ks cena: 99,00 Kč

měsíční kalendář
320 × 340 mm

prostor pro přítisk: 50 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.
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Rodinný - nástěnný

Zvířata - pohlednicový
Tento měsíční kalendář Vám umožní přehledně plánovat aktivity celé rodiny.
Už Vám neunikne besídka či fotbalové utkání Vašeho potomka.
Přehledné, intuitivní, vše na jednom místě.

Zvířata

8FTFLNI*fgbedi+
kód:

balení:

1061163
25 ks cena: 48,00 Kč

měsíční kalendář
105 × 290 mm

prostor pro přítisk: 50 mm

Rodinný

8FTFLNI*fgbeah+
kód:

balení:

1061160
10 ks cena: 97,50 Kč

měsíční kalendář
320 × 450 mm

Květy - pohlednicový

prostor pro přítisk: 50 mm

Květy

8FTFLNI*fgbecb+
kód:

balení:

1061162
25 ks cena: 48,00 Kč

měsíční kalendář
105 × 290 mm
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Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.
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Recepty - vázankový

Květy - vázankový

Zvířata - vázankový

Měsíční - vázankový

Tříměsíční

novinka

prostor pro přítisk: 30 mm

Měsíční

8FTFLNI*fgbdjb+
kód:

balení:

1061159
25 ks cena: 36,00 Kč

prostor pro přítisk: 80 mm

prostor pro přítisk: 30 mm

měsíční kalendář
145 × 380 mm

Tříměsíční

8FTFLNI*fgbebe+
kód:

balení:

1061161
10 ks cena: 52,50 Kč

tříměsíční kalendář
315 × 420 mm

Plánovací karta

prostor pro přítisk: 50 mm

prostor pro přítisk: 50 mm

prostor pro přítisk: 50 mm

Recepty

8FTFLNI*fghddb+
kód:

balení:

1061241
25 ks cena: 49,90 Kč

měsíční kalendář
100 × 450 mm
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prostor pro přítisk: 50 mm

prostor pro přítisk: 50 mm

Květy

8FTFLNI*fgbjbj+
kód:

balení:

1061211
25 ks cena: 49,90 Kč

měsíční kalendář
100 × 450 mm

prostor pro přítisk: 50 mm

Zvířata

8FTFLNI*fgbjcg+
kód:

balení:

1061212
25 ks cena: 49,90 Kč

měsíční kalendář
100 × 450 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

Plánovací karta

8FTFLNI*fgbjdd+
kód:

balení:

1061213
50 ks cena:

210 × 148 mm

2,90 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.
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Trhací A6

Podložka

Trhací A6

8FTFLNI*fgbcif+
kód:

balení:

1061148
20 ks cena: 24,50 Kč

týdenní kalendář
95 × 142 mm

Podložka

8FTFLNI*fiacig+
kód:

balení:

Trhací A5

1060108
25 ks cena:

126 × 216 mm

6,90 Kč

Podložka

Trhací A5

8FTFLNI*fgbchi+
kód:

balení:

1061147
20 ks cena: 39,00 Kč

týdenní kalendář
134 × 200 mm

Podložka

8FTFLNI*fidiib+
kód:

balení:

1060138
25 ks cena: 12,90 Kč

170 × 310 mm

použité piktogramy
V kalendáři se uvádí čas
východu a západu Slunce.
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Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

V kalendáři se uvádí čas
východu a západu Měsíce.

V kalendáři se uvádí dny, kdy vstupuje
Slunce do jednotlivých znamení zvěrokruhu.
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DISNEY Frozen

Květiny

DISNEY Frozen

8FTFLNI*fgbgbc+

čtrnáctidenní kalendář
300 × 145 mm

Týdenní kalendář
230 × 145 mm

balení:

prostor pro přítisk: 30 mm

Květiny

8FTFLNI*fgbfca+
kód:

1061172
25 ks cena: 61,00 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

kód:

balení:

prostor pro přítisk: 30 mm

Hrnkové recepty

1061181
25 ks cena: 59,00 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

Národní kulturní památky

novinka
Hrnkové recepty

8FTFLNI*fgbhjh+

čtrnáctidenní kalendář
300 × 145 mm

Týdenní kalendář
230 × 145 mm

balení:

prostor pro přítisk: 30 mm
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Národní kulturní památky

8FTFLNI*fgbfgi+
kód:

1061176
25 ks cena: 53,00 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

kód:

balení:

prostor pro přítisk: 30 mm

1061199
25 ks cena: 59,00 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.
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Recepty

Koně

Recepty

Koně

8FTFLNI*fgbieb+

8FTFLNI*fgbfjj+

Týdenní kalendář
230 × 145 mm

Týdenní kalendář
230 × 145 mm

kód:

balení:

prostor pro přítisk: 30 mm

1061204
25 ks cena: 59,00 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

kód:

balení:

prostor pro přítisk: 30 mm

Česká NEJ…

Saláty

8FTFLNI*fgbeef+

8FTFLNI*fgbigf+

Týdenní kalendář
230 × 145 mm

Týdenní kalendář
230 × 145 mm

balení:
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prostor pro přítisk: 30 mm

Saláty

Česká NEJ…

kód:

prostor pro přítisk: 30 mm

1061179
25 ks cena: 59,00 Kč

1061164
25 ks cena: 59,00 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

kód:

balení:

prostor pro přítisk: 30 mm

1061206
25 ks cena: 59,00 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.
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Města a obce ČR

Sladké potěšení

Města a obce ČR

Sladké potěšení

8FTFLNI*fgbged+

8FTFLNI*fgbihc+

Týdenní kalendář
230 × 145 mm

Týdenní kalendář
230 × 145 mm

kód:

balení:

prostor pro přítisk: 30 mm

1061184
25 ks cena: 59,00 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

kód:

balení:

prostor pro přítisk: 30 mm

Psí plemena

Toulky naší krajinou

8FTFLNI*fgbide+

8FTFLNI*fgbiij+

Týdenní kalendář
230 × 145 mm

Týdenní kalendář
230 × 145 mm

balení:
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prostor pro přítisk: 30 mm

Toulky naší krajinou

Psí plemena

kód:

prostor pro přítisk: 30 mm

1061207
25 ks cena: 59,00 Kč

1061203
25 ks cena: 59,00 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

kód:

balení:

prostor pro přítisk: 30 mm

1061208
25 ks cena: 59,00 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.
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Dětský

Kočky

Dětský

Kočky

8FTFLNI*fgbfag+

8FTFLNI*fgbfic+

Týdenní kalendář
230 × 145 mm

Týdenní kalendář
230 × 145 mm

kód:

balení:

prostor pro přítisk: 30 mm

1061170
25 ks cena: 59,00 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

kód:

balení:

prostor pro přítisk: 30 mm

Léčivé bylinky

Myslivecký

8FTFLNI*fgbgcj+

8FTFLNI*fgbhia+

Týdenní kalendář
230 × 145 mm

Týdenní kalendář
230 × 145 mm

balení:
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prostor pro přítisk: 30 mm

Myslivecký

Léčivé bylinky

kód:

prostor pro přítisk: 30 mm

1061178
25 ks cena: 59,00 Kč

1061182
25 ks cena: 59,00 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

kód:

balení:

prostor pro přítisk: 30 mm

obsahuje východy
a západy měsíce

1061198
25 ks cena: 59,00 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.
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FIT kuchařka

Rybářský

novinka
FIT kuchařka

Rybářský

8FTFLNI*fgbfee+

8FTFLNI*fgbifi+

Týdenní kalendář
230 × 145 mm

Týdenní kalendář
230 × 145 mm

kód:

balení:

prostor pro přítisk: 30 mm

1061174
25 ks cena: 59,00 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

kód:

balení:

prostor pro přítisk: 30 mm

Zahrádkářský

Katolický

8FTFLNI*fgbjac+

8FTFLNI*fgbfhf+

Týdenní kalendář
230 × 145 mm

Týdenní kalendář
230 × 145 mm

balení:
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prostor pro přítisk: 30 mm

Katolický

Zahrádkářský

kód:

prostor pro přítisk: 30 mm

1061205
25 ks cena: 59,00 Kč

1061210
25 ks cena: 59,00 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

kód:

balení:

prostor pro přítisk: 30 mm

1061177
25 ks cena: 59,00 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

29

Krásy světa

Hrady a zámky

Krásy světa

Hrady a zámky

8FTFLNI*fgbgaf+

8FTFLNI*fgbffb+

Týdenní kalendář
230 × 145 mm

Týdenní kalendář
230 × 145 mm

kód:

balení:

prostor pro přítisk: 30 mm

1061180
25 ks cena: 59,00 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

kód:

balení:

prostor pro přítisk: 30 mm

Příroda na plátně

Lunární

8FTFLNI*fgbich+

8FTFLNI*fgbgdg+

Týdenní kalendář
230 × 145 mm

Týdenní kalendář
230 × 145 mm

balení:

30

prostor pro přítisk: 30 mm

Lunární

Příroda na plátně

kód:

prostor pro přítisk: 30 mm

1061175
25 ks cena: 59,00 Kč

1061202
25 ks cena: 59,00 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

kód:

balení:

prostor pro přítisk: 30 mm

1061183
25 ks cena: 59,00 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.
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Dívky

Květiny MINI

Dívky

8FTFLNI*fgbfdh+
kód:

balení:

1061173
25 ks cena: 59,00 Kč

Týdenní kalendář
230 × 145 mm

Květiny MINI

8FTFLNI*fgbhci+
kód:

balení:

1061192
25 ks cena: 41,00 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

Týdenní kalendář
170 × 145 mm

prostor pro přítisk: 30 mm

prostor pro přítisk: 30 mm

prostor pro přítisk: 30 mm

Recepty MINI

Reklamní přítisky

Recepty MINI

8FTFLNI*fgbhfj+
kód:

balení:

1061195
25 ks cena: 41,00 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

Týdenní kalendář
170 × 145 mm

Spodní část stojánku kalendáře můžeme potisknout logem
nebo textem podle přání zákazníka.
Nabízíme 2 technologie potisku:
• samolepkou (vhodné pro menší počty a plnobarevné potisky)
• sítotiskem (vhodné pro vyšší počty a méně barevné potisky)

32

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

prostor pro přítisk: 30 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.
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Koně MINI

Myslivecký MINI
obsahuje východy
a západy měsíce

Koně MINI

8FTFLNI*fgbhae+
kód:

balení:

1061190
25 ks cena: 41,00 Kč

Myslivecký MINI

prostor pro přítisk: 30 mm

8FTFLNI*fgbhdf+
kód:

balení:

Týdenní kalendář
170 × 145 mm

1061193
25 ks cena: 41,00 Kč

Týdenní kalendář
170 × 145 mm

prostor pro přítisk: 30 mm

prostor pro přítisk: 30 mm

Krajiny MINI

Krajiny MINI

8FTFLNI*fgbhbb+
kód:

balení:

1061191
25 ks cena: 41,00 Kč

Sladké potěšení MINI

Sladké potěšení MINI

prostor pro přítisk: 30 mm

Týdenní kalendář
170 × 145 mm

8FTFLNI*fgbhgg+
kód:

balení:

1061196
25 ks cena: 41,00 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

Týdenní kalendář
170 × 145 mm

prostor pro přítisk: 30 mm
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prostor pro přítisk: 30 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

prostor pro přítisk: 30 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.
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Psí plemena MINI

Psí plemena MINI

8FTFLNI*fgbhec+
kód:

balení:

1061194
25 ks cena: 41,00 Kč

Toulky naší krajinou MINI

Toulky naší krajinou MINI

prostor pro přítisk: 30 mm

8FTFLNI*fgbhhd+
kód:

balení:

Týdenní kalendář
170 × 145 mm

1061197
25 ks cena: 41,00 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

Týdenní kalendář
170 × 145 mm

prostor pro přítisk: 30 mm

prostor pro přítisk: 30 mm

Katolický MINI

Katolický MINI

8FTFLNI*fgbgib+
kód:

balení:

1061188
25 ks cena: 41,00 Kč

Kočky MINI

prostor pro přítisk: 30 mm

Týdenní kalendář
170 × 145 mm

8FTFLNI*fgbgji+
kód:

balení:

1061189
25 ks cena: 41,00 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

Týdenní kalendář
170 × 145 mm

prostor pro přítisk: 30 mm
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Kočky MINI

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

prostor pro přítisk: 30 mm

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.
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Týdenní
Automobily MINI

Týdenní

8FTFLNI*fgbijg+
kód:

balení:

Automobily MINI

8FTFLNI*fgbghe+
kód:

balení:

1061187
25 ks cena: 41,00 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

1061209
25 ks cena: 31,10 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

Týdenní kalendář
210 × 150 mm

Týdenní kalendář
170 × 145 mm

Mini
prostor pro přítisk: 30 mm

Mini

8FTFLNI*fgbggh+
1061186
25 ks cena: 24,90 Kč

kód:

balení:

Váza - dekorační kalendář

Týdenní kalendář
150 × 100 mm

novinka

Ozdobte si svůj stůl nebo okno tímto
designovým kalendářem. Přehled
aktuálního měsíce máte stále na očích,
pokaždé v jiném tvaru a barvě květiny.

prostor pro přítisk: 30 mm

Pracovní
Váza

8FTFLNI*fgjafc+
kód:

balení:

1061242
10 ks cena: 65,00 Kč

Pracovní

8FTFLNI*fgbiba+
kód:

balení:

Měsíční kalendář
116 × 250 × 60 mm

1061201
25 ks cena: 30,00 Kč

Týdenní kalendář
160 × 105 mm

prostor pro přítisk: 30 mm

38

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.
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Čtrnáctidenní MAXI

Mikro
Mikro

8FTFLNI*fgbgfa+
kód:

balení:

1061185
25 ks cena: 20,90 Kč

Týdenní kalendář
80 × 110 mm

prostor pro přítisk: 15 mm

Čtrnáctidenní MAXI

8FTFLNI*fgbehg+
1061167
25 ks cena: 31,10 Kč

kód:

balení:

Poznámkový

Čtrnáctidenní kalendář
210 × 150 mm
Poznámkový

8FTFLNI*fgbiad+
kód:

balení:

prostor pro přítisk: 30 mm

1061200
25 ks cena: 30,00 Kč

Týdenní kalendář
145 × 150 mm

Česko/slovenský
česko-slovenské
kalendárium

prostor pro přítisk: 30 mm

obsahuje daňové
poznámky

Čtrnáctidenní
Čtrnáctidenní

Česko/slovenský

8FTFLNI*fgbegj+

8FTFLNI*fgbefc+

Čtrnáctidenní kalendář
145 × 112 mm

Týdenní kalendář
300 × 145 mm

kód:

balení:

1061166
25 ks cena: 23,60 Kč

kód:

balení:

1061165
20 ks cena: 47,70 Kč

prostor pro přítisk: 30 mm

prostor pro přítisk: 30 mm
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Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.
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Daňový
obsahuje daňové
poznámky

Daňový

8FTFLNI*fgbeid+
1061168
25 ks cena: 35,80 Kč

kód:

balení:

Týdenní kalendář
250 × 105 mm

prostor pro přítisk: 30 mm

Daňový MAXI
obsahuje daňové
poznámky

Daňový MAXI

8FTFLNI*fgbeja+
kód:

balení:

1061169
20 ks cena: 47,70 Kč

Týdenní kalendář
300 × 145 mm

prostor pro přítisk: 30 mm
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Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.
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Diář denní - D801

česko-slovenské
kalendárium

povrch obálky - PU lux

Povrch obálky je vyroben z měkčeného materiálu příjemného na dotek.
Celkovým provedením s jedinečným designem se tak řadí k luxusním diářům.

Formát: 140 x 205 mm, vazba šitá V8, 336 stran, jazyk CZ, SK, ANG, D

D801 PU brown-brown

8FTFLNI*fggeea+
kód:

balení:

Diář obsahuje: CZ a SK jmenné kalendárium, svátky, významné dny, letní a zimní čas, roční období,
fáze měsíce, znamení zvěrokruhu, přehled dvou měsíců, východy a západy slunce, odpočítavač dní, na
předsádkách mapa ČR a SR.
Prostor pro osobní údaje, tísňová telefonní čísla, přehled roku CZ a SK, plánovací kalendář CZ a SK,
čtvrtletní plánovací kalendář CZ a SK, abecední seznam jmen CZ a SK, mezinárodní svátky, časová pásma
světa, cizí jednotky a měny, kilometrovník Evropy, kilometrovník ČR a SR, 3 stránky pro poznámky.

7780990
5 ks cena: 179,10 Kč

D801 PU grey

8FTFLNI*fggehb+
kód:

balení:

7780993
5 ks cena: 179,10 Kč

PU pink

8FTFLNI*fggecg+
kód:

balení:
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Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

7780988
5 ks cena: 179,10 Kč

D801 PU blue-blue

8FTFLNI*fggeii+
kód:

balení:

7780994
5 ks cena: 179,10 Kč

D801 PU turquoise

8FTFLNI*fggfab+
kód:

balení:

7780996
5 ks cena: 179,10 Kč

D801 PU dark red

8FTFLNI*fggedd+
kód:

balení:

7780989
5 ks cena: 179,10 Kč

PU brown

8FTFLNI*fggejf+
kód:

balení:

7780995
5 ks cena: 179,10 Kč

PU gold

8FTFLNI*fggege+
kód:

balení:

7780992
5 ks cena: 179,10 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.
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Diář denní - D801

česko-slovenské
kalendárium

Povrch obálky je vyroben z měkčeného materiálu příjemného na dotek.
Celkovým provedením s jedinečným designem se tak řadí k luxusním diářům.

povrch obálky - PU lux

Formát: 140 x 205 mm, vazba šitá V8, 336 stran, jazyk CZ, SK, ANG, D

ov

oln

ému

otevření

diář dodáváme bez propisky

sam

ku

gumička proti
D801 PU s propiskou

7780991
5 ks cena: 179,10 Kč

povrch obálky - lamino

Diář obsahuje: CZ a SK jmenné kalendárium, svátky, významné dny, letní a zimní čas, roční období,
fáze měsíce, znamení zvěrokruhu, přehled dvou měsíců, východy a západy slunce, odpočítavač dní, na
předsádkách mapa ČR a SR.
Prostor pro osobní údaje, tísňová telefonní čísla, přehled roku CZ a SK, plánovací kalendář CZ a SK,
čtvrtletní plánovací kalendář CZ a SK, abecední seznam jmen CZ a SK, mezinárodní svátky, časová pásma
světa, cizí jednotky a měny, kilometrovník Evropy, kilometrovník ČR a SR, 3 stránky pro poznámky.

D801 Lamino 1

8FTFLNI*fgfiab+
kód:

balení:

7780969
5 ks cena: 108,90 Kč

8FTFLNI*fgfibi+
balení:

7780970
5 ks cena: 108,90 Kč

povrch obálky - PVC

D801 PVC Black

8FTFLNI*fggfbi+
kód:

balení:
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Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

7780997
5 ks cena: 108,90 Kč

tk
pou

on

a

Obálka diáře je opatřena lesklým laminem

D801 Lamino 2

kód:

pro

balení:

pis

8FTFLNI*fggefh+
kód:

D801 Lamino 3

8FTFLNI*fgficf+
kód:

balení:

7780971
5 ks cena: 108,90 Kč

D801 Lamino 4

8FTFLNI*fgfidc+
kód:

balení:

7780972
5 ks cena: 108,90 Kč

Povrch obálky je vyroben z kvalitního PVC

D801 PVC Blue

8FTFLNI*fggfcf+
kód:

balení:

7780998
5 ks cena: 108,90 Kč

D801 PVC Red

8FTFLNI*fggfdc+

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

kód:

balení:

7780999
5 ks cena: 108,90 Kč
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Diář denní - D802

povrch obálky - PVC

česko-slovenské
kalendárium

Povrch obálky je vyroben z kvalitního PVC

Formát: 90 x 170 mm, vazba šitá V8, 336 stran, jazyk CZ, SK, ANG, D
Diář obsahuje: CZ a SK jmenné kalendárium, svátky,
významné dny, letní a zimní čas, roční období, fáze měsíce,
znamení zvěrokruhu, přehled dvou měsíců, východy a západy
slunce, odpočítavač dní.
Prostor pro osobní údaje, tísňová telefonní čísla, přehled
roku CZ a SK, plánovací kalendář CZ a SK, čtvrtletní
plánovací kalendář CZ a SK, abecední seznam jmen CZ
a SK, mezinárodní svátky, časová pásma světa, kilometrovník
Evropy, kilometrovník ČR a SR, 3 stránky pro poznámky.

D802 PVC Black

8FTFLNI*fgggaa+
kód:

balení:

7781006
5 ks cena: 96,90 Kč

D802 PVC Blue

8FTFLNI*fgggbh+
kód:

balení:

D802 Lamino 1

8FTFLNI*fgfiej+
kód:

balení:
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7780973
5 ks cena: 96,90 Kč

D802 PU blue-blue

8FTFLNI*fggfha+

Obálka diáře je opatřena lesklým laminem

kód:

balení:

D802 Lamino 2

8FTFLNI*fgfifg+
kód:

balení:

7780974
5 ks cena: 96,90 Kč

D802 Lamino 3

8FTFLNI*fgfigd+
kód:

balení:

7780975
5 ks cena: 96,90 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

7781003
5 ks cena: 134,40 Kč

D802 PU pink

8FTFLNI*fggffg+
kód:

balení:

7781001
5 ks cena: 134,40 Kč

D802 PVC Red

8FTFLNI*fgggce+
kód:

balení:

7781008
5 ks cena: 96,90 Kč

Povrch obálky je vyroben z měkčeného materiálu příjemného na dotek.
Celkovým provedením s jedinečným designem se tak řadí k luxusním diářům.

povrch obálky - PU lux

povrch obálky - lamino

7781007
5 ks cena: 96,90 Kč

D802 PU red

8FTFLNI*fggfej+
kód:

balení:

7781000
5 ks cena: 134,40 Kč

D802 PU turquoise

8FTFLNI*fggfih+
kód:

balení:

7781004
5 ks cena: 134,40 Kč

D802 PU grey-black

8FTFLNI*fggfgd+
kód:

balení:

7781002
5 ks cena: 134,40 Kč

D802 PU peach

8FTFLNI*fggfje+
kód:

balení:

7781005
5 ks cena: 134,40 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.
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Diář týdenní - T805

česko-slovenské
kalendárium

povrch obálky - PU lux

Povrch obálky je vyroben z měkčeného materiálu příjemného na dotek.
Celkovým provedením s jedinečným designem se tak řadí k luxusním diářům.

Formát: 140 x 205 mm, vazba šitá V8, 144 stran, jazyk CZ, SK, ANG, D

T805 PU brown-brown

8FTFLNI*fgggff+
kód:

balení:

Diář obsahuje: CZ a SK jmenné kalendárium, svátky, významné dny, letní a zimní čas, roční období, fáze
měsíce, přehled dvou měsíců, východy a západy slunce, odpočítavač dní, na předsádkách mapa ČR a SR.
Prostor pro osobní údaje, tísňová telefonní čísla, přehled roku CZ a SK, přehled dalšího roku CZ a SK,
plánovací kalendář CZ a SK, čtvrtletní plánovací kalendář CZ a SK, abecední seznam jmen CZ a SK,
mezinárodní svátky, časová pásma světa, cizí jednotky a měny, mezinárodní telefonní předvolby,
kilometrovník Evropy, kilometrovník ČR a SR, poštovní směrovací čísla ČR a SR, přehled daní CZ a SK,
adresář, 7 stran pro poznámky.

7781011
5 ks cena: 152,90 Kč

T805 PU grey

8FTFLNI*fgggig+
kód:

balení:

7781014
5 ks cena: 152,90 Kč

T805 PU pink

8FTFLNI*fgggdb+
kód:

balení:
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Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

7781009
5 ks cena: 152,90 Kč

T805 PU blue-blue

8FTFLNI*fgggjd+
kód:

balení:

7781015
5 ks cena: 152,90 Kč

T805 PU turquoise

8FTFLNI*fgghbg+
kód:

balení:

7781017
5 ks cena: 152,90 Kč

T805 PU dark red

8FTFLNI*fgggei+
kód:

balení:

7781010
5 ks cena: 152,90 Kč

T805 PU brown

8FTFLNI*fgghaj+
kód:

balení:

7781016
5 ks cena: 152,90 Kč

T805 PU gold

8FTFLNI*fggghj+
kód:

balení:

7781013
5 ks cena: 152,90 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.
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Diář týdenní - T805

česko-slovenské
kalendárium

Povrch obálky je vyroben z měkčeného materiálu příjemného na dotek.
Celkovým provedením s jedinečným designem se tak řadí k luxusním diářům.

povrch obálky - PU lux

Formát: 140 x 205 mm, vazba šitá V8, 144 stran, jazyk CZ, SK, ANG, D

ov

oln

ému

otevření

diář dodáváme bez propisky

sam

ku

gumička proti
T805 PU s propisku

7781012
5 ks cena: 152,90 Kč

povrch obálky - lamino

Diář obsahuje: CZ a SK jmenné kalendárium, svátky, významné dny, letní a zimní čas, roční období, fáze
měsíce, přehled dvou měsíců, východy a západy slunce, odpočítavač dní, na předsádkách mapa ČR a SR.
Prostor pro osobní údaje, tísňová telefonní čísla, přehled roku CZ a SK, přehled dalšího roku CZ a SK,
plánovací kalendář CZ a SK, čtvrtletní plánovací kalendář CZ a SK, abecední seznam jmen CZ a SK,
mezinárodní svátky, časová pásma světa, cizí jednotky a měny, mezinárodní telefonní předvolby,
kilometrovník Evropy, kilometrovník ČR a SR, poštovní směrovací čísla ČR a SR, přehled daní CZ a SK,
adresář, 7 stran pro poznámky.

T805 Lamino 1

8FTFLNI*fgfiha+
kód:

balení:

7780976
5 ks cena: 102,90 Kč

T805 PVC Black

8FTFLNI*fgghcd+
balení:

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

7780977
5 ks cena: 102,90 Kč

povrch obálky - PVC

kód:
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8FTFLNI*fgfiih+
balení:

7781018
5 ks cena: 102,90 Kč

tk
pou

on

a

Obálka diáře je opatřena lesklým laminem

T805 Lamino 2

kód:

pro

balení:

pis

8FTFLNI*fggggc+
kód:

T805 Lamino 3

8FTFLNI*fgfije+
kód:

balení:

7780978
5 ks cena: 102,90 Kč

T805 Lamino 4

8FTFLNI*fgfjaa+
kód:

balení:

7780979
5 ks cena: 102,90 Kč

Povrch obálky je vyroben z kvalitního PVC

T805 PVC Blue

8FTFLNI*fgghda+
kód:

balení:

7781019
5 ks cena: 102,90 Kč

T805 PVC Red

8FTFLNI*fggheh+

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

kód:

balení:

7781020
5 ks cena: 102,90 Kč
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Diář týdenní - T806

povrch obálky - PVC

česko-slovenské
kalendárium

Povrch obálky je vyroben z kvalitního PVC

Formát: 90 x 170 mm, vazba šitá V8, 128 stran, jazyk CZ, SK, ANG, D
Diář obsahuje: CZ a SK jmenné kalendárium, svátky, významné
dny, letní a zimní čas, roční období, fáze měsíce, přehled dvou
měsíců, východy a západy slunce, odpočítavač dní.
Prostor pro osobní údaje, tísňová telefonní čísla, přehled roku
CZ a SK, přehled dalšího roku CZ a SK, plánovací kalendář CZ
a SK, čtvrtletní plánovací kalendář CZ a SK, abecední seznam
jmen CZ a SK, mezinárodní svátky, časová pásma světa,
4 stránky pro poznámky, dopravní spojení.

T806 PVC Black

8FTFLNI*fggibf+
kód:

balení:

7781027
5 ks cena: 75,30 Kč

T806 PVC Blue

8FTFLNI*fggicc+
kód:

balení:

T806 Lamino 1

8FTFLNI*fgfjbh+
kód:

balení:
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7780980
5 ks cena: 75,30 Kč

T806 PU blue-blue

8FTFLNI*fgghif+

Obálka diáře je opatřena lesklým laminem

kód:

balení:

T806 Lamino 2

8FTFLNI*fgfjce+
kód:

balení:

7780981
5 ks cena: 75,30 Kč

T806 Lamino 3

8FTFLNI*fgfjdb+
kód:

balení:

7780982
5 ks cena: 75,30 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

7781024
5 ks cena: 101,90 Kč

T806 PU pink

8FTFLNI*fgghgb+
kód:

balení:

7781022
5 ks cena: 101,90 Kč

T806 PVC Red

8FTFLNI*fggidj+
kód:

balení:

7781029
5 ks cena: 75,30 Kč

Povrch obálky je vyroben z měkčeného materiálu příjemného na dotek.
Celkovým provedením s jedinečným designem se tak řadí k luxusním diářům.

povrch obálky - PU lux

povrch obálky - lamino

7781028
5 ks cena: 75,30 Kč

T806 PU red

8FTFLNI*fgghfe+
kód:

balení:

7781021
5 ks cena: 101,90 Kč

T806 PU turquoise

8FTFLNI*fgghjc+
kód:

balení:

7781025
5 ks cena: 101,90 Kč

T806 PU grey-black

8FTFLNI*fgghhi+
kód:

balení:

7781023
5 ks cena: 101,90 Kč

T806 PU peach

8FTFLNI*fggiai+
kód:

balení:

7781026
5 ks cena: 101,90 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.
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Diář týdenní - T101

Diář týdenní - T103

Formát: 58 x 80 mm, vazba sešitová V1, 64 stran

Formát: 90 x 150 mm, vazba sešitová V1, 72 stran
Povrch obálky je v provedení PVC
Diář obsahuje: jmenné kalendárium, svátky, významné dny, číslování týdnů, letní a zimní čas, roční období,
fáze měsíce, navíc týden z dalšího roku, prostor pro osobní údaje, tísňová telefonní čísla, přehled roku,
přehled dalšího roku, mapa ČR, poštovní směr. čísla ČR, informační telefonní čísla, 4 stránky pro poznámky.

Povrch obálky je v provedení PVC
Diář obsahuje: jmenné kalendárium, svátky, významné dny, číslování týdnů, letní a
zimní čas, roční období, fáze měsíce, navíc týden z dalšího roku, prostor pro osobní
údaje, tísňová telefonní čísla, přehled roku, přehled dalšího roku, čtvrtletní plánovací
kalendář, plánovací kalendář, přehled svátků, informační telefonní čísla, abecední
seznam jmen, poštovní směr. čísla ČR, mapa ČR, kilometrovník ČR, SR a Evropy,
časová pásma světa, cizí jednotky a měny, 2 stránky pro poznámky.

Mix tří barev povrchů
(černá 5x, modrá 3x, vínová 2x)
T101

8FTFLNI*fgbccd+
kód:

balení:

7780955
10 ks cena: 21,60 Kč

Diář týdenní - T104

Mix tří barev povrchů
(černá 5x, modrá 3x, vínová 2x)
T103

8FTFLNI*fgbcfe+
kód:

Formát: 70 x 100 mm, vazba sešitová V1, 64 stran

balení:

Povrch obálky je v provedení PVC
Diář obsahuje: jmenné kalendárium, svátky, významné dny, číslování týdnů, letní a zimní
čas, roční období, fáze měsíce, navíc týden z dalšího roku, prostor pro osobní údaje,
tísňová telefonní čísla, přehled roku, přehled dalšího roku, plánovací kalendář, mapa ČR,
poštovní směr. čísla ČR, přehled svátků, 2 stránky pro poznámky.

7780958
10 ks cena: 33,80 Kč

Diář týdenní - T103 lamino
Mix tří barev povrchů
(černá 5x, modrá 3x, vínová 2x)

Formát: 90 x 150 mm, vazba sešitová V1, 72 stran

T104

Obálka diáře je opatřena lesklým laminem
Diář obsahuje: jmenné kalendárium, svátky, významné dny, číslování týdnů, letní a
zimní čas, roční období, fáze měsíce, navíc týden z dalšího roku, prostor pro osobní
údaje, tísňová telefonní čísla, přehled roku, přehled dalšího roku, čtvrtletní plánovací
kalendář, plánovací kalendář, přehled svátků, informační telefonní čísla, abecední
seznam jmen, poštovní směr. čísla ČR, mapa ČR, kilometrovník ČR, SR a Evropy,
časová pásma světa, cizí jednotky a měny, 2 stránky pro poznámky.

8FTFLNI*fgbcgb+
kód:

balení:

7780959
10 ks cena: 26,40 Kč

Diář týdenní - T102

4 motivy
titulní strany

Formát: 90 x 125 mm, vazba sešitová V1, 72 stran
Povrch obálky je v provedení PVC
Diář obsahuje: jmenné kalendárium, svátky, významné dny, číslování
týdnů, letní a zimní čas, roční období, fáze měsíce, navíc týden z dalšího
roku, prostor pro osobní údaje, tísňová telefonní čísla, přehled roku,
přehled dalšího roku, čtvrtletní plánovací kalendář, plánovací kalendář,
přehled svátků, informační telefonní čísla, abecední seznam jmen,
poštovní směr. čísla ČR, mapa ČR, kilometrovník ČR, SR a Evropy,
časová pásma světa, cizí jednotky a měny, 2 stránky pro poznámky.

Mix tří barev povrchů
(černá 5x, modrá 3x, vínová 2x)
T103-Lamino

8FTFLNI*fgbceh+
kód:

balení:

7780957
10 ks cena: 33,80 Kč

T102

8FTFLNI*fgbcda+
kód:

balení:
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7780956
10 ks cena: 31,70 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.
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Diář měsíční - M101 (3 barvy povrchů)

Diář měsíční - M101 lamino

Formát: 80 x 180 mm, vazba sešitová V1, 32 stran

Formát: 80 x 180 mm, vazba sešitová V1, 32 stran
Povrch obálky je v provedení PVC
Diář obsahuje: jmenné kalendárium, svátky, významné dny, číslování týdnů, letní a zimní
čas, roční období, fáze měsíce, navíc měsíc z dalšího roku, pracovní dny a hodiny
v měsíci, přehled roku, přehled dalšího roku, prostor pro osobní údaje, tísňová telefonní
čísla, abecední seznam jmen, plánovací kalendář, přehled svátků, mapa ČR, stránka
pro poznámky.

Obálka diáře je opatřena lesklým laminem
Diář obsahuje: jmenné kalendárium, svátky, významné dny, číslování týdnů, letní a zimní
čas, roční období, fáze měsíce, navíc měsíc z dalšího roku, pracovní dny a hodiny
v měsíci, přehled roku, přehled dalšího roku, prostor pro osobní údaje, tísňová telefonní
čísla, abecední seznam jmen, plánovací kalendář, přehled svátků, mapa ČR, stránka
pro poznámky.

4 motivy
titulní strany

Mix tří barev povrchů
(černá 5x, modrá 3x, vínová 2x)
M101

8FTFLNI*fgbbgc+
kód:

balení:

7780949
10 ks cena: 20,60 Kč

M101-Lamino

8FTFLNI*fgbbff+
kód:

balení:

7780948
10 ks cena: 19,40 Kč

Diář měsíční - M101 (5 barev povrchů)
Diář měsíční - M105

Formát: 80 x 180 mm, vazba sešitová V1, 32 stran
Povrch obálky je v provedení PVC
Diář obsahuje: jmenné kalendárium, svátky, významné dny, číslování týdnů, letní a zimní
čas, roční období, fáze měsíce, navíc měsíc z dalšího roku, pracovní dny a hodiny
v měsíci, přehled roku, přehled dalšího roku, prostor pro osobní údaje, tísňová telefonní
čísla, abecední seznam jmen, plánovací kalendář, přehled svátků, mapa ČR, stránka
pro poznámky.

Formát: 80 x 150 mm, vazba sešitová V1, 48 stran
Povrch obálky je v provedení PVC
Diář obsahuje: jmenné kalendárium, svátky, významné dny, číslování týdnů, letní a zimní
čas, roční období, fáze měsíce, navíc měsíc z dalšího roku, prostor pro osobní údaje,
prostor pro ordinační a úřední hodiny, tísňová telefonní čísla, přehled roku, přehled
dalšího roku, čtvrtletní plánovací kalendář, plánovací kalendář, plánovací kalendář
dalšího roku, přehled svátků, informační telefonní čísla, abecední seznam jmen,
poštovní směr. čísla ČR, mapa ČR, mezinárodní svátky, kilometrovník ČR, SR a Evropy,
časová pásma světa, cizí jednotky a měny, 3 stránky pro poznámky.

Mix pěti barev povrchů
(modrá 2x, červená 2x, oranžová 2x,
zelená 2x, sv. modrá 2x)
Mix tří barev povrchů
(černá 5x, modrá 3x, vínová 2x)
M105

M101-color

8FTFLNI*fgbbhj+
kód:

balení:
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7780950
10 ks cena: 20,60 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

8FTFLNI*fgbcbg+
kód:

balení:

7780954
10 ks cena: 20,60 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.
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Diář měsíční - M102

Denní záznamy univerzální

Formát: 70 x 100 mm, vazba sešitová V1, 32 stran

novinka

Slevy dle obchodních podmínek
celoročního sortimentu.

povrch obálky - PVC

Formát: 140 x 205 mm, vazba šitá V8, 382 stran, jazyk ANG, CZ, SK, PL
Povrch obálky je v provedení PVC
Diář obsahuje: jmenné kalendárium, svátky, významné dny, letní a zimní čas, roční
období, fáze měsíce, navíc měsíc z dalšího roku, prostor pro osobní údaje, tísňová
telefonní čísla, přehled roku, přehled dalšího roku, abecední seznam jmen, stránka pro
poznámky.

Mix tří barev povrchů
(černá 5x, modrá 3x, vínová 2x)
M102

8FTFLNI*fgbbig+
7780951
10 ks cena: 19,40 Kč

kód:

balení:

Diář měsíční - M103

Denní záznamy - PVC

8FTFLNI*fgiheb+
kód:

balení:

Formát: 90 x 170 mm, vazba sešitová V1, 32 stran
Povrch obálky je v provedení PVC
Diář obsahuje: jmenné kalendárium, svátky, významné dny, číslování týdnů, letní a zimní
čas, roční období, fáze měsíce, navíc měsíc z dalšího roku, prostor pro osobní údaje,
tísňová telefonní čísla, přehled roku, přehled dalšího roku, abecední seznam jmen,
plánovací kalendář, přehled svátků, mapa ČR, stránka pro poznámky.

7781031
5 ks cena: 79,00 Kč

povrch obálky - lamino
Tento univerzální diář je použitelný pro jakýkoliv rok, čísla dní jsou nezávislá na dnech v týdnu.
Diář obsahuje: čísla dní, dny v týdnu, měsíc, měsíc na okraji pro snadné listování, přehled aktuálního měsíce,
prostor pro poznámky, 17 stran pro poznámky

Denní záznamy - lamino

8FTFLNI*fgihde+
kód:

Mix tří barev povrchů
(černá 5x, modrá 3x, vínová 2x)

balení:

povrch obálky - PU lux

7781030
5 ks cena: 79,00 Kč

M103

8FTFLNI*fgbbjd+
kód:

balení:

7780952
10 ks cena: 26,40 Kč

Povrch obálky je vyroben z měkčeného materiálu příjemného na dotek.
Celkovým provedením s jedinečným designem se tak řadí k luxusním diářům.

Diář měsíční - M104
Formát: 75 x 115 mm, vazba sešitová V1, 32 stran
Povrch obálky je v provedení PVC
Diář obsahuje: jmenné kalendárium, svátky, významné dny, číslování týdnů, letní a zimní
čas, roční období, fáze měsíce, navíc měsíc z dalšího roku, prostor pro osobní údaje,
tísňová telefonní čísla, přehled roku, přehled dalšího roku, abecední seznam jmen,
stránka pro poznámky.

Mix tří barev povrchů
(černá 5x, modrá 3x, vínová 2x)
M104

8FTFLNI*fgbcaj+
kód:

balení:
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7780953
10 ks cena: 19,40 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

Denní záznamy - PU hnědý

8FTFLNI*fgihfi+
kód:

balení:

7781032
5 ks cena: 109,00 Kč

Denní záznamy - PU modrý

8FTFLNI*fgihij+
kód:

balení:

7781035
5 ks cena: 109,00 Kč

Denní záznamy - PU šedý

8FTFLNI*fgihgf+
kód:

balení:

7781033
5 ks cena: 109,00 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

Denní záznamy - PU béžový

8FTFLNI*fgihhc+
kód:

balení:

7781034
5 ks cena: 109,00 Kč
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Diář týdenní - studentský

objednávejte ze školního katalogu !

Školní diář týdenní - TS102

Slevy dle obchodních podmínek celoročního sortimentu.
Formát: 105 x 148 mm, vazba šitá V8, 130 stran

objednávejte ze školního katalogu !
Slevy dle obchodních podmínek celoročního sortimentu.

Formát: 90 x 150 mm, vazba sešitová V1, 72 stran

novinka

2 motivy
titulní strany

Diář obsahuje: jmenné kalendárium, svátky,
významné dny, letní a zimní čas, roční období,
fáze měsíce, číslování týdnů, znamení zvěrokruhu,
prostor pro osobní údaje, webové odkazy, prostor
pro seznam školních předmětů a učitelů, 2 x
rozvrh hodin, přehled roku, přehled dalšího roku,
termíny prázdnin, přehled svátků a významných
dní, abecední seznam jmen, slovní druhy,
vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen,
pádové otázky, větné členy, anglická nepravidelná
slovesa, periodická soustava chemických prvků,
geometrické vzorce, fyzikální veličiny a vzorce,
převody jednotek, římské číslice, 2 strany pro
poznámky.

Obálka diáře je opatřena lesklým laminem
Diář obsahuje: jmenné kalendárium, svátky, významné dny, letní a zimní čas, roční
období, fáze měsíce, číslování týdnů, prostor pro osobní údaje, tísňová telefonní čísla,
přehled roku, přehled dalšího roku, plánovací kalendář, plánovací kalendář dalšího
roku, abecední seznam jmen, přehled svátků, poštovní směr. čísla ČR, mapa ČR,
kilometrovník ČR, SR a Evropy, vyjmenovaná slova, malá násobilka, geometrické
vzorce, cizí jednotky a měny, časová pásma světa, stránka pro poznámky, 2 x rozvrh
hodin, termíny prázdnin.

TS102 - mix 2 motivů

8FTFLNI*fgccic+
kód:

balení:

7780967
10 ks cena: 23,90 Kč

Školní diář měsíční - MS101 objednávejte ze školního katalogu !
Slevy dle obchodních podmínek celoročního sortimentu.
Formát: 90 x 170 mm, vazba sešitová V1, 32 stran

2 motivy
titulní strany

povrch obálky - lamino

studentský A6 Lamino 1

studentský A6 Lamino 3

Obálka diáře je opatřena lesklým laminem

studentský A6 Lamino 5

studentský A6 Lamino 2

studentský A6 Lamino 4

8FTFLNI*fgfjei+ 8FTFLNI*fgfjgc+ 8FTFLNI*fgfjig+ 8FTFLNI*fgfjff+ 8FTFLNI*fgfjhj+
kód:

balení:
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7780983
5 ks cena: 102,90 Kč

kód:

balení:

7780985
5 ks cena: 102,90 Kč

kód:

balení:

7780987
5 ks cena: 102,90 Kč

kód:

balení:

7780984
5 ks cena: 102,90 Kč

kód:

balení:

7780986
5 ks cena: 102,90 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

Obálka diáře je opatřena lesklým laminem
Diář obsahuje: jmenné kalendárium, svátky, významné dny, letní a zimní čas, roční
období, fáze měsíce, číslování týdnů, prostor pro osobní údaje, tísňová telefonní čísla,
abecední seznam jmen, přehled roku, přehled dalšího roku, vyjmenovaná slova, malá
násobilka, geometrické vzorce, 2 x rozvrh hodin, termíny prázdnin.

MS101 - mix 2 motivů

8FTFLNI*fgcchf+
kód:

balení:

7780966
10 ks cena: 15,80 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Změny cen vyhrazeny. U některých položek může dojít k vyprodání zásob. Aktuální nabídka na www.mfppaper.com.

63

RS-KA

Prodejní stojan

Na vaši prodejnu jsme schopni
dodat stojan k prodeji našich
kalendářů a diářů.
Šířka stojanu je 80 cm, výška 176 cm.

kód: K 2021 Gr

MFP paper s.r.o.
Gen. Štefánika 1638, Přerov 750 02, Czech Republic
tel.: +420 581 282 131, fax: +420 581 282 132, e-mail: info@mfp.cz, www.mfppaper.com
Kontakt na telemarketing

Pracovní doba telemarketingu

+420 608 110 580
+420 581 299 848
telemarketing@mfp.cz

Po – Čt 7.30 – 16.00
Pá
7.30 – 15.00

MFP_telemarketing1
MFP_telemarketing2

