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КАТАЛОГ
CATALOGUE
ділові щоденники / ежедневники / business diary

Щоденник – гарний діловий подарунок

Ежедневник – превосходный деловой подарок / Diary - an excellent business gift
Основні способи індивідуалізації щоденників
Основные способы индивидуализации ежедневников
The main methods to individualize diaries

UA Цифровий ультрафіолетовий друк на обкладинках щоденників за дизайном клієнта.
RU Цифровая ультрафиолетовая печать на обложке ежедневника по дизайну клиента.
EN Customized digital UV printing on covers.

UA Декорування обкладинки (зшивка, обшивка по краю, вишивка)
RU Декорирование обложки (прошивка по краю, строчка, вышивка)
EN Cover decoration (stitching, trimming, embroidery)

UA Термотиснення логотипа на обкладинці (сліпе або блінтове; фольгою).
RU Тиснение логотипа на обложке (слепое или блинтовое; фольгой).
EN Logo embossing on the cover (blind; with foil)

UA Нанесение логотипа методом лазарной гравировки на палитурке ежедневника.
RU Нанесення логотипу методом лазерного гравіювання на палітурці щоденника.
EN Logo engraving on cover.

UA Комбінована обкладинка з використанням різних за кольором та фактурою
матеріалів.
RU Комбинированная обложка производится путем соединения различных по цвету,
фактуре и форме материалов.
EN Combined cover is created by combination materials with different color, texture
and shape.

UA Вклейка сторінок та форзаців. У готовий внутрішній блок щоденника вклеюють одну
або декілька сторінок с інформацією клієнта (наприклад: адреси філій, рекламні
матеріали, тощо).
RU Вклейка индивидуальных страниц, форзацев. В собранный внутренний блок
ежедневника вклеивают одну или несколько страниц с информацией клиента
(например: адреса филиалов, рекламная информация, и т.д.).
EN Individual pages and flyleaves inserts.
One or several pages with client’s information are inserted into inner block (for example:
addresses of branches, advertising materials etc.).

UA Індивідуальне ляссе. Послуга нанесення логотипу на закладинку щоденника
виконується двома способами: друк на готовій стрічці чи ткане ляссе. Виготовлення
штильди з логотипом компанії (об’ємна металева
або силіконова наліпка).
RU Индивидуальное ляссе. Создание закладки для ежедневника выполняется
различными способами: печать на готовой ленте или вытканное индивидуально
ляссе. Изготовление шильды с логотипом компании (объемная металлическая или
силиконовая наклейка).
EN Individual ribbon. Creation of ribbon for diary is conducted in various ways: printing on
the finished ribbon or individual weaving.Production of nameplate with company logo
(relief metal or silicon sticker)

UA Повнокольорова обкладинка. Замість готових палітурних матеріалів
використовується друкована паперова обкладинка.
Завжди ламінується глянцевою або матовою плівкою.
Дизайн обкладинки розробляється за замовленням клієнта.
RU Полноцветная обложка. Готовые политурные материалы заменяет печатная
бумажная обложка. Такие обложки всегда ламинируются глянцевой или матовой
пленкой. Дизайн разрабатывается каждым клиентом индивидуально.
EN Full-color cover. Printed paper cover is used instead of covering materials.
Cover is always laminated with glossy or matte film. Cover design is developed
individually for each client.

Можливі варіанти комбінованих обкладинок (виготовлення на замовлення)
Возможные варианты комбинированных обложек (изготовление под заказ)
Possible options of combined covers (production to order)
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Планінг / Планинг / Planning (06; 05)
UA Датований та недатований.
Формат: 325х102 мм.
Кількість сторінок: 128 (для датованих); 124
(для недатованих).
На одному розвороті: 1 тиждень (7 днів),
поле для нотатків.
Українська мова, додатково – російська та
англійська.
Планінг на кожен місяць для датованих.
Календарі на 2017-2018 рр. (для датованих).
Телефонна книга.
Колір паперу блоку – білий.
Кольори друку – синій та чорний.
Розкладні мапи України та Європи.

Планінг / Планинг / Planning
06

недатований/недатированный/undated

05

RU Датированный и недатированный.

Формат: 325х102 мм.
Количество страниц: 128 (для
датированных); 124 (для недатированных).
На одном развороте: 1 неделя (7 дней),
поля для заметок.
Украинский язык, дополнительно – русский
и английский.
Планинг на 2017-2018 гг.(для датированных).
Телефонная книга.
Цвет бумаги блока – белый.
Цвета печати – синий и черный.
Раскладные карты Украины и Европы.

EN Dated and undated
Format: 325x102 mm.
Number of pages: 128 (dated); 124 (undated).
One page spread – one week (7 days), fields
for notes.
Ukrainian language, additionally – Russian
and English.
Planning for 2017-2018 years (dated).
Phonebook
Block papers color – white.
Printing color – blue and black
Foldout maps of Ukraine and Europe

Телефонна книга / Телефонная книга / Phonebook (09)
UA Формат: А5; А6

датований/датированный/dated

Планінг з відкритою пружиною
Планиг с открытой пружиной/Planning with open spring

Кількість сторінок - 112.
Телефонні коди міжнародні та України. (А5)
Сторінки з вирубкою.
Український алфавіт.
Колір паперу блоку – білий.
Щільність - 70 г/м2.
RU Формат: А5; А6

Количество страниц – 112.
Телефонные коды международные и
Украины. (А5)
Страницы с вырубкой.
Украинский алфавит.
Цвет бумаги блока – белый.
Плотность – 70 г/м2

Планінг з закритою пружиною
Планиг с закрытой пружиной/Planning with closed spring

Телефонна книга / Телефонная книга / Phonebook
09

EN Format: A5; А6

Number of pages – 112.
International and Ukrainian phone codes
Pages with die-cut.
Ukrainian alphabet. (А5)
Block paper color – white.
Density – 70 g/m2

Щоденник недатований
Ежедневник недатированный
Undated diary (07; 08)
UA Формат: А5; А6
Кількість сторінок – 320.
Колір паперу блоку – білий.
Ліновка: клітинка.
Закладка – шовкова стрічка синього кольору.

Тел. книга Carin А5 / Тел. книга / Phonebook
Тел. книга Samba А5 / Тел. книга / Phonebook
Тел. книга Flash А6 / Тел. книга / Phonebook

E20725-хх
E20727-хх
E20728-хх

Щоденник недатований
Ежедневник недатированный / Undated diary
07

RU Формат: А5, А6.

Количество страниц – 320.
Цвет бумаги блока – белый.
Линовка: клетка.
Закладка – шелковая лента синего цвета.
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EN Format: A5, A6
Number of pages – 320.
Block paper color – white.
Ruling: squared.
Bookmark – blue silk ribbon

А5
4

А6
Ділові щоденники / Ежедневники / Business diaries

Щоденник датований / Ежедневник
датированный / Dated diary (01; 02)
UA Формат: А5, А6
Кількість сторінок - 352.
Одна сторінка – один робочій день, субота
та неділя на одній сторінці.
Українська мова, додатково – російська та
англійська.
Інформаційний блок – 9 сторінок.
Телефонна книга.
Планінг на рік та на місяць.
Колір паперу блоку – білий.
Кольори друку – синій та чорний.
Форзац – повнокольорові мапи України та
Європи.
Закладка – шовкова стрічка синього
кольору.

Щоденник датований / Ежедневник датированный
Dated diary

01

02

А5
А6

RU Ежедневник датированный

Формат: А5, А6
Количество страниц-352.
Одна страница – один рабочий день,
суббота и воскресенье на одной странице.
Украинский язык, дополнительно - русский
и английский.
Информационный блок – 9 страниц.
Телефонная книга.
Планинг на год и на месяц.
Цвет бумаги блока – белый.
Цвета печати– синий и черный.
Форзац – полноцветные карты Украины и
Европы.
Закладка – шелковая лента синего цвета.

EN Dated diary
Format: A5, A6
Number of pages – 352.
One page – one working day, Saturday and
Sunday are on one page.
Ukrainian language, additionally – Russian
and English
Information block – 9 pages.
Phonebook
Planning for a year and a month.
Block papers color – white.
Printing colors – blue and black
Flyleaf – full-color maps of Ukraine and Europe
Bookmark – blue silk ribbon

Щоденник недатований / Ежедневник недатированный
Undated diary
03

04

Щоденник недатований / Ежедневник
недатированный / Undated diary (03; 04)
UA Формат: А5; А6.
Кількість сторінок – 320.
Інформаційний блок – 9 сторінок.
Телефонна книга.
Колір паперу блоку – білий.
Кольори друку – синій та чорний.
Закладка – шовкова стрічка синього
кольору.

А5

RU Формат: А5; А6

А6
Наповнення інформаційних сторінок
Наполнение информационных страниц
Information pages content
UA Планінг на 2017-2018 рр. (для датованих). Міжнародні телефонні коди та
коди міст України. Мапа з часовими поясами. EAN – префікси країн. Валюти
країн світу. Міжнародні розміри одягу та знаки догляду за одягом. Одиниці
вимірювання та формати паперу. Загальноприйняті скорочення в ділових
документах. Відстані між містами України та Європи. Українські державні,
професійні, релігійні свята на 2017 р. (для датованих). Календарі на 2017-2018 рр.
(для датованих).

Количество страниц – 320.
Информационный блок – 9 страниц.
Телефонная книга.
Цвет бумаги блока – белый.
Цвета печати – синий и черный.
Закладка – шелковая лента синего цвета.

EN Format: A5, A6
Number of pages – 320.
Information block – 9 pages.
Phonebook
Block paper color– white.
Printing colors – blue and black
Bookmark – blue silk ribbon

Форзац / Flyleaf

RU Планинг на 2017-2018 гг.( для датированных). Международные телефонные

коды и коды городов Украины. Карта с часовыми поясами. EAN – европейский
стандарт штрихкода стран. Валюты стран мира. Международные размеры
одежды и знаки ухода за одеждой. Единицы измерения и форматы бумаги.
Общепринятые сокращения в деловых документах. Расстояния между
городами Украины и Европы. Украинские государственные, профессиональные
и религиозные праздники на 2017 год (для датированных). Календари 2017-2018 гг.
(для датированных).

EN Planning for 2017-2018 years (dated diaries). International telephone codes
and Ukrainian cities codes. Map with time zones. EAN - prefixes. World currencies.
International clothing sizes and garment care signs. Units of measurement and paper
formats. Generally accepted acronyms in business documents. Distances between
the cities of Ukraine and Europe. Ukrainian state, professional and religious holidays
in 2017 (dated diaries). Calendars for 2017-2018 years (for dated diaries).

Ділові щоденники / Ежедневники / Business diaries
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E21699-хх
E21639-хх

56

темно-серый/dark grey

темно-сірий
темно-синій

24

темно-синий/dark blue

04

красный/red

зелений
А5 недат./недат./undated
А5 недат./недат./undated

зеленый/green

бордо
А5 датов./датиров./dated
А5 датов./датиров./dated

bordeaux

18

червоний

03

коричневий

коричневый/brown

07

SAND

E21714-хх
E21727-хх

UA Матеріал обкладинки – балакрон.
Фактура нагадує мерехтливі піщинки. Для
будь-якого виду тиснення. Обкладинка не
змінює колір під час тиснення.
RU Материал обложки – балакрон. Фактура

напоминает поблескивающие песчинки.
Подходит для любого вида тиснения.
Обложка не изменяет цвет при тиснении.

EN Cover material – balacron. Texture
resembles sparkling sand. Suitable for any type
of embossing. No cover color change due to
embossing
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Ділові щоденники / Ежедневники / Business diaries
ТМ ECONOMIX 2017

чорний
темно-синій

зелений / green

24

темно-синий/dark blue

зелений

04

черный / black

01

PRINCIPE

А5 датов./датиров./dated

E21690-хх

А5 недат./недат./undated
під замовлення/под заказ/ made to order

UA Обкладинка – баладек. Матова
гладенька поверхня. Обкладинка не змінює
колір під час тиснення. Тиснення наноситься
переважно фольгою.
RU Обложка – баладек. Матовая гладкая

поверхность. Обложка не изменяет цвет
при тиснении. Предпочтительно теснить
фольгой.

EN Cover – baladek. Matt smooth even
surface. No cover color change due to
embossing. Foil stamping is preferable.

Ділові щоденники / Ежедневники / Business diaries
ТМ ECONOMIX 2017

7

01
чорний

18
бордо
А5 датований/датир./dated

bordeaux

24
темно-синій

черный / black

зеленый/green
темно-синий/ dark blue

зелений

04

ALLEGRA

E21691-хх

А5 недатов./недат./undated

E21749-хх

UA Обкладинка – баладек. Фактура з
дрібними прожилками, нагадує тоненьку
шкіру. Обкладинка не змінює колір під час
тиснення.
RU Обложка – баладек. Фактура с мелкими

прожилками, напоминает тонкую кожу.
Обложка не изменяет цвет при тиснении.

EN Cover – baladek. Texture with small streaks
resembles thin leather. No cover color change
due to embossing.
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А5 датов./датиров./dated
А6 датов./датиров./dated
Тел. книга/Phone book

18
бордо
зелений

04

bordeaux

черный / black

E21692-хх
E21642-хх
E20725-хх

А5 недатов./недат./undated
А5 недатов./недат./undated
А6 недатов./недат./undated

Ділові щоденники / Ежедневники / Business diaries
ТМ ECONOMIX 2017

зеленый/green

темно-синій

24

темно-синий/ dark blue

чорний

01

CARIN

UA Один з найпопулярніших палітурних
матеріалів. Балакрон. Фактура з дрібними
прожилками створює ефект тоненької
шкіри. Для будь-якого виду тиснення.
Обкладинка не змінює колір під час
тиснення.
RU Один из наиболее популярных

политурных материалов. Балакрон, фактура
с мелкими прожилками создает эффект
тонкой кожи. Подходит для любого вида
тиснения. Обложка не изменяет цвет при
тиснении.

EN One of the most popular covering
materials. Balacron. Texture with small streaks
creates an effect of thin leather. Suitable
for any type of embossing. No cover color
change due to embossing.

(клітинка/клетка/square)
E22002-хх
E21716-хх
планінг дат./план. дат./dat. planning E21601-хх
планінг недат./план.недат./undat. plan. E21739-хх
E21726-хх

9

світло-сірий

10

светло-серый/light gray

серебро/silver

UA Оригінальна обкладинка, металізований
блиск та незвичайна глянцева і рельєфна
фактури. Матеріал – балакрон. Обкладинка
не змінює колір під час тиснення.

NEW

синій
А5 датов./датиров./dated
А6 датов./датиров./dated

синий/blue

темно-сірий 56

02

темно-серый/dark grey

срібло

16

GALLAXY

E21693-хх
E21643-хх

А5 недат./недат./undated
А6 недат./недат./undated

E21713-хх
E21723-хх

RU Оригинальная обложка,

металлизированный блеск и необычная
глянцевая и рельефная фактуры. Материал
- балакрон. Обложка не изменяет цвет при
тиснении.

EN Original cover, metalized glitter and
unusual glossy and relief textures.
Material –balacron. No cover color change
due to embossing.
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ТМ ECONOMIX 2017

01
чорний

черный/black

14

UA Обкладинка гладенька, балакрон.
Особливість – гама яскравих кольорів. Для
будь-якого виду тиснення. Не змінює колір
під час тиснення.

белый/white

білий

синій

темно-зелений 49

темно-зелен./dark green

синий/blue

02

SAMBA

RU Гладкая обложка, балакрон.

Особенность – гамма ярких цветов.
Подходит для любого вида тиснения.
Обложка не изменяет цвет при тиснении.

червоний

красный/red

03

Peculiarity – range of bright colors. For any
type of embossment. No cover color change
due to embossing.

фіолетовий
А5 датов./датиров./dated
А6 датов./датиров./dated

фиолетовый/purple

12

салатовий

13

салатов./bright green

EN Smooth cover, balacron.

E21694-хх
E21644-хх

Ділові щоденники / Ежедневники / Business diaries
ТМ ECONOMIX 2017

А5 недат./недат./undated
А6 недат./недат./undated

E21717-хх
E21727-хх

Тел. книга/Phone book

E20727-хх

11

NEW

04
зелений

зеленый/green

NEW

07

коричневый/brown

коричневий

NEW

сірий
А5 датов./датиров./dated
А6 датов./датиров./dated

серый/grey

10

синий/blue
красный/red

червоний

03

синій

02

чорний

черный/black

01

CROCO

E21695-хх
E21645-хх

А5 недатов./недат./undated
А6 недатов./недат./undated

E21718-хх
E21728-хх

UA Обкладинка – балакрон, лакована
поверхня, що імітує шкіру крокодила. Для
будь-якого виду тиснення. Не змінює колір
під час тиснення.
RU Обложка – балакрон, лакированная

поверхность, имитирующая кожу
крокодила. Подходит для любого вида
тиснения. Обложка не изменяет цвет при
тиснении.

EN Cover – balacron, lacquered surface
resembling crocodile leather. Suitable for any
type of embossing. No cover color change
due to embossing.

12
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чорний

синій

синий/blue

02

коричневый/brown
черный/black

01

бордо

bordeaux

18

коричневий

07

темно-зелений 04

темно-зеленый/dark-green

ALGORA

А5 датов./датиров./dated
E21689-хх
А5 недатов./недатиров./undat. E25401-хх

А6 недатов./недат./undated

E21736-хх

UA Матова шовковиста поверхня
обкладинки. Матеріал – балакрон. Для
будь-якого виду тиснення. Не змінює колір
під час тиснення.
RU Матовая шелковистая поверхность.

Материал – балакрон. Подходит для любого
вида тиснения. Обложка не изменяет цвет
при тиснении.

EN Silky matt surface. Material - balakron.
Suitable for any types of embossing. No cover
color change due to embossing.

Ділові щоденники / Ежедневники / Business diaries
ТМ ECONOMIX 2017

13

жовтий

темно-синій 24

темно-синий/ dark blue

02
синій

синий/blue

bordeaux
желтый/yellow

05

бордо

18

темно-зелен. 49

темно-зелен./dark green

CAPYS

А5 датов./датиров./dated

E21697-хх

А5 недатов./недат./undated
А6 недатов./недат./undated

E21720-хх
E21730-хх

UA Гладенька обкладинка, фактура нагадує
полотняне плетіння. Матеріал – балакрон.
Для будь-якого виду тиснення. Не змінює
колір під час тиснення.
RU Гладкая обложка, фактура стилизована

под полотняное плетение. Материал –
балакрон. Подходит для любого вида
тиснения. Обложка не изменяет цвет при
тиснении.

EN Silky cover, texture reassembles plain
weave . Material – balacron. Suitable for any
type of embossing. No cover color change
due to embossing.

14

Ділові щоденники / Ежедневники / Business diaries
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SAHARA
10
сірий
білий

RU Обложка – балакрон. Имеет

выразительную фактуру с мелкими
бороздками. Качественный яркий
материал. Широкая гамма цветов.
Материал рекомендуется для теснения
фольгой.

EN The cover is made of balacron. It has
expressive pattern with small furrows. High
quality unique material. Wide range of colors.
The material is best for foil stamping.

темно-червоний 03

белый/white

14

серый/grey

синий/blue

E21696-хх
E21644-хх

UA Обкладинка – балакрон. Має виразну
фактуру з дрібними борозенками. Якісний
оригінальний матеріал. Широка гама
кольорів. Матеріал рекомендується для
тиснення фольгою.

фіолетовий red
темно-кр./dark

коричневий
А5 датов./датиров./dated
А6 датов./датиров./dated

коричневый/brown

07

зелений

зелен./ green

04

синій

02

NEW

А5 недатов./недат./undated
А6 недатов./недат./undated

Ділові щоденники / Ежедневники / Business diaries
ТМ ECONOMIX 2017

E21715-хх
E21725-хх

планінг недат./недат./undated
планінг дат./план. дат./dat. planning

E21742-хх
E21602-хх

15

AMALFI

03
червоний

красный/red

зелений
коричневий

коричневый/brown

07

зеленый/green

04

РОЗПРОДАЖ

планінг недат./план.недат./undat. plan. E21743-хх

А5 недатов./недат./undated

E21711-хх

UA Матеріал – балакрон. Яскрава
обкладинка з легким блиском. Матова
поверхня. Не змінює колір під час тиснення.
RU Материал балакрон. Яркая обложка с

легким блеском. Матовая поверхность.
Не изменяет цвет при тиснении.

EN Material – balacron. Bright cover with light
gloss. Matt surface No cover color change
due to embossing.

16

Ділові щоденники / Ежедневники / Business diaries
ТМ ECONOMIX 2017

TANGO

А5 датов./датиров./dated

золото

золото / gold

синий / blue
зеленый / green

зелений

04

синій

02

15

РОЗПРОДАЖ

E21688-хх

А5 напівдат./полудат./semi-dat. O26111-хх

UA Оригінальна обкладинка з металевим
блиском у сучасному дизайні. Балакрон. Не
змінює колір під час тиснення
RU Оригинальная обложка с металлическим

блеском, современный дизайн. Балакрон.
Не изменяет цвет при тиснении.

EN Original cover with metallic shine, modern
design. Balacron.
No cover color change due to embossing.

Ділові щоденники / Ежедневники / Business diaries
ТМ ECONOMIX 2017
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FLASH

UA Яскрава гладенька обкладинка. Імітує
фактуру полірованї шкіри.
Відмінна риса даної обкладинки
різноманітна гама кольорів: від класичних
до яскравих. Чудове співвідношення ціни
та якості. Балакрон не змінює колір під час
тиснення.

07
коричневий

коричневый/brown

12
сиреневый/lilac

бузкковий
фісташковий

67

фисташ./Pistachio green

10
серый/gray

сірий

чорний
синій
червоний
зелений

зеленый/green

04

красный/red

03

синий/blue

02

черный/black

01

NEW

Тел. книга Flash А6 / Тел. книга / Phonebook

E20728-хх

А5 недатов./недат./undated
(клітинка/клетка/square)
А5 датов./датиров./dated

E22003-хх
E21606-хх

RU Яркая гладкая обложка. Имитирует

фактуру полированной кожи. Отличительная
черта данной коллекции – широкая гамма
цветов: от классических до ярких, сочных.
Отличное соотношение цены и качества.
Балакрон, не изменяет цвет при теснении..

EN The bright smooth cover. It resembles
polished leather. Distinctive feature of cover
is bright range of colors: from classic to bright.
Excellent value for money. Balacron does not
change color during embossing.

18
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OFFICE
коричневий

04
зелений

бордо/bordeaux

зеленый/green

синій

синий/blue

18
темно-сірий

10

темно-серый/dark gray

бордо

коричневый/brown

02

07

NEW

А5 недатов./недат./undated
(клітинка/клетка/square)

E22004-хх

А5 датов./датиров./dated

E21607--хх

UA Класична обкладинка. Поверхня
структурована, матова, приємна на дотик.
Висока якість та незвичайний дизайн,
повторює малюнок драпірованої тканини.
Матеріал стійкий до незначних механічних
пошкоджень. Не змінює колір під час
тиснення.
RU Классическая обложка. Поверхность

структурированная матовая, приятная
на ощупь. Высокое качество и
оригинальный дизайн, повторяющий
рисунок драпированной ткани. Материал
стойкий к незначительным механическим
повреждениям. Не изменяет цвет при
теснении.

Ділові щоденники / Ежедневники / Business diaries
ТМ ECONOMIX 2017

EN The classic cover. The surface is structured,
matte, pleasant to the touch. High quality
and unique design, resembles fichu pattern.
The material is resistant to minor mechanical
damages. No color change due to
embossing
19

MILITARY

UA Обкладинка – балакрон. Має вид
камуфляжу – способу маскування
у військової форми, техніки, тощо.
Пофарбування плямами, щоб змінити
їх природний вигляд і ввести в оману
супротивника. Бажане тиснення фольгою.

04
зелений
А5 датов./датиров./dated
А6 датов./датиров./dated

зеленый / green

коричневий

коричневый/brown

07

NEW

E21611-хх
E21631-хх

А5 недатов./недат./undated
А6 недатов./недат./undated

E21721-хх
E21722-хх

RU Обложка – балакрон. Имеет

традиционный рисунок камуфляжа –
способа маскировки военной формы,
техники, и т.д. Подходит для тесненя фольгой.

EN The cover is made of balacron. It is
decorated as camouflage - way of masking
of military uniforms, equipment and so on.
It is coloring with spots to change its natural
appearance and to disorient enemy. Foil
stamping is preferable.

20
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MARBLE
NEW

04
зеленый / green

02

темно-синий/dark blue

темно-синій

зелений

темно-сірий 10
бежевий
А5 датов./датиров./dated

бежевий/beige

66

темно-серый/dark grey

(без паралону/без паралона/without
foam)

E21608-хх

UA Матова фактура, малюнком нагадує
мармур. Кольори - металік . Балакрон. Не
змінює колір під час тиснення. Бажане
тиснення фольгою.
RU Матовая фактура, напоминает мрамор.

Цвета – металлик. Не изменяет цвет во время
теснения. Желательно использование
фольги.

EN The matte pattern resembles marble.
Metallic colors. Balacron. No color change
due to embossing. Foil stamping is preferable.

Ділові щоденники / Ежедневники / Business diaries
ТМ ECONOMIX 2017
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Щоденник датований
Ежедневник датированный / Dated diary (10; 11)

Щоденник датований
Ежедневник датированный / Dated diary

UA Формат: А5
Кількість сторінок -352.
Одна сторінка – один робочий день, субота та
неділя на одній сторінці.
Українська мова, додатково – російська та
англійська.
Інформаційний блок – 9 сторінок.
Телефонна книга.
Планінг на рік та на місяць.
Колір паперу блоку – білий або кремовий,
щільність - 70 г/м2
Кольори друку – бордо та темно-сірий.
Форзац – повнокольорові мапи України та
Європи.
Закладка – шовкова стрічка бордового
кольору.
На полях сторінок – регістри із зазначенням
поточного місяця (не висічені для білого блоку,
та висічені для кремового).

10

11

RU Формат: А5

Количество страниц-352.
Одна страница – один рабочий день, суббота
и воскресенье на одной странице.
Украинский язык, дополнительно - русский и
английский.
Информационный блок – 9 страниц.
Телефонная книга.
Планинг на год и на месяц.
Цвет бумаги блока – белый или кремовый,
плотность – 70 г/м2.
Цвета печати – бордовый и темно-серый.
Форзац – полноцветные карти Украины и
Европы.
Закладка – шелковая лента бордового цвета.
На полях страниц – регистры с обозначением
текущего месяца (не высеченные для белого
блока, и высеченные для кремового).

EN Format: A5
Number of pages – 352.
One page – one working day, Saturday and
Sunday are on one page.
Ukrainian language, additionally – Russian and
English.
Information block – 9 pages.
Phonebook
Planning for a year and a month.
Block papers color – white or cream, density –
70 g/m2.
Printing colors – Bordeaux and dark gray
Flyleaf – full-color maps of Ukraine and Europe.
Bookmark – silk bordeaux ribbon.
Registers with the designation of the current
month (non-cut for white block and cut for
cream one) are on the borders of pages

Щоденник недатований
/ Ежедневник недатированный

А5

А5
Наповнення інформаційних сторінок / Наполнение
информационных страниц / Information block content
UA Планінг на 2017-2018 рр. (для датованих). Міжнародні телефонні коди та коди
міст України. Мапа з часовими поясами. EAN – префікси країн. Валюти країн
світу. Міжнародні розміри одягу та знаки догляду за одягом. Одиниці вимірювання
та формати паперу. Загальноприйняті скорочення в ділових документах. Відстані
між містами України та Європи. Українські державні, професійні, релігійні свята
на 2017 р. (для датованих). Календарі на (для датованих та напівдатованих).
RU Планинг на 2017-2018 гг.( для датированных). Международные телефонные

коды и коды городов Украины. Карта с часовыми поясами. EAN – европейский
стандарт штрихкода стран. Валюты стран мира. Международные размеры
одежды и знаки ухода за одеждой. Единицы измерения и форматы бумаги.
Общепринятые сокращения в деловых документах. Расстояния между городами
Украины и Европы. Украинские государственные, профессиональные и
религиозные праздники на 2017 год (для датированных). Календари (для
датированных и полудатрованных).

EN Planning for 2017-2018 (dated).
International and Ukrainian cities telephone codes.
Map with time zones.
EAN – prefixes. International clothing sizes and garment care signs.
Units of measurement and paper formats.
Generally accepted acronyms in business documents.
Distances between the cities of Ukraine and Europe.
Ukrainian state, professional and religious holidays in 2017 (dated diaries). Calendars
(dated and semi-dated diaries).

Щоденник недатований / Ежедневник
недатированный / Undated diary
16

(для индивидуальных заказов и экспорта)
/ Undated diary (for individual orders and export)

17

UA Формат: А5; А6.
Кількість сторінок – 320.
Колір паперу блоку – кремовий.
Ліновка: клітинка, лінія.
Закладка – шовкова стрічка бордового
кольору.
Відривний куточок, перфорація по колу.
RU Формат: А5, А6.

Количество страниц – 320.
Цвет бумаги блока – кремовый.
Линовка: клетка, линия.
Закладка – шелковая лента бордового цвета.
Отрывной уголок, перфорация по кругу.

EN Format: A5, A6.
Number of pages – 320.
Block papers color – cream.
Ruling: squared, lined
Bookmark – bordeaux silk ribbon.
Tear-off corner, circle-wise perforation.

22

А5
А5
Ділові щоденники / Ежедневники / Business diaries
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Щоденник напівдатований / Ежедневник
полудатированный / Semi-dated diary

Щоденник напівдатований / Ежедневник
полудатированный / Semi-dated diary (12; 13)
12

13

UA Формат: А5
Кількість сторінок - 384.
Одна сторінка – один день.
Українська мова, додатково – російська та
англійська.
Інформаційний блок – 9 сторінок.
Телефонна книга.
Колір паперу блоку – білий або кремовий,
щільність – 70 г/м2.
Кольори друку – бордо та темно-сірий.
Форзац – повно кольорові мапи України та Європи.
Відривний куточок, перфорація по колу.
Закладка – шовкова стрічка бордового кольору.
На полях сторінок – регістри із зазначенням
поточного місяця (не висічені для білого блоку, та
висічені - для кремового).
RU Формат: А5

Количество страниц - 384.
Одна страница – один день.
Украинский язык, дополнительно - русский и
английский.
Информационный блок – 9 страниц.
Телефонная книга.
Цвет бумаги блока – белый или кремовый,
плотность – 70 г/м2.
Цвета печати – бордовый и темно-серый.
Форзац – полноцветные карти Украины и Европы.
Отрывной уголок, перфорация по кругу.
Закладка – шелковая лента бордового цвета.
На полях страниц – регистры с обозначением
текущего месяца (не высеченные для белого блока,
и высеченные - для кремового).

А5

А5

Щоденник датований / Ежедневник
датированный / Dated diary
6

6 - 360 ►

Ï’ßÒÍÈÖß
ïÿòíèöà | friday

Ñ²×ÅÍÜ | ÿíâàðü | january

EN Format: A5
Number if pages – 384.
One page – one day.
Ukrainian language, additionally – Russian and English.
Information block – 9 pages.
Phonebook.
Block papers colors – white or cream, density – 70 g/m2.
Printing color – bordeaux and dark grey
Flyleaf – full-color maps of Ukraine and Europe.
Tear-off corner, circle-wise perforation.
Bookmark – silk bordeaux ribbon.
Registers with the designation of the current month
(non-cut for white block and cut for cream one) are on
the borders of pages.

14
◄

ÑÓÁÎÒÀ
ñóááîòà | saturday

7 - 359

7

Щоденник датований / Ежедневник
датированный / Dated diary (14; 15)

january | ÿíâàðü | Ñ²×ÅÍÜ

Äåíü ñâ'ÿòîãî í³êîëè

 Ð³çäâî Õðèñòîâå
9

Ñ²×ÅÍÜ

8

10
9
11

10

12

13
11
14

12

15

16
13
17

18

14

15

◄

ÍÅÄ²Ëß
âîñêðåñåíüå | sunday

8 - 358

8

15

january | ÿíâàðü | Ñ²×ÅÍÜ
Äåíü ñâ'ÿòîãî í³êîëè

16

6

17

6 - 360 ►

Ï’ßÒÍÈÖß
ïÿòíèöà | friday

Ñ²×ÅÍÜ | ÿíâàðü | january

◄

ÑÓÁÎÒÀ
ñóááîòà | saturday

7 - 359

7

january | ÿíâàðü | Ñ²×ÅÍÜ

Äåíü ñâ'ÿòîãî í³êîëè

 Ð³çäâî Õðèñòîâå

18
9

Ñ²×ÅÍÜ

8

10

19
9

11

20
10

12

RU Формат: А4

13

2015/

12.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1511 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

01.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

02.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 ÒÈÆÄÅÍÜ | íåäåëÿ | week

01

12

Количество страниц-352.
Одна страница – один рабочий день, суббота и
воскресенье на одной странице.
Украинский язык, дополнительно - русский и
английский..
Информационный блок – 8 страниц.
Телефонная книга.
Цвет бумаги блока – белый или кремовый.
Цвета печати – бордовый и темно-серый.
Отрывной уголок, перфорация по кругу.
Закладка – шелковая лента бордового цвета.

14

15

06.01

07.01
08.01

16

А4

13
17

14

18

15

ÍÅÄ²Ëß
âîñêðåñåíüå | sunday

◄

8 - 358

8

january | ÿíâàðü | Ñ²×ÅÍÜ
Äåíü ñâ'ÿòîãî í³êîëè

16

17

18

19

20

2015/

А4

UA Формат: А4
Кількість сторінок -352.
Одна сторінка – один робочий день, субота та
неділя на одній сторінці.
Українська мова, додатково – російська та
англійська.
Інформаційний блок – 8 сторінок.
Телефонна книга.
Колір паперу блоку – білий або кремовий.
Кольори друку – бордо та темно-сірий.
Відривний куточок, перфорація по колу.
Закладка – шовкова стрічка бордового кольору.

12.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

01.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

02.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 ÒÈÆÄÅÍÜ | íåäåëÿ | week

01

06.01
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07.01
08.01

EN Format: A4
Number of pages – 352
One page – one working day, Saturday and Sunday
are on one page.
Ukrainian language, additionally – Russian and English.
Information block – 8 pages
Phonebook
Block papers color – white or cream.
Printing colors – bordeaux and dark gray
Tear-off corner, circle-wise perforation.
Bokmark – silk bordeaux ribbon.
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Щотижневик датований /недатований
Еженедельник датированный/недатированный
Dated/undated weekly planner (20; 21; 22)
UA Формат: А4, А5
Кількість сторінок: 128 (для датованих); 160
(для недатованих).
Один розворот – один тиждень.
Українська мова, додатково – російська та
англійська.
Інформаційний блок – 9 сторінок.
Телефонна книга.
Планінг на рік та на місяць.
Колір паперу блоку – білий.
Кольори друку – бордо та темно-сірий.
Відривний куточок, перфорація по колу.
Закладка – шовкова стрічка бордового
кольору.
На полях сторінок – регістри із зазначенням
поточного тижня.

20

А4 недатований/недатированный/undated

21

RU Формат: А4; А5

Количество страниц: 128 (для датированных);
160 (для недатированных).
Один разворот – одна неделя.
Украинский язык, дополнительно - русский и
английский.
Информационный блок – 9 страниц.
Телефонная книга.
Планинг на год и на месяц.
Цвет бумаги блока – белый.
Цвета печати – бордовый и темно-серый.
Отрывной уголок, перфорация по кругу.
Закладка – шелковая лента бордового цвета.
На полях страниц – регистры с обозначением
текущей недели.

EN Format: A4; A5
Number of pages – 128 (dated); 160 (undated).
One page spread – one week.
Ukrainian language, additionally – Russian and
English.
Information block – 9 pages.
Phonebook.
Planning for a year and a month.
Block paper color s– white.
Printing color – bordeaux and dark grey.
Tear-off corner, circle-wise perforation.
Bookmark – silk bordeaux ribbon.
Registers with the designation of the current
month are on the borders of pages.

Щоденник недатований
Ежедневник недатированный
Undated diary (23)
UA Розмір: 165х120 мм.

Кількість сторінок – 320.
Інформацій ний блок – 8 сторінок.
Телефонна книга.
Колір паперу блоку – білий.
Форзац – повно кольорові мапи України та
Європи.
Закладка – шовкова стрічка бордового
кольору.

А4 датований/датированный/dated

А5 датований/датированный/dated

22

Щоденник недатований / Ежедневник недатированный
Undated diary

23

RU Розмер:165х120 мм.

Количество страниц – 320.
Информационный блок – 8 страниц.
Телефонная книга.
Цвет бумаги блока – белый.
Форзац – полноцветные карты Украины и
Европы.
Закладка – шелковая лента бордового цвета.

EN Size: 165х120 mm.
Number of pages – 320.
Information block – 8 pages
Phonebook
Block paper color – white.
Flyleaf – full-color maps of Ukraine and Europe.
Bookmark – silk bordeaux ribbon

24
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Щоденник недатований / Ежедневник
недатированный / Undated diary (24)
24

UA Кількість сторінок - 336.
Інформаційний блок – 9 сторінок.
Телефонна книга.
Колір паперу блоку – кремовий.
Форзац – повно кольорові мапи України та
Європи.
Закладка – шовкова стрічка бордового
кольору.
Упакований в подарункову коробку.
RU Количество страниц – 336.

Информационный блок – 9 страниц.
Телефонная книга.
Цвет бумаги блока – кремовый.
Форзац – полноцветные карты Украины и
Европы.
Закладка – шелковая лента бордового цвета.
Упакован в подарочную коробку.

EN Number of pages – 336.
Information block – 9 pages.
Phonebook.
Block paper color – cream.
Flyleaf – full-color maps of Ukraine and Europe.
Bookmark – silk bordeaux ribbon.
In a gift box.

UA Фольгування торця, виготовлення кишені,
ляссе з логотипом, металеві шильда, куточок
виконуються на замовлення.
RU Фольгирование торца, изготовление

кармашка, ляссе с логотипом, металлические
шильда и уголки производится под заказ.

EN Foil stamping on spine, pocket , ribbon with
logo, metal nameplate and corners can be
made to order.

Наповнення інформаційних сторінок / Наполнение
информационных страниц / Information block content
UA Міжнародні телефонні коди та коди міст України. Мапа з часовими поясами.
EAN – префікси країн. Валюти країн світу. Міжнародні розміри одягу та знаки
догляду за одягом. Одиниці вимірювання та формати паперу. Загальноприйняті
скорочення в ділових документах. Відстані між містами України та Європи. Календарі.

Кишеня / Кармашек
Pocket

Металевий куточок
Металлический уголок
Metal corner

RU Международные телефонные коды и коды городов Украины. Карта с

часовыми поясами. EAN – европейский стандарт штрихкода стран. Валюты
стран мира. Международные размеры одежды и знаки ухода за одеждой.
Единицы измерения и форматы бумаги. Общепринятые сокращения в деловых
документах. Расстояния между городами Украины и Европы. Календари.

EN International and Ukrainian cities telephone codes.
Map with time zones.
EAN – prefixes. International clothing sizes and garment care signs.
Units of measurement and paper formats.
Generally accepted acronyms in business documents.
Distances between the cities of Ukraine and Europe.
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Фольгування торця
Фольгирование торца
Foil stamping on spine

Металева шильда
Металлическая шильда
Metal nameplate

25

А5, А6 ділові записники/ деловые
записные книжки /Business diaries

(СТР

26

А5 напівдат./полудат./Semi-dated
А4 щотижн. недат./еженед. дат.
dat. weekly planner

09
рожевий

18
07
коричневий

помаранч.

оранжевый/orange

06

коричневый/brown

bordeaux

розовый/pink

фісташковий 67

бордо

21
бірюзовий

бирюзовый/ turquois

фисташ./Pistachio green

05
жовтий
сірий
О26112-хх
О25423-хх

серый/gray

10

желтый/yellow

черный / black
сиреневый/lilac

бузковий

12

зелений

зеленый / green

04

темно-синій

24

темно-синий/ dark blue

чорний

01

VIVELLA

А5 датований/датований/dated
О25230-хх
А4 щотижн. дат./еженед. дат./dat.week.plan. О25245-хх
А5 щотижн. дат./еженед. дат./dat.week.plan. О25247-хх
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VIVELLA
O20823-xx
UA Популярна обкладинка зі штучної шкіри, має м’яку матову

оксамитову поверхню. Найбільший асортимент кольорів. Для
будь-якого виду тиснення. Змінює колір під
час тиснення (темніє під впливом температури).
RU Популярная обложка из искусственной кожи, имеет

мягкую матовую бархатистую поверхность. Самый широкий
ассортимент цветов. Для любого вида тиснения. Изменяет цвет
при тиснении (темнеет под воздействием температуры).

EN Popular imitation leather cover with soft matt velvety surface.
The widest range of colors. Suitable for any type of embossing.
Cover color changes due to embossing (gets darker under
temperature influence).

O20821-xx

червоний

красный/red

03

візитниця / визитница / business card holder
20 візиток / визиток / cards
з гумкою / с резинкой / with elastic band

А5 недатов./недат./undated (клітинка/клетка/square) E20823-хх
А5 напівдат./полудат./semi-dated
тиснення «Візерунок»
тиснение «Узор»
“Pattern” embossing

О25221-хх

тиснення «Квітка»
тиснение «Цветок»
“Flower” embossing

О25428-хх

А5 недатов./недат./undated (лінія/линия/lined) E20822-хх

візитниця / визитница / business card holder

тиснення «Notebook»
тиснение «Notebook»
О25222-хх
“Notebook” embossingplanner

з гумкою на 20 візиток
с резинкой на 20 визиток
with elastic band 20 cards

Ділові щоденники / Ежедневники / Business diaries
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О51615-хх
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NEBRASKA
UA М’яка глянцева обкладинка зі штучної
шкіри. Фактура імітує поліровану натуральну
шкіру з легкими прожилками. Для будьякого виду тиснення. Змінює колір під час
тиснення.
RU Мягкая глянцевая обложка.

Искусственная кожа. Фактура имитирует
полированную натуральную кожу с легкими
прожилками. Подходит для любого вида
тиснения. Обложка изменяет цвет при
тиснении.

EN Soft glossy cover.
Imitation leather. Texture resembles polished
genuine leather with light streaks. Suitable for
any type of embossing.
Cover color changes due to embossing.

датований з субобкладинкою О25200-хх
дат.с субобложкой/dated with sub-cover

А4 датований/датированный/dated О25241-хх
крем. блок/крем. блок/ cream block
А4 датований/датированный/dated О25240-хх

планінг з закр. пружиною
О21604-хх
планинг с закр. пружиной/ planning with
closed spring
6

6 - 360 ►
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II
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III
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Березень•Март•March
пн вт ср чт пт сб нд
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
mo tu we th

fr

sa

Січень
Январь • January

1

Ñ²×ÅÍÜ

165x120 недат. щоденник
О20820-хх
недат. ежедневник / undated diary

Щоденник в субобкладинці з магнітною
застібкою, та тримачем для ручки.
Ежедневник в субобложке с магнитной
застежкой и держателем для ручки.
Diary with sub-cover with magnetic closure
and pen loop.
під замовлення/под заказ/ made to order

Середа

1-364

Среда • Wednesday
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16:05

12

13

8

8

14

9
12

I

11

9

15

10

10
16

13

11

11
17

12

14

18

13

12

13

15

ÍÅÄ²Ëß
âîñêðåñåíüå14
| sunday

14

◄

8 - 358

8

january | ÿíâàðü | Ñ²×ÅÍÜ
Äåíü ñâ'ÿòîãî í³êîëè

16

17

18

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

19

20

20

01.
02.

01

Ілля, 13
Софія,14
Сергій,
Володимир
1 2 3 4 5 6Зоя,7Михайло,
8 9Віктор,
10Єлизавета,
11 12
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Антрепри́за
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

приватний заклад, призначений для видовищ
(театр, цирк тощо).

06.01
31.12

28

20

1 ÒÈÆÄÅÍÜ | íåäåëÿ | week

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Григорій, Ілля

Апологе́т
(від грецьк. apologetigus — захисний)
безмірне тенденційне вихваляння чого-небудь
або кого-небудь.

07.01
08.01

слово дня

12.

слово дня

2015/

1.01
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А5 напівдат./полудат./semi-dated О26113-хх
А5 датований/датированный/dated О25233-хх
(без паралону/без паралона/without foam)

А4 щотижн. дат./еженед. дат./dat.
weekly planner
А5 щотижн. дат./еженед. дат./dat.
weekly planner
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02
коричневий

24

темно-синий/ dark blue

коричневый/brown

07

синій

синий / blue

03
червоний

красный/red

18
бордо

bordeaux

темно-синій

сиреневый/lilac

бузковий

темно-коричн. 43

12

темно-корич./dark brown

чорний

черный/black

01

зелений

зеленый/green

04

NEBRASKA

О25243-хх

А4 щотижневик недат./ еженед.недат. О25424-хх
undat. weekly planner

О25246-хх

29

NEBRASKA

Папка A4/Папка/Folder

Візитниця A5/Визитница/FBusiness Card Holder

O36030-xx

візитниця / визитница / business card holder
90 візиток/визиток/cards
з тисненням на 90 візиток
с тиснением на 90 визиток
with embosing 90 cards

Папка A4/Папка/Folder
O36037-01

Папка A4/Папка/Folder
Артикул
Item No.
O36037-01
O36037-07
O36037-02
O36038-03
O36038-07
O36038-04
O36038-18
O36039-18
O36039-03
O36039-04
O36039-02
O36030-xx

Колір
Color

Тиснення
Embossing
До підпису/На подпись/For signature
До підпису/На подпись/For signature
До підпису/На подпись/For signature
Орнамент/Ornament
Орнамент/Ornament
Орнамент/Ornament
Орнамент/Ornament
Вітаємо/Поздравляем/Congratulations
Вітаємо/Поздравляем/Congratulations
Вітаємо/Поздравляем/Congratulations
Вітаємо/Поздравляем/Congratulations

Опис
Description

O36039-03

А4 візитниця / визитница / business card holder
О36036-хх
на кільцях, 400 візиток
на кольцах, 400 визиток
on rings 400 cards

О3602х-хх

O36038-04

А5 візитниця / визитница / business card holder
О36010-хх
на кільцях, 90 візиток
на кольцах, 90 визиток
on rings 90 cards

EN Material:

PU synthetic
leather;
format: А4.

RU Материал:
искусственная
кожа;
формат: А4.

____________
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NEBRASKA

METALLIC

66
бежевый/beige

бежевий

синий / blue

коричневий
білий

белый/white

14

коричневый/brown

07

синій

02

NEW

А5 напівдат./полудат./semi-dated О26109-хх

А5 датований/датированный/dated O25203--хх
(без паралону/без паралона/without foam)

UA Одна з самих популярних видів обкладинок.
Але в даному випадку металевий блиск.
Гарна, приємна на дотик, оригінальна
обкладинка, сучасна стримана гама кольорів.
Штучна шкіра. Змінює колір під час тиснення.
RU Одна из самых популярных обложек.

Новинка – Nebraska с металлическим блеском.
Красивая, приятная на ощупь оригинальная
обложка, современная сдержанная гамма
цветов. Искусственная кожа. Изменяет цвет при
теснении.

EN The one of the most popular types of covers.
But this one has metallic luster. Nice, pleasant to
the touch, unique cover, modern understated
color palette. Faux leather. It changes color
during embossing.
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07

коричневый/brown

коричневий

18
бордо

bordeaux

зелений
04
зеленый / green

темно-синій

24

темно-синий/ dark blue

чорний

черный / black

01

PERFECT

А5 датов./датиров./dated

О25234-хх

А5 напівдат./полудат./semi-dated О21769-хх

UA Обкладинка – штучна шкіра. Має вигляд
гладкої полірованої шкіри без прожилок.
Для будь-якого виду тиснення. Змінює колір
під час тиснення.
RU Обложка – искусственная кожа. Имеет

вид гладкой полированной кожи без
прожилок. Подходит для любого вида
тиснения. Обложка изменяет цвет при
тиснении.

EN Cover - imitation leather.
It looks like polished smooth leather without
streaks. Suitable for any type of embossing.
Cover color changes due to embossing.
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м’яка обкладинка / мягкая
обложка / soft cover

06
червоний

красный/red

03

помаранч

срібло

04
зеленый / green

зелений

оранжевый/orange

16
серебро/silver

синий / blue

фісташковий 67

фисташ./pistachio green

бузковий

сиреневый/lilac

12

коричневий

коричневый/brown

07

синій

02

CROSS

на гумці / с резинкой / with elastic
band

Щоденники з м’якою обкладинкою на гумці
Ежедневники в мягкой обложке с резинкой
Diaries with soft cover and elastic band

А5 датов./датиров./dated

О25235-хх

А5 напівд./полуд./semi-dat.

О21767-хх

UA Оригінальна рельєфна обкладинка зі
штучної шкіри. Для будь-якого виду тиснення.
Змінює колір під час тиснення.
RU Оригинальная рельефная обложка из

искусственной кожи. Подходит для любого
вида тиснения. Обложка изменяет цвет при
тиснении.

EN Original relief cover made of imitation leather.
Suitable for any type of embossing. Cover color
changes due to embossing.
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О25236-хх

чорно-сірий 01

черно-сер./dark grey

02
синій

синий / blue

07
коричневий

коричневый/brown

фісташковий 67
зелений
червоний
А5 датов./датиров./dated

красный/red

03

зеленый / green

04

фисташ./pistachio green

MAGIC

А5 напівдат./полудат./semi-dat. О21766-хх

UA Яскрава обкладинка зі штучної шкіри
нагадує блискучу тканину. Для будь-якого
виду тиснення. Змінює колір під час тиснення.
RU Яркая обложка из искусственной кожи

напоминает блестящую ткань. Подходит для
любого вида тиснения. Обложка изменяет
цвет при тиснении.

EN Bright imitation leather cover resembles shiny
fabric. Suitable for any type of embossing.
Cover color changes due to embossing.
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А5 датов./датиров./dated

О25238-хх

А5 напівд./полуд./semi-dat.

bordeaux

бордо

18

темно-синій

24

темно-синий/ dark blue

CALABRIA

О26114-хх

UA Обкладинка імітує вишукане мереживо,
з блиском. Не підлягає тисненню.
RU Обложка имитирует изысканное

кружево, с блеском. Не подлежит
тиснению.

EN Cover imitates sophisticated lace with
glitter. Not suitable for embossing.
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02
синий / blue

синій

01
черный / black

Беж. металлик
metallic beige
коричневый металлик
metallic brown

чорний

беж. металік 66
коричн. метал. 07
темно-зелений 49

темно-зеленый
dark green

темно-коричневый
dark brown

темно-корич. 43

бронза металлик
metal lic bronze

бронза метал. 18

золото металлик
metallic gold

золото метал. 15

MINK

А5 датов./датиров./dated

О25237-хх

А5 напівд./полуд./semi-dat.

О21768-хх

UA Обкладинка зі штучної шкіри. Нагадує
хутро тварин. Для будь-якого виду тиснення.
Змінює колір під час тиснення.
RU Обложка из искусственной кожи.

Напоминает мех животных. Подходит для
любого вида тиснения. Обложка изменяет
цвет при тиснении.

EN Imitation leather cover resembles animal
fur. Suitable for any type of embossing. Cover
color changes due to embossing.
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GLEN

13
10
серый/grey

салатовий
сірий
темно-синій

24

темно-синий/ dark blue

коричневий
салатовий

13

салатов./bright green

коричневый/brown

16

NEW

Діловий записник / Деловая записная книжка / Вusiness diary.
Колір паперу блоку - білий / Цвет бумаги блока – белый / Вlock paper color – white
Тверда обкладинка / Твердая обложка / Hard cover

О25201-хх
А5 датов./датиров./dated
А5 напівдат./полудат./semi-dat. О21108-хх

А5 недатов./недатиров./undated О21108-хх
UA Фактура нагадує відоме текстильне
плетіння «гусячі лапки». Яскраві кольори.
Матеріал зносостійкий, надійний.
Матеріал змінює колір під час тиснення.
RU Фактура обложки напоминает известное

текстильное плетение «гусиные лапки».
Яркие цвета. Износостойкая и надежная
искусственная кожа.
Материал изменяет цвет при теснении.

EN The pattern resembles houndstooth
weaving "crow's feet”. Bright colors. Wareresistant, reliable material.
Material is long-wearing and reliable.
The material changes color during embossing.
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Виготовлення на замовлення
Изготовление под заказ
Production to order

О25239-хх
А5 датов./датиров./dated
тиснення «Герб»/тиснение «Герб»
“National emblem” embossing
жовто-блакит./желто-голубой/yellow-blue

А5 напівдат./полудат./semi-dat. О26115-хх
тиснення «Герб»/тиснение «Герб»
“National emblem” embossing
жовто-блакит./желто-голубой/yellow-blue

UA Обкладинка виконана в комбінації двох
кольорів методом зшивання. Для будь-якого
виду тиснення.
RU Обложка выполнена в комбинации двух

цветов методом сшивания. Подходит для
любого вида тиснения.

EN Cover is made in a combination of two
colors by stitching. Suitable for any type of
embossing.
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01
черный / black

чорний

02
синий

синий / blue

червоний
бежевий

бежевый /beige

66

красный/red

03

STRIPE

м’яка обкладинка / мягкая
обложка soft cover

А5 датов./датиров./dated

О25285-хх

UA М’яка обкладинка зі штучної шкіри.
Фактура нагадує текстильну поверхню. Для
будь-якого виду тиснення. Змінює колір під
час тиснення.
RU Мягкая обложка из искусственной

кожи. Фактура напоминает тканевую
поверхность. Подходит для любого вида
тиснения. Материал изменяет цвет при
тиснении.

EN Soft imitation leather cover. Texture
resembles fabric surface. Suitable for any type
of embossing. Material color changes due to
embossing.
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40

07
коричневий

RU Обложка – искусственная кожа.

Фактура имитирует кожу ящерицы.
Гладкая поверхность с прожилками. Для
любого вида тиснения. Изменяет цвет при
термообработке.

EN Cover - imitation leather.
Texture imitates lizard skin.
Smooth surface with streaks.
Suitable for any type of embossing.
Changes color during the heat treatment

03

коричневый/brown

зеленый / green

UA Обкладинка – штучна шкіра. Фактура
імітує шкіру ящірки. Гладенька поверхня з
прожилками. Для будь-якого виду тиснення.
Змінює колір під час тиснення.

О25242-хх

червоний
А5 напівд./полуд./semi-dat.

красный/red

чорний
А5 датов./датиров./dated

синий / blue

синій

02

зелений

04

черный / black

01

темно-коричн. 43

темно-корич./dark brown

LIZARD

О21780-хх

А5 недатов./недат./undated. О25403-хх
(клітинка/клетка/square)
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VIVELLA LAK

черный / black

RU Обложка из высококачественной

искусственной кожи, имеет гладкую
глянцевую поверхность, фактура
лакированной кожи. Используется для всех
видов тиснения.
Прошивка по краю выполняется
для обложек недатированных и
полудатированных ежедневников.

А5 датов./датиров./dated

EN Cover is made of high quality imitation
leather with smooth glossy surface and patent
leather texture.
Used for all types of embossing.
The edge stitching is applied to the covers of
undated and semi-dated diaries.

синий / blue

синій

02

чорний

01

UA Обкладинка з матеріалу високої якості,
має гладеньку глянцеву поверхню, фактура
лакованої шкіри. Для будь-якого виду
тиснення. Змінює колір під час тиснення.
Прошивка по краю використовується
тільки для обкладинок напівдатованих та
недатованих щоденників.

О25280-хх

А5 напівд./полуд./semi-dated О26117-хх
А5 діловий записник /дел.зап. О27108-хх
книж./ business diary
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А5 недатов./недатир./undat. О25425-хх
А5 недатов./недат./undat.
О25437-хх
з прошив./с прошив./with stitching

41

18

RU Обложка из высококачественной

04

бордо

bordeaux

UA Обкладинка з матеріалу високої якості,
нагадує дорогу поліровану шкіру. Для будьякого виду тиснення. Змінює колір під час
тиснення.
Прошивка по краю використовується
тільки для обкладинок напівдатованих та
недатованих щоденників.

зеленый / green

искусственной кожи, имеет гладкую
поверхность, фактура имитирует дорогую
полированную кожу. Используется для всех
видов тиснения.
Прошивка по краю выполняется
для обложек недатированных и
полудатированных ежедневников.

EN Cover is made of high quality imitation
leather. It has a smooth surface, texture
imitates expensive polished leather.
Used for all types of embossing.
The edge stitching is applied to the covers of
undated and semi-dated diaries.

А5 датований/датир./dat.

42

О25222-хх

gold

золото

15

зелений

черный / black

блакитний

голубой / blue

11

чорний

01

CAPRICE

А5 напівд./полуд./semi-dat.
О26119-хх
А5 діл. записн. /деловая О27109-15, -11
запис. книж./ business diary

А5 недат./недат./undat.
О25426-хх
А5 недатов./недат./undat.
О25436-хх
з прошивкою/с прошивкой/with stitching
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ALKOR

RIDER
РОЗПРОДАЖ

бордо

темно-корич./dark brown

темно-коричн. 43
UA Штучна шкіра найвищої якості з об’ємною
текстурою. Для будь-якого виду тиснення.
Змінює колір під час тиснення.

bordeaux

темно-синій

24

18

темно-синий/ dark blue

РОЗПРОДАЖ

UA Обкладинка із м’якого матеріалу,
гладенька поверхня, вишуканий дизайн.
Для будь-якого виду тиснення. Змінює колір
під час тиснення.
RU Обложка из мягкого материала, гладкая

RU Искусственная кожа высшего качества

с объемной оригинальной текстурой.
Используется для всех видов тиснения.

поверхность без прожилок, оригинальный
дизайн. Используется для всех видов
тиснения.

EN High quality imitation leather with original
relief texture.
Used for all types of embossing.

EN Cover is made of soft material. Smooth
surface without streaks, original design.
Used for all types of embossing.

А5 недат./недат./undat.
А5 датований./датиров./dat.

О25413-хх
О25226-хх
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А5 недат./недат./undat.

О25412-хх

А5 датований./датиров./dat.

О25281-хх

43

білий

15
gold

золото

09
розовый/pink

рожевий

А5 недат. / недат. / undated

белый/white

14

03
красный/red

червоний
темно-синій

24

темно-синий/ dark blue

01
чорний

А5 датов./датиров./dated

черный / black

07
зелений

О25229-хх

блакитний

голубой / blue

11

зеленый / green

04

коричневий

коричневый/brown

ARMONIA

О25427-хх

UA Оригінальна обкладинка зі штучної шкіри,
матова поверхня з помітними прожилками,
створює ефект грубої шкіри. Для будь-якого
виду тиснення.
RU Оригинальная обложка из искусственной

кожи , матовая поверхность с явными
прожилками создает эффект грубой кожи.
Подходит для любого вида тиснения.

EN Original cover made of imitation leather.
Matt surface with evident streaks gives an
effect of rough leather. Suitable for any type
of embossing.
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ARMONIA

O20819-01

O20819-02

O20818-01

O20818-02

O20817-01

O20817-02

O20816-01

O20816-02

O20815-01

O20815-02

O20814-01

O20814-02

Ділові записники
Деловая записная книжка
Business diary

А5 нелінований/нелинованный/unlined О20815-хх
(кремовий блок/крем. блок/ cream block)
А5 нелінований/нелинованный/unlined О20819-хх
(білий блок/белый блок/white block)

METALLIC

А5 лінований/линованный/lined О20814-хх
(кремовий блок/крем. блок/ cream block)
А5 лінований/линованный/lined О20816 (18)-хх
(білий блок/белый блок/white block)

UA Обкладинка виконана в комбінації двох
кольорів методом зшивання. Для будь-якого
виду тиснення.
RU Обложка выполнена в комбинации двух

цветов методом сшивания. Подходит для
любого вида тиснения.

EN Cover is made in a combination of two
colors by stitching. Suitable for any type of
embossing.
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червоний
А5 датов./датиров./dated

О25228-хх

18
бордо
коричневий

красный/red

03

коричневый/brown

07

bordeaux

синий / blue

темно-коричн. 43

темно-корич./dark brown

синій

02

OSTRICH

А5 недат. / недат. / undated

О25414-хх

UA Яскравий сучасний матеріал із
високоякісної штучної шкіри, що нагадує
шкіру страуса, відповідає модним
тенденціям. Змінює колір під час тиснення.
RU Яркий современный материал,

высококачественная искусственная кожа,
напоминает страусиную кожу, отвечает
модным тенденциям. Изменяет цвет при
термообработке.

EN Bright modern material, leather imitations of
high quality that resemble ostrich hide. Meets
fashion trends. Changes color during the heat
treatment.
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бордо

bordeaux

02
синий / blue

синій

12
фіолетовий
А5 недат. / недат. / undated

О25404-хх

фиолетовый / purple

зеленый / green

зелений

04

чорний

черный / black

18

01

FANTASY

А5 напівдат./полудат./semi-dat. О21782-хх
А5 датований/датиров./dat. О25225-хх

UA Обкладинка – штучна шкіра. Яскрава
глянцева поверхня. Для будь-якого виду
тиснення. Змінює колір під час тиснення.
RU Обложка из искусственной кожи. Яркая

глянцевая поверхность. Подходит для
любого вида тиснения.

EN Imitation leather cover.
Bright glossy surface.
Suitable for any type of embossing.
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POLISH
золотой/gold

золото
темно-синій

24

темно-синий/dark blue

чорний

сірий металік 10

коричневый/brown

коричневий

07

серый/gray metallic

черный / black

01

15

NEW

UA Виразна фактура імітує блискучу
лаковану шкіру з прожилками. Традиційні
офісні кольори та кольори металік. Штучна
шкіра. Гладка, приємна на дотик поверхня.
Змінює колір під час термічної обробки,
підходить для будь-якого виду тиснення.

А5 датов./датиров./dated

О25216-хх

А5 напівдат./полудат./semi-dat. О26107-хх

RU Выразительная фактура имитирует

блестящую лакированную кожу с
прожилками. Традиционные офисные цвета
и цвета металлик. Гладкая, приятная на
ощупь искусственная кожа. Изменяет цвет
при термической обработке, подходит для
любого вида тиснения.

EN The expressive pattern imitates shiny
patent leather with veins. Traditional office
and metallic colors. Faux leather. Smooth,
pleasant to the touch surface.
The material changes color during the heat
treating, suitable for any type of embossing.
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GLOSS

коричневий
А5 недат. / недат. / undated

О25402 -хх

А5 датований/датиров./dat.

О25217-хх

зелений

зеленый / green

03
червоний

красний /red

синий / blue
коричневый/brown

07

синій

02

чорний

черный / black

01

04

NEW

UA Нова обкладинка, наближена до
шкіряної: м’яка, приємна на дотик.
Однорідна блискуча фактура. Якісний
матеріал, приємний на дотик. Штучна
шкіра. Рекомендується для будь якого виду
тиснення.
RU Новая обложка, приближенная

к коже: мягкая, приятная на ощупь.
Однородная блестящая фактура.
Качественный материал приятный на ощупь.
Искусственная кожа. Рекомендована для
любого вида теснения.

EN The new cover, close resemblance to
leather: soft, pleasant to the touch. Even shiny
texture. High quality material, pleasant to the
touch. Faux leather. Can be used for any type
of embossing.
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01
черный / black

чорний
синій

02

O25421-хх

синий / blue

коричневий
бордо

А5 недатований / недат. / undated
"Герб" / "National emblem"

червоний

красный/red

03

bordeaux

18

коричневый/brown

07

LEATHER

UA Матеріал – натуральна шкіра. Колір шкіри
може відрізнятись від фото.
RU Материал – натуральная кожа. Цвет кожи

может отличаться от фото.

EN Material – genuine leather.

Leather color may differ from one the on the
photo.

А5 датований/датиров./dat.

50

О25200-хх

А5 напівдат./полуд./semi-dat. О26120-хх
діловий записник/деловая
О27110-хх
записная книжка/business diary

А5 недат. / недат. / undated О25420 (21)-хх
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червоний
А5 датований/датир./dated

голубой / blue

блакитний

11

красный/red

03

LADY

О25263-хх

А5 діловий записник/деловая О20815-хх
записная книжка/business diary
кремовий блок/крем. блок/ cream block

UA Обкладинка зі штучної шкіри. Яскраві
кольори. Рельєфна фактура. Тисненняквітковий орнамент.
RU Обложка из искусственной кожи . яркие

цвета. Рельефная фактура. Тиснениецветочный орнамент.

EN Imitation leather cover. Bright colors. Relief
texture. Floral ornament embossing.
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GOBELEN
Е21787-56,
А5
"Мереживо"/"Кружево"/"Lace"
білий блок/белый блок/white
block

Е21786-03,
А5
"Орнамент"/"Ornament"
білий блок/белый блок/white
block

TAPESTRY

Е21787-12,
А5
"Мереживо"/"Кружево"/"Lace"
білий блок/белый блок/ white
block

Е21786-02,
А5
"Орнамент"/"Ornament"
білий блок/белый блок/white
block

О25451-11,
А5
«Мереживо»/«Кружево»/“Lace”
кремовий блок/крем. блок/
cream block

Е21786-01,
А5
"Орнамент"/"Ornament"
білий блок/белый блок/white
block

О25451-07,
А5
«Мереживо»/«Кружево»/“Lace”
кремовий блок/крем. блок
cream block

Е21787-24,
А5
"Мереживо"/"Кружево"/"Lace"
білий блок/белый блок/white
block

О25250-07

О25450-02

Е21787-02,
А5
"Мереживо"/"Кружево"/"Lace"
білий блок/белый блок/white
block

О25450-01

UA Гобелен (фр. gobelin) — один із різновидів декоративно-ужиткового мистецтва, стінний безворсовий килим із сюжетною або орнаментною
композицією, витканий вручну або на спеціальному обладнанні перехресним переплетенням ниток. Гобеленові обкладинки виконані по новітнім
технологіям жакардового ткацтва на сучасному текстильному обладнані.
RU Гобелен (фр. gobelin) – один из разновидностей декоративно-прикладного искусства, безворсовый ковер с сюжетной композицией или орнаментом,

вытканный в ручную, или на специальном оборудовании перекрестным переплетением ниток. Гобеленовые обложки выполнены с использованием новых
технологий жакардового плетения на современном текстильном оборудовании.

EN Tapestry (fr. gobelin) – one of the varieties of applied art, lint-free carpet with narrative composition or ornament, woven manually or by using crosswise weave on special
equipment. Tapestry covers are made according to the cutting edge Jacquard weaving technologies with the use of modern textile equipment.

А5 Щоденник недатований
Ежедневник недатированный
Undated diary

А5 недат. / недат. / undated

Economix

А5 недат. / недат. / undated

Cabinet

А5 недат./недат./undat. О25250-07
«Пастка для птахів»/«Ловушка для
птиц»/“Dodge for catching birds”
крем. блок/крем. блок/cream block
А5 недат./недат./undat. О25450-02
«Пшениця»/«Пшеница»/“Wheat”
крем. блок/крем.блок/cream block
А5 недат./недат./undat. О25450-01
«Слава Україні!»/«Слава Украине!»
“Glory to Ukraine!”
крем. блок/крем.блок/cream block
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GOBELEN

О25455-04,
А5
"Затишшя" /"Затишье"/"Calmness"
крем. блок/крем.блок/cream block
нелінований/нелинованный/unlined

О25455-05,
А5
"Їжак" /"Ежик"/"Hedgehog"
крем.блок/крем.блок/cream block
нелінований/нелинованный/unlined

О25455-07,
А5
" Kозаки" /"Казаки"/"Kozaky"
крем. блок/крем.блок/cream block
нелінований/нелинованный/unlined

О25455-08,
А5
"Мереживо"/"Кружево"/"Lace"
крем. блок/крем.блок/cream block
нелінований/нелинованный/unlined

О25455-03
О25455-01
О25455-02

О25455-06,
А5
"Герб" / "National emblem"
крем. блок/крем.блок/cream block
нелінований/нелинованный/unlined

Діловий записник
Деловая записная книжка
Business diary
О25455-01,
А5
"Венеція" /"Венеция"/"Venice"
кремовий блок /крем. блок/ cream block
нелінований/нелинованный/unlined

тверда обкладинка
твердая обложка
hard cover

А5 діловий записник/деловая О25455-хх
записная книжка/business diary
крем. блок/крем. блок/ cream block

О25455-02,
А5
"Андріївський узвіз" /"Андреевский спуск"
"Andrew's descent"
кремовий блок /крем. блок/ cream block
нелінований/нелинованный/unlined
О25455-03,
А5
"Софія" /"София"/"Sophia"
кремовий блок /крем. блок/ cream block
нелінований/нелинованный/unlined
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О25405-хх

О25406-хх

UA Яскрава колекція унікальних щоденників. Обкладинка виконана методом вишивки по штучній шкірі. Вишивка — один із видів народного декоративного мистецтва
українців; орнаментальне або сюжетне зображення на тканині, шкірі, виконане різними ручними або машинними швами.
Нова серія щоденників, результат співпраці нашої компанії та дизайнера Олесі Телиженко. Вона вже понад 10 років розвиває свій авторський стиль
"Етно-модерн" в українській фешн індустрії. Неодноразова учасниця всеукраїнських та міжнародних симпозіумів, виставок та показів.
RU Вышивка – один из видов народного декоративного искусства украинцев; орнаментальное или сюжетное изображение на ткани, коже, выполненное различными

ручными или машинными швами. Яркая колекция уникальных ежедневников, обложка которых выполнена методом вышивки по искусственной коже. Результат
сотрудничества нашей компании та Олеси Телиженко, которая уже более 10 лет развивает свой авторский стиль «Этно-модерн» в украинской фешн индустрии.

Неоднократная участница всеукраинских и
международных симпозиумов, выставок и показов.
А5 недат. / недат. / undated
(лінія/линия/line)
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О25405-хх

А5 недат. / недат. / undated
(клітинка/клетка/squared)

О25406-хх

EN It is a bright collection of diaries, cover has
embroidery over faux leather. Embroidery is a type of
Ukrainian Decorative Folk Art; ornamental or subject
images on textile, leather, made by various hand or
machine stitches.
A new range of diaries is made in exclusive design.
It is the result of cooperation of our company and
designer Olesya Telyzhenko. She has been developing
her author "Ethno-modern" style in Ukrainian fashion
industry for more than 10 years. Olesya took part in
numerous nationwide and international symposiums,
exhibitions and shows.

Ділові щоденники / Ежедневники / Business diaries
ТМ OPTIMA 2017

А5

25

Діловий записник
Деловая записная книжка
Business diary

26
27
28

UA Розмір 136х207 мм; 97х140 мм;
Кількість сторінок – 256.
Інформаційний блок – 7 сторінок.
Телефонна книга.
Колір паперу блоку – білий або кремовий.
Щільність – 70 г/м2.
Кольори друку – бордовий та темно-сірий.
Ляссе – стрічка бордового кольору.
Ділові записники з кремовим блоком
пакуються у подарункову коробку.
RU Размер: 136х207 мм; 97х140 мм;

Количество страниц– 256.
Информационный блок – 7 страниц.
Телефонная книга.
Цвет бумаги блока – белый или кремовый.
Плотность – 70 г/м2.
Цвета печати– бордовый или темно-серый.
Ляссе – шелковая лента бордового цвета.
Записные книжки с кремовым блоком
упаковываются в подарочную упаковку.

А6
29

м’яка обкладинка
мягкая обложка
soft cover

тверда обкладинка
твердая обложка
нard cover

Ділові щоденники / Ежедневники / Business diaries
ТМ OPTIMA 2017

30

декоративна відстрочка
декоративная отсрочка
decorative stitching

EN Size: 136х207 mm; 97х140 mm;
Number of pages – 256.
Information block – 7 pages
Phone book
Block paper color – white or cream.
Density – 70 g/m2
Printing colors - Bordeaux or dark grey.
Ribbon – silky bordeaux tape.
Business diaries with cream block are packed
in gift box.

кольорова гумка
цветная резинка
сolored elastic band

різні види тиснення
различные виды тиснений
different kinds of embossing
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Діловий записник / Деловая записная книжка / Business diary.
Колір паперу блоку - білий / Цвет бумаги блока – белый / Block paper color – white
М’яка обкладинка / Мягкая обложка / Soft cover

O27107-xx,
O20383-xx,

А5
A6

Vivella
Vivella

на гумці /c резин./with elastic band
О27105-xx,
А5
Vivella
O20384-xx,
A6
Vivella

м’яка обкладинка
мягкая обложка
soft cover

Діловий записник / Деловая записная книжка / Вusiness diary.
Колір паперу блоку - білий / Цвет бумаги блока – белый / Вlock paper color – white
Тверда обкладинка / Твердая обложка / Hard cover

О20810-xx
А5
Vivella
O20811-xx
A5
Vivella
(на гумці /c резинкой/wth elastic band)
тверда обкладинка
твердая обложка
нard cover

Діловий записник / Деловая записная книжка / Вusiness diary.
Колір паперу блоку - білий / Цвет бумаги блока – белый / Вlock paper color – white
Тверда обкладинка / Твердая обложка / Hard cover

тверда обкладинка
твердая обложка
нard cover

56

Колір паперу блоку - білий
цвет бумаги блока – белый
вlock paper color – white

На гумці
c резинкой
wth elastic band
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Діловий записник / Деловая записная книжка / Business diary
Колір паперу блоку - кремовий / Цвет бумаги блока – кремовый / Block paper color – cream
М’яка обкладинка / Мягкая обложка / Soft cover

тиснення "Мереживо"
тиснение /"Кружево"
"Lace" foil stamping
О20806-10,-03
А5
О20805-10,-03
А6

тиснення "Серце" (фольга)
тиснение /"Сердце" (фольга)
"Heart" foil stamping
О20803-03,-24,-09,-12,-05 А6 Vivella

Vivella
Vivella

ТВЕРДА ОБКЛАДИНКА/ТВЕРДАЯ ОБЛОЖКА /НARD COVER

тиснення "Візерунок"/тиснение "Узор"
"Pattern" embossing
О20801-10,-03,-21,-67 A5
Vivella
О20804-12,-67,-03
A6
Vivella
(м’яка обкладинка / мягкая обложка / soft cover)

тиснення "Метелик" (фольга)
тиснение "Бабочка" (фольга)
" Butterfly" foil stamping
-24,-09,-21,-05,-03 А5 Vivella

Діловий записник / Деловая записная книжка / Business diary.
Колір паперу блоку - кремовий / Цвет бумаги блока – кремовый / Block paper color – cream
М’яка обкладинка / Мягкая обложка / Soft cover

О27109-15, А5 Caprice
на гумці / c резинкой
with elastic band

О27108-01, А5 Vivella Lak
на гумці / c резинкой
with elastic band
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О27110-xx,
А5
натуральна шкіра
натуральная кожа/genuine
leather

О27111-xx,
А5
натуральна шкіра/ натуральная
кожа/genuine leather
"Герб" / "National emblem"

О27112-11, А5
Caprice
на гумці / c резинкой
with elastic band
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Діловий записник / Деловая записная книжка / Business diary.
Колір паперу блоку - білий / Цвет бумаги блока – белый / Block paper color – white
М’яка обкладинка / Мягкая обложка / Soft cover

тиснення "Кульбаба"/тиснение
"Одуванчик" / "Dandelion" embossing
О27106-67
А5
Vivella
O20385-67
A6
Vivella

тиснення "Мереживо"/тиснение
"Кружево" / "Lace" embossing
О27106-10,-09
A5
Vivella
О20385-10,-09
A6
Vivella
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тиснення "Візерунок"/тиснение "Узор"
"Pattern" embossing
О27106-07,-18
А5
Vivella
O20385-07,-18
A6
Vivella

тиснення "Мак"/тиснение "Мак"
"Poppy" embossing
О27106-12,-03
А5
Vivella
O20385-12,-03
A6
Vivella

тиснення "Notebook"/тиснение
"Notebook"/ "Notebook" embossing
О20802-04,-24,-67
А5
Vivella
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TEXTILE

FLOWERS

КВІТИ
рожевий

розовый/pink

03
красный/red

червоний

04
зеленый / green

зелений

15
золото

gold

темно-сірий 56

срібло

тем.-серю/dark gray

02
синий / blue

синій

03
червоний

красный/red

зеленый / green
gold

золото

15

зелений

04

серебро / silver

16

09

ТЕКСТИЛЬ

Текстиль / Textile

Квіти/ Цветы/ Flowers

UA Обкладинка – дизайнерський папір.

Колір паперу блоку – білий.
Тверда обкладинка.

UA Обкладинка – дизайнерський папір.
Колір паперу блоку – білий.
Тверда обкладинка.

RU Обложка – дизайнерская бумага.

RU Обложка – дизайнерская бумага.

EN Cover – designer paper.
Block paper color – white.
Hard cover.
А5 датов./датов./dated
А6 датов./датов./dated
А6 недат./недат./undat.
А5 блокнот/notebook
80 арк./стр./p.
А6 блокнот/notebook
80 арк./стр./p.

EN Cover – designer paper.
Block paper color – white.
Hard cover.

Цвет бумаги блока – белый.
Твердая обложка.

Е21634-хх
Е21638-хх
Е21746-хх
Е21902-хх
Е21912-хх
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ТМ ECONOMIX 2017

Цвет бумаги блока – белый.
Твердая обложка.

А6 датов./датов./dated
Е21637-хх
А6 недатов./недатов./undated Е21748-хх
А5 блокнот/notebook
Е21903-хх
80 арк./стр./p.
А6 блокнот/notebook
Е21913-хх
80 арк./стр./p.

59

VENICE

EGYPT

ЄГИПЕТ

Венеція / Венеция / Venice

UA Обкладинка – дизайнерський папір.

чорний з золот.01

черно-зол./ black-gold

світло-коричн. 42

свет.-корич./light brown

02
синий / blue

синій

18
bordeaux

бордо

03
червоний

красный/red

блакитний
шампань
рожевий

розовый/pink

09

фіолетовий

12

фиолетовый / purple

champagne

66

голубой / blue

10

ВЕНЕЦІЯ

Египет / Egypt

UA Обкладинка – дизайнерський папір.

Колір паперу блоку – білий.
Тверда обкладинка.

Колір паперу блоку – білий.
Тверда обкладинка.

RU Обложка – дизайнерская бумага.

RU Обложка – дизайнерская бумага.

EN Cover – designer paper.
Block paper color – white.
Hard cover.

EN Cover – designer paper.
Block paper color – white.
Hard cover.
А6 недатов./недатов./undated Е21729-хх
А4 блокнот/notebook
Е20291-хх
96 арк./стр./p.
А5 блокнот/notebook
Е21901-хх
80 арк./стр./p.
А6 блокнот/notebook
Е21911-хх
80 арк./стр./p.

Цвет бумаги блока – белый.
Твердая обложка.

А5 блокнот/notebook
80 арк./стр./p.
А6 блокнот/notebook
80 арк./стр./p.

60

Е21900-хх
Е21910-хх

Цвет бумаги блока – белый.
Твердая обложка.
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UA Обкладинка – дизайнерський папір.

18
бордо

Варан / Lizard

Колір паперу блоку – білий.
Тверда обкладинка.

UA Обкладинка – дизайнерський папір.
Колір паперу блоку – білий.
Тверда обкладинка.

RU Обложка – дизайнерская бумага.

RU Обложка – дизайнерская бумага.

Цвет бумаги блока – белый.
Твердая обложка.

Цвет бумаги блока – белый. Твердая обложка.

EN Cover – designer paper.

EN Cover – designer paper.
Block paper color – white.
Hard cover.

А4 блокнот/notebook
96 арк./стр./p.
А5 блокнот/notebook
80 арк./стр./p.
А6 блокнот/notebook
80 арк./стр./p.

bordeaux

04
зелений

бордо

bordeaux

Клітинка / Клетка / Squared

зеленый / green

червоний

красный/red

чорний

ВАРАН

18

черный / black

LIZARD

03

SQUARED

01

КЛІТИНКА

Block paper color – white. Hard cover.

Е21923-хх
Е21906-хх
Е21916-хх
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А6 недат./недат./undat.
під замов./под заказ made to order
А4 блокнот/notebook
O20292-хх
96 арк./стр./p.
А5 блокнот/notebook
O20284-хх
80 арк./стр./p.
А6 блокнот/notebook
O20266-хх
80 арк./стр./p.

61

STYLE

СТИЛЬ

Змія / Змея / Snake

UA Обкладинка – дизайнерський папір.

зелений

18
бордо

RU Обложка – дизайнерская бумага.

RU Обложка – дизайнерская бумага.

Block paper color – white. Hard cover.
А5 датов./датов./dated
А6 датов./датов./dated
А4 блокнот/notebook
96 арк./стр./p.
А5 блокнот/notebook
80 арк./стр./p.
А6 блокнот/notebook
80 арк./стр./p.

62

E21633-хх
E21635-хх
E21920-хх
E21904-хх
E21914-хх

bordeaux

07
Колір паперу блоку – білий.
Тверда обкладинка.

EN Cover – designer paper.

коричневый/brown

коричневий

Стиль / Style

UA Обкладинка – дизайнерський папір.

Колір паперу блоку – білий.
Тверда обкладинка.

Цвет бумаги блока – белый. Твердая обложка.

зеленый / green

04

04
зелений

зеленый / green

помаранчевий 05

оранжевый / оrange

червонийй
чорний
синій

синий / blue

02

черный / black

01

красный/red

03

темно-сірий

56

SNAKE

тем.-серю/dark gray

ЗМІЯ

Цвет бумаги блока – белый.
Твердая обложка.

EN Cover – designer paper.
Block paper color – white.
Hard cover.

А5 датов./датов./dated
А4 блокнот/notebook
96 арк./стр./p.
А5 блокнот/notebook
80 арк./стр./p.

E21636-хх
E21924-хх
E21907-хх
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чорний

черный / black

02
синий / blue

синій

червоний

03

синій

синий / blue

01

БІЗНЕС

красный/red

зелений

зеленый / green

01
чорний

черный / black

BUSINESS

02

CROCO

04

КРОКО

Кроко / Croco

Бізнес / Business

UA Обкладинка – дизайнерський папір.

Колір паперу блоку – білий.
Тверда обкладинка.

UA Обкладинка – дизайнерський папір.
Колір паперу блоку – білий.
Тверда обкладинка.

RU Обложка – дизайнерская бумага.

RU Обложка – дизайнерская бумага.

Цвет бумаги блока – белый. Твердая обложка.

EN Cover – designer paper.

Block paper color – white.Hard cover.
А4 блокнот/notebook
96 арк./стр./p.
А5 блокнот/notebook
80 арк./стр./p.
А6 блокнот/notebook
80 арк./стр./p.

Е21921-хх

Цвет бумаги блока – белый.
Твердая обложка.

EN Cover – designer paper.
Block paper color – white.
Hard cover.

Е21905-хх
Е21915-хх
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А4 блокнот/Notebook
96 арк/стр/p.

Е21922-хх
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САТИН

UA Обкладинка – дизайнерський папір.

срібло

03
червоний
Колір паперу блоку – білий.
Тверда обкладинка.

RU Обложка – дизайнерская бумага.

RU Обложка – дизайнерская бумага.

EN Cover – designer paper.

красный / red

15

Сатин / Stin

UA Обкладинка – дизайнерський папір.

Колір паперу блоку – білий.
Тверда обкладинка.

Цвет бумаги блока – белый. Твердая обложка.

золотой / gold

золотий

Вельвет / Velvet

серебро / silver

02
синій

синий / blue

15
золотий

золотой / gold

зелений
чорний

черный / black

01

зеленый / green

04

16

ВЕЛЬВЕТ

Цвет бумаги блока – белый.
Твердая обложка.

Block paper color – white. Hard cover.

EN Cover – designer paper.
Block paper color – white.
Hard cover.

А6 недатов./недатов./undated Е21734-хх
А6 блокнот/notebook
Е20262-хх
80 арк./стр./p.
А5 блокнот/notebook
Е20280-хх
80 арк./стр./p.

А6 недатов./недатов./undated Е21731-хх
А6 блокнот/notebook
Е20263-хх
80 арк./стр./p.
А5 блокнот/notebook
Е20281-хх
80 арк./стр./p.
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