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Vážení zákazníci, 
sme radi, že nám venujete svoju priazeň a chceli by sme Vám predstaviť našu novú kolekciu, ktorú 
máme pripravenú pre tento rok. Jedná sa o nástenné a stolové kalendáre, ďalej mnoho typov diárov 
rôznych veľkostí a materiálového prevedenia. 
V ponuke máme ucelenú radu kalendárov a diárov so slovenským a českým kalendáriom, ktorá 
obsahuje cez 150 titulov. 
Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 2009. V portfóliu máme tiež výrobky darčekového, kreatívneho 
a školského sortimentu. Veľké množstvo produktov vyrábame v licenčných radách s motívmi DISNEY 
a s motívmi z VEČERNÍČKOV s Českou televíziou. 
Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a využijete niektoré z mnohých možností, ako si tieto produkty 
objednať.

Kolektív fi rmy MFP papier s.r.o.

telemarketing@mfp.cz

+420 608 110 580 - mobilná linka
+420 581 282 140 - pevná linka 

pracovná doba telemarketingu:
Po - Št 7,30 - 16,00 hod., Pi - 7,30 - 15,00 hod.

MFP_telemarketing1

MFP_telemarketing2

e-shop
Pozývame Vás na prehliadku nášho e-shopu, ktorý Vám 
ponúkne jednoduchú formu objednania tovaru a prinesie Vám 
potrebný užívateľský komfort. Veríme, že oceníte jeho funkčnosť, 
jednoduchosť a intuitívnosť. Po registrácii a prihlásení sa 
zobrazia Vaše ceny a môžete si objednávať. Do nášho katalógu 
poskytujeme prístup aj neprihláseným užívateľom. Neprihlásení 
užívatelia ale majú k dispozícii len základný katalóg, cenník 
a dodacie podmienky. Na vývoji budeme i naďalej pracovať 
a riadiť sa Vašimi požiadavkami a pripomienkami.

obchodní zástupcovia
V rámci celej Slovenskej republiky sú Vám k dispozícii naši kvalitne vyškolení obchodní zástupcovia, ktorí Vám 
ochotne predvedú náš široký sortiment. Prostredníctvom našich obchodných zástupcov ponúkame pravidelný 
poradenský a dodávateľský servis pre Vašu maximálnu spokojnosť.
obchodní zástupcovia (+421) 914 512 008, (+421) 914 512 001, (+421) 914 512 002

telemarketing
Prihlásia sa vám naše operátorky, ktoré rady poradia pri výbere toho najlepšieho tovaru pre váš obchod. 

www.mfppapier.sk

Nájdete nás aj na 
sociálnych sieťach:
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Mesačný kalendárMesačný kalendár
Formát: 320 x 450 mmFormát: 320 x 450 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 10 ksBalenie: 10 ks

Europe - nástenný

Priestor na reklamnú potlač 50 mm

Priestor na reklamnú potlač 50 mm

1060963

8FTFLNI*feejed+

4 Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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Mesačný kalendárMesačný kalendár
Formát: 320 x 450 mmFormát: 320 x 450 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 10 ksBalenie: 10 ks

Flowers - nástenný

Priestor na reklamnú potlač 50 mm

Priestor na reklamnú potlač 50 mm

1060964

8FTFLNI*feejfa+

5Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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Mesačný kalendárMesačný kalendár
Formát: 320 x 450 mmFormát: 320 x 450 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 10 ksBalenie: 10 ks

Hrady a zámky - nástenný

Priestor na reklamnú potlač 50 mm

Priestor na reklamnú potlač 50 mm

1060966

8FTFLNI*feejhe+

6 Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.

SK_Katalog_kalendare_2019.indd   6SK_Katalog_kalendare_2019.indd   6 26.03.2018   8:52:5826.03.2018   8:52:58



Mesačný kalendárMesačný kalendár
Formát: 320 x 450 mmFormát: 320 x 450 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 10 ksBalenie: 10 ks

Krajiny - nástenný

Priestor na reklamnú potlač 50 mm

Priestor na reklamnú potlač 50 mm

1060967

8FTFLNI*feejib+

7Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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Mesačný kalendárMesačný kalendár
Formát: 320 x 450 mmFormát: 320 x 450 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 10 ksBalenie: 10 ks

Česká republika - nástenný

Priestor na reklamnú potlač 50 mm

Priestor na reklamnú potlač 50 mm

1060962

8FTFLNI*feejdg+

8 Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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Mesačný kalendárMesačný kalendár
Formát: 320 x 450 mmFormát: 320 x 450 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 10 ksBalenie: 10 ks

Hory - nástenný

Priestor na reklamnú potlač 50 mm

Priestor na reklamnú potlač 50 mm

1060965

8FTFLNI*feejgh+

9Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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Priestor na reklamnú potlač 50 mm

Priestor na reklamnú potlač 50 mm

Mesačný kalendárMesačný kalendár
Formát: 320 x 450 mmFormát: 320 x 450 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 10 ksBalenie: 10 ks

Cats - nástenný

1060968

8FTFLNI*feejji+

10 Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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Priestor na reklamnú potlač 50 mm

Priestor na reklamnú potlač 50 mm

Mesačný kalendárMesačný kalendár
Formát: 320 x 450 mmFormát: 320 x 450 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 10 ksBalenie: 10 ks

Horses - nástenný

1060970

8FTFLNI*fefabi+

11Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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Mesačný kalendárMesačný kalendár
Formát: 320 x 450 mmFormát: 320 x 450 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 10 ksBalenie: 10 ks

Dogs - nástenný

Priestor na reklamnú potlač 50 mm

Priestor na reklamnú potlač 50 mm

1060969

8FTFLNI*fefaab+

12 Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.

SK_Katalog_kalendare_2019.indd   12SK_Katalog_kalendare_2019.indd   12 26.03.2018   8:53:0926.03.2018   8:53:09



Priestor na reklamnú potlač 50 mm

Priestor na reklamnú potlač 50 mm

Mesačný kalendárMesačný kalendár
Formát: 320 x 450 mmFormát: 320 x 450 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 10 ksBalenie: 10 ks

Kytice - nástenný

1060971

8FTFLNI*fefacf+

13Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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Mesačný kalendárMesačný kalendár
Formát: 320 x 450 mmFormát: 320 x 450 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 10 ksBalenie: 10 ks

Tento mesačný kalendár Vám umožní prehľadne plánovať aktivity celej rodiny. Tento mesačný kalendár Vám umožní prehľadne plánovať aktivity celej rodiny. 
Už Vám neunikne besiedka či futbalové stretnutie Vášho potomka. Už Vám neunikne besiedka či futbalové stretnutie Vášho potomka. 
Prehľadné, intuitívne, všetko na jednom mieste.Prehľadné, intuitívne, všetko na jednom mieste.

Rodinný - nástenný

Priestor na reklamnú potlač 50 mm

Priestor na reklamnú potlač 50 mm

1061024

8FTFLNI*fefffb+

14 Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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Priestor na reklamnú potlač 80 mm

Trojmesačný

Trojmesačný kalendárTrojmesačný kalendár
Formát: 315 x 420 mmFormát: 315 x 420 mm
Farebnosť: dvojfarebnýFarebnosť: dvojfarebný
Balenie: 10 ksBalenie: 10 ks

Kvety - viazankový

Mesačný kalendárMesačný kalendár
Formát: 100 x 450 mmFormát: 100 x 450 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 25 ksBalenie: 25 ks

Priestor na reklamnú 
potlač 50 mm

Priestor na reklamnú 
potlač 50 mm

Priestor na reklamnú 
potlač 50 mm

1061047

8FTFLNI*fefhia+

1060974

8FTFLNI*fefafg+

15Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Slovensko

Hrnčeková gazdinka

Štrnásťdenný kalendárŠtrnásťdenný kalendár
Formát: 300 x 145 mmFormát: 300 x 145 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 25 ksBalenie: 25 ks

Štrnásťdenný kalendárŠtrnásťdenný kalendár
Formát: 300 x 145 mmFormát: 300 x 145 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 25 ksBalenie: 25 ks

1061027

8FTFLNI*feffic+

1061044

8FTFLNI*fefhfj+

16 Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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Priestor na reklamnú potlač 30 mm Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Kvety

Týždenný kalendárTýždenný kalendár
Formát: 230 x 145 mmFormát: 230 x 145 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 25 ksBalenie: 25 ks

Priestor na reklamnú potlač 30 mm Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Kone

Týždenný kalendárTýždenný kalendár
Formát: 230 x 145 mmFormát: 230 x 145 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 25 ksBalenie: 25 ks

1061030

8FTFLNI*fefgbc+

1061029

8FTFLNI*fefgaf+

17Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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Priestor na reklamnú potlač 30 mm Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Psie plemená

Týždenný kalendárTýždenný kalendár
Formát: 230 x 145 mmFormát: 230 x 145 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 25 ksBalenie: 25 ks

Priestor na reklamnú potlač 30 mm Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Gazdinka - varenie

Týždenný kalendárTýždenný kalendár
Formát: 230 x 145 mmFormát: 230 x 145 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 25 ksBalenie: 25 ks

1061043

8FTFLNI*fefhec+

1061026

8FTFLNI*feffhf+

18 Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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Priestor na reklamnú potlač 30 mm Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Katolícky

Týždenný kalendárTýždenný kalendár
Formát: 230 x 145 mmFormát: 230 x 145 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 25 ksBalenie: 25 ks

Priestor na reklamnú potlač 30 mm Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Šaláty

Týždenný kalendárTýždenný kalendár
Formát: 230 x 145 mmFormát: 230 x 145 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 25 ksBalenie: 25 ks

1061028

8FTFLNI*feffjj+

1061045

8FTFLNI*fefhgg+

19Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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Priestor na reklamnú potlač 30 mm Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Gazdinka - sladké potešenie

Týždenný kalendárTýždenný kalendár
Formát: 230 x 145 mmFormát: 230 x 145 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 25 ksBalenie: 25 ks

Priestor na reklamnú potlač 30 mm Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Záhradkársky

Týždenný kalendárTýždenný kalendár
Formát: 230 x 145 mmFormát: 230 x 145 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 25 ksBalenie: 25 ks

1061025

8FTFLNI*feffgi+

1061046

8FTFLNI*fefhhd+

20 Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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Priestor na reklamnú potlač 30 mm Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Príroda na plátne

Týždenný kalendárTýždenný kalendár
Formát: 230 x 145 mmFormát: 230 x 145 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 25 ksBalenie: 25 ks

Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Poľovnícky

Týždenný kalendárTýždenný kalendár
Formát: 230 x 145 mmFormát: 230 x 145 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 25 ksBalenie: 25 ks

Priestor na reklamnú potlač 30 mm

obsahuje 
východy a západy 

mesiaca

1061042

8FTFLNI*fefhdf+

1061038

8FTFLNI*fefgji+

21Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Týždenný kalendárTýždenný kalendár
Formát: 170 x 145 mmFormát: 170 x 145 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 25 ksBalenie: 25 ks

Kvety MINI

Priestor na reklamnú potlač 30 mm Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Lunárny

Týždenný kalendárTýždenný kalendár
Formát: 230 x 145 mmFormát: 230 x 145 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 25 ksBalenie: 25 ks

1061035

8FTFLNI*fefggh+

1061031

8FTFLNI*fefgcj+

22 Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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Gazdinka - varenie MINI

Týždenný kalendárTýždenný kalendár
Formát: 170 x 145 mmFormát: 170 x 145 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 25 ksBalenie: 25 ks

Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Psie plemená MINI

Týždenný kalendárTýždenný kalendár
Formát: 170 x 145 mmFormát: 170 x 145 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 25 ksBalenie: 25 ks

Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Priestor na reklamnú potlač 30 mm

1061034

8FTFLNI*fefgfa+

1061036

8FTFLNI*fefghe+

23Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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Týždenný kalendárTýždenný kalendár
Formát: 170 x 145 mmFormát: 170 x 145 mm
Farebnosť: plnofarebnýFarebnosť: plnofarebný
Balenie: 25 ksBalenie: 25 ks

Gazdinka - sladké potešenie MINI

Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Týždenný kalendárTýždenný kalendár
Formát: 210 x 150 mmFormát: 210 x 150 mm
Farebnosť: dvojfarebnýFarebnosť: dvojfarebný
Balenie: 25 ksBalenie: 25 ks

Pracovný - týždenný

1061033

8FTFLNI*fefged+

1061041

8FTFLNI*fefhci+

24 Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Pracovný - štrnásťdenný

Štrnásťdenný kalendárŠtrnásťdenný kalendár
Formát: 145 x 112 mmFormát: 145 x 112 mm
Farebnosť: dvojfarebnýFarebnosť: dvojfarebný
Balenie: 25 ksBalenie: 25 ks

Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Týždenný kalendárTýždenný kalendár
Formát: 145 x 150 mmFormát: 145 x 150 mm
Farebnosť: jednofarebnýFarebnosť: jednofarebný
Balenie: 25 ksBalenie: 25 ks

Pracovný - poznámkový

Mikro

Týždenný kalendárTýždenný kalendár
Formát: 80 x 110 mmFormát: 80 x 110 mm
Farebnosť: dvojfarebnýFarebnosť: dvojfarebný
Balenie: 25 ksBalenie: 25 ks

Priestor na reklamnú potlač 15 mm

novinkanovinka

1061039

8FTFLNI*fefhae+

1061040

8FTFLNI*fefhbb+

1061052

8FTFLNI*fehagh+

25Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Týždenný kalendárTýždenný kalendár
Formát: 250 x 105 mmFormát: 250 x 105 mm
Farebnosť: dvojfarebnýFarebnosť: dvojfarebný
Balenie: 25 ksBalenie: 25 ks

Plánovací - daňový

s daňovými s daňovými 

poznámkamipoznámkami

Priestor na reklamnú potlač 30 mm

ČESKO/SLOVENSKÝ

Týždenný kalendárTýždenný kalendár
Formát: 300 x 145 mmFormát: 300 x 145 mm
Farebnosť: dvojfarebnýFarebnosť: dvojfarebný
Balenie: 20 ksBalenie: 20 ks

s daňovými s daňovými 

poznámkamipoznámkami

Priestor na reklamnú potlač 30 mm

Mini

Týždenný kalendárTýždenný kalendár
Formát: 150 x 100 mmFormát: 150 x 100 mm
Farebnosť: jednofarebnýFarebnosť: jednofarebný
Balenie: 25 ksBalenie: 25 ks

1061032

8FTFLNI*fefgdg+

1061037

8FTFLNI*fefgib+

1060978

8FTFLNI*fefaje+
26 Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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česko-slovenskéčesko-slovenské
kalendárium

Diár denný - D801

Formát: 143 x 205 mm, väzba šitá V8, 336 strán, jazyk CZ, SK, ANG, DFormát: 143 x 205 mm, väzba šitá V8, 336 strán, jazyk CZ, SK, ANG, D

Diár obsahuje: CZ a SK menné kalendárium, sviatky, pamätné dni, letný a zimný čas, ročné 
obdobie, fázy mesiaca, znamenia zverokruhu, prehľad dvoch mesiacov, čas východu a západu 
slnka, odpočítavač dní, na predsádkach mapa ČR a SR.
Priestor pre osobné údaje, tiesňové telefónne čísla, prehľad roku CZ a SK, plánovací 
kalendár CZ a SK, štvrťročný plánovací kalendár CZ a SK, abecedný zoznam mien CZ 
a SK, medzinárodné sviatky, časové pásma, cudzie jednotky a meny, tabuľky kilometrových 
vzdialeností SR, ČR a Európy, 3 stránky na poznámky.

28 Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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povrch diára - PU lux
Povrch diára je vyrobený z mäkčeného materiálu príjemného na dotyk.Povrch diára je vyrobený z mäkčeného materiálu príjemného na dotyk.
Celkovým zhotovením s jedinečným dizajnom sa tak radí k luxusným diárom.Celkovým zhotovením s jedinečným dizajnom sa tak radí k luxusným diárom.

Balenie: 5 ks z motívu

D801 PU 
pink

D801 PU 
red-grey

D801 PU 
black-red

D801 PU 
blue

D801 PU 
brown-brown

D801 PU 
grey

D801 PU 
light gold

D801 PU 
turqiose

D801 PU 
yellow

7780813

8FTFLNI*fegbid+

7780806

8FTFLNI*fegbbe+
7780807

8FTFLNI*fegbcb+

7780808

8FTFLNI*fegbdi+
7780810

8FTFLNI*fegbfc+

7780811

8FTFLNI*fegbgj+
7780814

8FTFLNI*fegbja+

7780815

8FTFLNI*fegcag+

8FTFLNI*fegbhg+
7780812

29Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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česko-slovenskéčesko-slovenské
kalendárium

Diár denný - D801

Formát: 143 x 205 mm, väzba šitá V8, 336 strán, jazyk CZ, SK, ANG, DFormát: 143 x 205 mm, väzba šitá V8, 336 strán, jazyk CZ, SK, ANG, D

Diár obsahuje: CZ a SK menné kalendárium, sviatky, pamätné dni, letný a zimný čas, ročné 
obdobie, fázy mesiaca, znamenia zverokruhu, prehľad dvoch mesiacov, čas východu a západu 
slnka, odpočítavač dní, na predsádkach mapa ČR a SR.
Priestor pre osobné údaje, tiesňové telefónne čísla, prehľad roku CZ a SK, plánovací 
kalendár CZ a SK, štvrťročný plánovací kalendár CZ a SK, abecedný zoznam mien CZ 
a SK, medzinárodné sviatky, časové pásma, cudzie jednotky a meny, tabuľky kilometrových 
vzdialeností SR, ČR a Európy, 3 stránky na poznámky.

30 Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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povrch diára - PU lux
Povrch diára je vyrobený z mäkčeného materiálu príjemného na dotyk.Povrch diára je vyrobený z mäkčeného materiálu príjemného na dotyk.
Celkovým zhotovením s jedinečným dizajnom sa tak radí k luxusným diárom.Celkovým zhotovením s jedinečným dizajnom sa tak radí k luxusným diárom.

Balenie: 5 ks z motívu, diár dodávame bez pera

D801 PU blue 
s gumičkou 

povrch diára - lamino

povrch diára - PVC Povrch diára je vyrobený z kvalitného PVC.Povrch diára je vyrobený z kvalitného PVC.

Balenie: 5 ks z motívu

Balenie: 5 ks z motívu

Obálka diára je opatrená lesklým laminom.Obálka diára je opatrená lesklým laminom.

gumička proti s
am

ovo
ľn

é
m

u
 o

tv
o

re
n
iu

gumička n
a
 p

e
ro

D801 PVC black D801 PVC blue D801 PVC red

D801 lamino 1 D801 lamino 2 D801 lamino 3

7780816

8FTFLNI*fegcbd+
7780817

8FTFLNI*fegcca+
7780818

8FTFLNI*fegcdh+

7780854

8FTFLNI*fegfjg+
7780855

8FTFLNI*feggac+
7780856

8FTFLNI*feggbj+

7780809

8FTFLNI*fegbef+

31Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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Diár denný - D802

Diár obsahuje: CZ a SK menné kalendárium, 
sviatky, pamätné dni, letný a zimný čas, ročné 
obdobie, fázy mesiaca, znamenia zverokruhu, 
prehľad dvoch mesiacov, čas východu 
a západu slnka, odpočítavač dní.
Priestor pre osobné údaje, tiesňové telefónne 
čísla, prehľad roku CZ a SK, plánovací 
kalendár CZ a SK, štvrťročný plánovací 
kalendár CZ a SK, abecedný zoznam mien 
CZ a SK, medzinárodné sviatky, časové 
pásma, tabuľky kilometrových vzdialeností SR, 
ČR a Európy, 3 stránky na poznámky.

česko-slovenskéčesko-slovenské
kalendárium

Formát: 90 x 170 mm, väzba šitá V8, 336 strán, jazyk CZ, SK, ANG, DFormát: 90 x 170 mm, väzba šitá V8, 336 strán, jazyk CZ, SK, ANG, D

povrch diára - lamino

Balenie: 5 ks z motívu

Obálka diára je opatrená lesklým laminom.Obálka diára je opatrená lesklým laminom.

D802 PU lamino 1D802 PU lamino 2

7780852

8FTFLNI*fegfhc+
7780853

8FTFLNI*fegfij+

32 Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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povrch diára - PVC

povrch diára - PU lux

Povrch diára je vyrobený z kvalitného PVC.Povrch diára je vyrobený z kvalitného PVC.

Povrch diára je vyrobený z mäkčeného materiálu príjemného na dotyk.Povrch diára je vyrobený z mäkčeného materiálu príjemného na dotyk.
Celkovým zhotovením s jedinečným dizajnom sa tak radí k luxusným diárom.Celkovým zhotovením s jedinečným dizajnom sa tak radí k luxusným diárom.

Balenie: 5 ks z motívu

Balenie: 5 ks z motívu

D802 PU 
beige-grey

D802 PU 
blue

D802 PU 
brown

D802 PU 
grey

D802 PVC 
red

D802 PVC 
blue

D802 PVC 
black

D802 PU 
violet

D802 PU 
turqiose

D802 PU 
pink

7780819

8FTFLNI*fegcee+
7780820

8FTFLNI*fegcfb+
7780821

8FTFLNI*fegcgi+

7780822

8FTFLNI*fegchf+

7780828

8FTFLNI*fegddg+
7780827

8FTFLNI*fegdcj+
7780826

8FTFLNI*fegdbc+

7780825

8FTFLNI*fegdaf+
7780824

8FTFLNI*fegcjj+
7780823

8FTFLNI*fegcic+
33Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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česko-slovenskéčesko-slovenské
kalendárium

Diár týždenný - T805

Formát: 143 x 205 mm, väzba šitá V8, 144 strán, jazyk CZ, SK, ANG, DFormát: 143 x 205 mm, väzba šitá V8, 144 strán, jazyk CZ, SK, ANG, D

Diár obsahuje: CZ a SK menné kalendárium, sviatky, pamätné dni, letný a zimný čas, ročné 
obdobie, fázy mesiaca, prehľad dvoch mesiacov, čas východu a západu slnka, odpočítavač 
dní, na predsádkach mapa ČR a SR.
Priestor pre osobné údaje, tiesňové telefónne čísla, prehľad roku CZ a SK, prehľad ďalšieho 
roku CZ a SK, plánovací kalendár CZ a SK, štvrťročný plánovací kalendár CZ a SK, abecedný 
zoznam mien CZ a SK, medzinárodné sviatky, časové pásma, cudzie jednotky a meny, 
medzinárodné telefónne spojenie, tabuľky kilometrových vzdialeností SR, ČR a Európy, poštové 
smerové čísla ČR a SR, prehľad daní CZ a SK, adresár, 7 stran na poznámky.

34 Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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povrch diára - PU lux
Povrch diára je vyrobený z mäkčeného materiálu príjemného na dotyk.Povrch diára je vyrobený z mäkčeného materiálu príjemného na dotyk.
Celkovým zhotovením s jedinečným dizajnom sa tak radí k luxusným diárom.Celkovým zhotovením s jedinečným dizajnom sa tak radí k luxusným diárom.

Balenie: 5 ks z motívu

T805 PU 
pink

T805 PU 
red-grey

T805 PU 
black-red

T805 PU 
blue

T805 PU 
brown-brown

T805 PU 
grey

T805 PU 
light gold

T805 PU 
turqiose

T805 PU 
yellow

7780836

8FTFLNI*fegebb+

7780829

8FTFLNI*fegded+
7780830

8FTFLNI*fegdfa+

7780831

8FTFLNI*fegdgh+
7780833

8FTFLNI*fegdib+

7780834

8FTFLNI*fegdji+
7780837

8FTFLNI*fegeci+

7780838

8FTFLNI*fegedf+

8FTFLNI*fegeae+
7780835

35Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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česko-slovenskéčesko-slovenské
kalendárium

Diár týždenný - T805

Formát: 143 x 205 mm, väzba šitá V8, 144 strán, jazyk CZ, SK, ANG, DFormát: 143 x 205 mm, väzba šitá V8, 144 strán, jazyk CZ, SK, ANG, D

Diár obsahuje: CZ a SK menné kalendárium, sviatky, pamätné dni, letný a zimný čas, ročné 
obdobie, fázy mesiaca, prehľad dvoch mesiacov, čas východu a západu slnka, odpočítavač 
dní, na predsádkach mapa ČR a SR.
Priestor pre osobné údaje, tiesňové telefónne čísla, prehľad roku CZ a SK, prehľad ďalšieho 
roku CZ a SK, plánovací kalendár CZ a SK, štvrťročný plánovací kalendár CZ a SK, abecedný 
zoznam mien CZ a SK, medzinárodné sviatky, časové pásma, cudzie jednotky a meny, 
medzinárodné telefónne spojenie, tabuľky kilometrových vzdialeností SR, ČR a Európy, poštové 
smerové čísla ČR a SR, prehľad daní CZ a SK, adresár, 7 stran na poznámky.

36 Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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povrch diára - PU lux
Povrch diára je vyrobený z mäkčeného materiálu príjemného na dotyk.Povrch diára je vyrobený z mäkčeného materiálu príjemného na dotyk.
Celkovým zhotovením s jedinečným dizajnom sa tak radí k luxusným diárom.Celkovým zhotovením s jedinečným dizajnom sa tak radí k luxusným diárom.

Balenie: 5 ks z motívu, diár dodávame bez pera

T805 PU blue 
s gumkou 

povrch diára - lamino

povrch diára - PVC Povrch diára je vyrobený z kvalitného PVC.Povrch diára je vyrobený z kvalitného PVC.

Balenie: 5 ks z motívu

Balenie: 5 ks z motívu

Obálka diára je opatrená lesklým laminom.Obálka diára je opatrená lesklým laminom.

gumička proti s
am

ovo
ľn

é
m

u
 o

tv
o

re
n
iu

gumička n
a
 p

e
ro

T805 PVC black T805 PVC blue T805 PVC red

T805 lamino 1 T805 lamino 2 T805 lamino 3

7780839

8FTFLNI*fegeec+
7780840

8FTFLNI*fegefj+
7780841

8FTFLNI*fegegg+

7780859

8FTFLNI*feggea+
7780860

8FTFLNI*feggfh+
7780861

8FTFLNI*feggge+

7780832

8FTFLNI*fegdhe+

37Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.

SK_Katalog_kalendare_2019.indd   37SK_Katalog_kalendare_2019.indd   37 26.03.2018   8:54:4226.03.2018   8:54:42



Diár týždenný - T806

česko-slovenskéčesko-slovenské
kalendárium

Formát: 90 x 170 mm, väzba šitá V8, 128 strán, jazyk CZ, SK, ANG, DFormát: 90 x 170 mm, väzba šitá V8, 128 strán, jazyk CZ, SK, ANG, D

Diár obsahuje: CZ a SK menné kalendárium, 
sviatky, pamätné dni, letný a zimný čas, 
ročné obdobie, fázy mesiaca, prehľad dvoch 
mesiacov, čas východu a západu slnka, 
odpočítavač dní.
Priestor pre osobné údaje, tiesňové telefónne 
čísla, prehľad roku CZ a SK, prehľad 
ďalšieho roku CZ a SK, plánovací kalendár 
CZ a SK, štvrťročný plánovací kalendár CZ 
a SK, abecedný zoznam mien CZ a SK, 
medzinárodné sviatky, časové pásma, 4 
stránky na poznámky, dopravné spojenie.

povrch diára - lamino

Balenie: 5 ks z motívu

Obálka diára je opatrená lesklým laminom.Obálka diára je opatrená lesklým laminom.

T806 PU lamino 1 T806 PU lamino 2

7780857

8FTFLNI*feggcg+
7780858

8FTFLNI*feggdd+

38 Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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povrch diára - PVC

povrch diára - PU lux

Povrch diára je vyrobený z kvalitného PVC.Povrch diára je vyrobený z kvalitného PVC.

Povrch diára je vyrobený z mäkčeného materiálu príjemného na dotyk.Povrch diára je vyrobený z mäkčeného materiálu príjemného na dotyk.
Celkovým zhotovením s jedinečným dizajnom sa tak radí k luxusným diárom.Celkovým zhotovením s jedinečným dizajnom sa tak radí k luxusným diárom.

Balenie: 5 ks z motívu

Balenie: 5 ks z motívu

T806 PU 
beige-grey

T806 PU 
blue

T806 PU 
brown

T806 PU 
grey

T806 PVC 
red

T806 PVC 
blue

T806 PVC 
black

T806 PU 
violet

T806 PU 
turqiose

T806 PU 
pink

7780842

8FTFLNI*fegehd+
7780843

8FTFLNI*fegeia+
7780844

8FTFLNI*fegejh+

7780845

8FTFLNI*fegfad+

7780851

8FTFLNI*fegfgf+
7780850

8FTFLNI*fegffi+
7780849

8FTFLNI*fegfeb+

7780848

8FTFLNI*fegfde+
7780847

8FTFLNI*fegfch+
7780846

8FTFLNI*fegfba+
39Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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Povrch diára je v prevedení PVC
Diár obsahuje: menné kalendárium, sviatky, pamätné dni, 
číslovanie týždňov, letný a zimný čas, ročné obdobia, fázy 
mesiaca, naviac týždeň z ďalšieho roku, priestor pre osobné 
údaje, tiesňové telefónne čísla, prehľad roku, prehľad ďalšieho 
roku, štvrťročný plánovací kalendár, plánovací kalendár, prehľad 
sviatkov, užitočné telefónne čísla, abecedný zoznam mien, 
poštové smerové čísla SR, mapa SR, tabuľky kilometrových 
vzdialeností SR, ČR a Európy, časové pásma, cudzie jednotky 
a meny, 2 stránky na poznámky

Diár týždenný - T103

Formát: 90 x 150 mm, väzba šitá V1, 72 strán Formát: 90 x 150 mm, väzba šitá V1, 72 strán 
povrch diára PVCpovrch diára PVC

Povrch diára je v prevedení PVC
Diár obsahuje: menné kalendárium, sviatky, pamätné dni, číslovanie týždňov, 
letný a zimný čas, ročné obdobia, fázy mesiaca, naviac týždeň z ďalšieho 
roku, priestor pre osobné údaje, tiesňové telefónne čísla, prehľad roku, prehľad 
ďalšieho roku, štvrťročný plánovací kalendár, plánovací kalendár, prehľad 
sviatkov, užitočné telefónne čísla, abecedný zoznam mien, poštové smerové čísla 
SR, mapa SR, tabuľky kilometrových vzdialeností SR, ČR a Európy, časové pásma, 
cudzie jednotky a meny, 2 stránky na poznámky

Diár týždenný - T102

Formát: 90 x 125 mm, väzba šitá V1, 72 stránFormát: 90 x 125 mm, väzba šitá V1, 72 strán
povrch diára PVCpovrch diára PVC

Diár týždenný - T101

Formát: 58 x 80 mm, väzba šitá V1, 64 stránFormát: 58 x 80 mm, väzba šitá V1, 64 strán
povrch diára PVCpovrch diára PVC

Povrch diára je v prevedení PVC
Diár obsahuje: menné kalendárium, sviatky, pamätné dni, číslovanie týždňov, letný a zimný čas, ročné obdobia, 
fázy mesiaca, naviac týždeň z ďalšieho roku, priestor pre osobné údaje, tiesňové telefónne čísla, prehľad roku, 
prehľad ďalšieho roku, mapa SR, poštové smerové čísla SR, prehľad sviatkov, 4 stránky na poznámky

farby povrchov

farby povrchov

farby povrchov

Balenie: 10 ks
Mix troch farieb
(čierna 5x, modrá 3x, vínová 2x)

Balenie: 10 ks
Mix troch farieb
(čierna 5x, modrá 3x, vínová 2x)

Balenie: 10 ks
Mix troch farieb
(čierna 5x, modrá 3x, vínová 2x)

7780803

8FTFLNI*fefjfh+

7780804

8FTFLNI*fefjge+

7780805

8FTFLNI*fefjhb+
40 Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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farby povrchov

farby povrchov

Diár mesačný - M101

Povrch diára je v prevedení PVC
Diár obsahuje: menné kalendárium, sviatky, pamätné dni, číslovanie 
týždňov, letný a zimný čas, ročné obdobia, fázy mesiaca, naviac 
mesiac z ďalšieho roku, pracovné dni a hodiny v mesiaci, prehľad 
roku, prehľad ďalšieho roku, priestor na osobné údaje, tiesňové 
telefónne čísla, abecedný zoznam mien, plánovací kalendár, prehľad 
sviatkov, mapa SR, stránku na poznámky

Formát: 80 x 180 mm, väzba šitá V1, 32 strán Formát: 80 x 180 mm, väzba šitá V1, 32 strán 
povrch diára PVCpovrch diára PVC

Balenie: 10 ks
Mix troch farieb
(čierna 5x, modrá 3x, vínová 2x)

Diár mesačný - M105

Povrch diára je v prevedení PVC
Diár obsahuje: menné kalendárium, sviatky, pamätné dni, letný a zimný čas, ročné 
obdobia, fázy mesiaca, číslovanie týždňov, naviac mesiac z ďalšieho roku, priestor 
na osobné údaje, priestor na ordinačné a úradné hodiny, tiesňové telefónne čísla, 
prehľad roku, prehľad ďalšieho roku, štvrťročný plánovací kalendár, plánovací 
kalendár, plánovací kalendár ďalšieho roku, prehľad sviatkov, informačné telefónne 
čísla, abecedný zoznam mien, poštové smerové čísla SR, mapa SR, medzinárodné 
sviatky, tabuľky kilometrových vzdialeností SR, ČR a Európy, časová pásma, cudzie 
jednotky a meny, 3 stránky na poznámky

Formát: 80 x 150 mm, väzba šitá V1, 48 stránFormát: 80 x 150 mm, väzba šitá V1, 48 strán
povrch diára PVCpovrch diára PVC

Balenie: 10 ks
Mix troch farieb
(čierna 5x, modrá 3x, vínová 2x)

novinkanovinka

7780800

8FTFLNI*fefjcg+

7780864

8FTFLNI*fehaed+

41Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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2 motívy 2 motívy 

titulnej stranytitulnej strany

Diár mesačný - M102

Povrch diára je v prevedení PVC
Diár obsahuje: menné kalendárium, sviatky, pamätné dni, letný a zimný 
čas, ročné obdobia, fázy mesiaca, naviac mesiac z ďalšieho roku, 
priestor pre osobné údaje, tiesňové telefónne čísla, prehľad roku, prehľad 
ďalšieho roku, abecedný zoznam mien, stránka na poznámky

Formát: 70 x 100 mm, väzba šitá V1, 32 stránFormát: 70 x 100 mm, väzba šitá V1, 32 strán
povrch diára PVCpovrch diára PVC

Balenie: 10 ks
Mix troch farieb
(čierna 5x, modrá 3x, vínová 2x)

Obálka diára je opatrená lesklým laminom
Diár obsahuje: menné kalendárium, sviatky, pamätné dni, číslovanie 
týždňov, letný a zimný čas, ročné obdobia, fázy mesiaca, priestor pre 
osobné údaje, tiesňové telefónne čísla, prehľad roku, prehľad ďalšieho 
roku, plánovací kalendár, plánovací kalendár ďalšieho roku, prehľad 
sviatkov, abecedný zoznam mien, poštové smerové čísla SR, mapa SR, 
tabuľky kilometrových vzdialeností SR, ČR a Európy, časové pásma, cudzie 
jednotky a meny, vybrané slová, malá násobilka, geometrické vzorce, 
2 x rozvrh hodín, termíny prázdnin, stránka na poznámky

ŠKOLSKÝ diár týždenný - TS102 objednávajte zo školského katalógu!

Formát: 90 x 150 mm, väzba šitá V1, 72 stránFormát: 90 x 150 mm, väzba šitá V1, 72 strán
povrch diára laminopovrch diára lamino

Balenie: 10 ks
Mix dvoch motivov

farby povrchov

7780801

8FTFLNI*fefjdd+

7780862

8FTFLNI*fehabc+

42 Všetky uvedené ceny sú bez DPH. Zmeny cien vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. Aktuálna ponuka je na www.mfppapier.sk.
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PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Biela kovová špirála + drôtené očko 
na zavesenie. Listy sa ľahko otáčajú 

vďaka polkruhovému výseku.

Biela kovová špirála 
zaručujúca 

bezproblémové 
otáčanie listov.

Titulné strany našich 
kalendárov sú opatrené 

UV lakom. 
Takto je zaručený 
veľmi exkluzívny 

vzhľad.

Stolové kalendáre sú balené 
v automaticky sa zmršťujúcej fólii.

Nástenný kalendár je balený v igelitovej 
taške s prehmatom a otvorom na zavesenie.
Balenie je expedované v lepenkovej škatuli.

Jednoduchý a stabilný stojanček z pevnej lepenky.

Priestor vo vnútri kalendára 
sa môže výborne využiť na údaje, 
ktoré majú byť stále na očiach.

Týždenné a denné diáre 
(väzba V8) majú perforované rohy 

kvôli ľahšiemu odtrhnutiu.

Súčasťou denných 
a týždenných diárov (väzba 8) 

je stužka na založenie.

Súčasťou týždenných 
a mesačných diárov 

(väzba V1) je plastová 
záložka aktuálnej stránky 

(okrem diárov T101).

Priestor na reklamnú potlač 30 mm.

POUŽITÉ PIKTOGRAMY

V kalendári sa uvádza čas 

východu a západu Slnka.

V kalendári sa uvádza čas 

východu a západu Mesiaca.

V kalendári sa uvádzajú dni, 
kedy vstupuje Slnko 
do jednotlivých 
znamení zverokruhu.

Do Vášho obchodu 
sme schopní dodať 

stojan k predaju 
našich kalendárov. 
Šírka stojanu je 

80 cm, výška 176 cm.

ť 

cm.
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Využite našu službu
TELEMARKETING (+420) 581 282 140

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach:

Facebook Twitter Instagram Google +

MFP papier s.r.o., Celiny 866, Liptovský Hrádok 033 01
obchodní zástupcovia:
(+421) 914 512 008, (+421) 914 512 001, (+421) 914 512 002
centrála: 
MFP paper s.r.o., Gen. Štefánika 1638, Přerov 750 02, ČR
tel.: (+420) 581 282 131, fax: (+420) 581 282 132
e-mail: info@mfp.cz, www.mfppapier.sk

MFP_telemarketing1

MFP_telemarketing2
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