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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 ka-
lendáre, ďalej mnoho typov diárov rôznych veľkostí a materiálového prevedenia. 

V ponuke máme ucelenú radu kalendárov a diárov so slovenským a českým kalen-
dáriom, ktorá obsahuje cez 150 titulov. 

Na slovenskom trhu pôsobíme od roku 2009. V portfóliu máme tiež výrobky dar-
čekového, kreatívneho a školského sortimentu.
 
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.

Prečo nástenný kalendár?

Tento druh kalendára je určený pre tých, 

ktorí dávajú prednosť účelovosti a jed-

noduchosti. Nástenné kalendáre z našej 

produkcie obsahujú česko-slovenské 

kalendáriá s vyznačením štátnymi sviat-

kami pre jednotlivé krajiny. Kalendáre 

obsahujú tiež krásne fotografi e a záro-

veň slúžia ako nástenná dekorácia.

Popis kalendára

Naša produkcia nástenných kalendárov 

obsahuje celý rad zaujímavých titulov vy-

robených v rôznych veľkostiach. Sú tla-

čené na kvalitný kriedový papier a na ich 

podložku je možné aplikovať aj dotlač 

podľa vášho želania.

Všetko je potom zabalené do praktickej 

tašky s držadlami pre ľahšie nosenie.

Nástenné kalendáre

O B S A H

Znamení zverokruhu. Kalendárium v tomto jazyku. Východ a západ Mesiaca a Slnka. Fáza zatmenia Mesiaca. 
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E u r o p e

F l o w e r s

8FT
FLNI

*fbe
bee+ kód:  1061341

balenie:  10 ks

rozmer:  32 × 45 cm
kalendárium: mesačné
rozsah kalendára: 14 l istov 
väzba: dvoj i tá špirála 
plocha na potlač: 32 × 5 cm

8FT
FLNI

*fbe
bfb+ kód:  1061342

balenie:  10 ks

rozmer:  32 × 45 cm
kalendárium: mesačné
rozsah kalendára: 14 l istov 
väzba: dvoj i tá špirála 
plocha na potlač: 32 × 5 cm

H o r y

8FT
FLNI

*fbe
bgi+ kód:  1061343

balenie:  10 ks

rozmer:  32 × 45 cm
kalendárium: mesačné
rozsah kalendára: 14 l istov 
väzba: dvoj i tá špirála 
plocha na potlač: 32 × 5 cm

H r a d y  a  z á m k y

8FT
FLNI

*fbe
bhf+ kód:  1061344

balenie:  10 ks

rozmer:  32 × 45 cm
kalendárium: mesačné
rozsah kalendára: 14 l istov 
väzba: dvoj i tá špirála 
plocha na potlač: 32 × 5 cm
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K r a j i n y
8FT

FLNI
*fbe

bic+ kód:  1061345
balenie:  10 ks

rozmer:  32 × 45 cm
kalendárium: mesačné
rozsah kalendára: 14 l istov 
väzba: dvoj i tá špirála 
plocha na potlač: 32 × 5 cm

K y t i c e

8FT
FLNI

*fbe
ccj+ kód:  1061349

balenie:  10 ks

rozmer:  32 × 34 cm
kalendárium: mesačné
rozsah kalendára: 14 l istov 
väzba: dvoj i tá špirála 
plocha na potlač: 32 × 5 cm

8FT
FLNI

*fbe
cbc+ kód:  1061348

balenie:  10 ks

rozmer:  32 × 34 cm
kalendárium: mesačné
rozsah kalendára: 14 l istov 
väzba: dvoj i tá špirála 
plocha na potlač: 32 × 5 cm

H o r s e s

D o g s

8FT
FLNI

*fbe
caf+ kód:  1061347

balenie:  10 ks

rozmer:  32 × 34 cm
kalendárium: mesačné
rozsah kalendára: 14 l istov 
väzba: dvoj i tá špirála 
plocha na potlač: 32 × 5 cm
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C a t s

T r o j m e s a č n ý

8FT
FLNI

*fbe
bjj+ kód:  1061346

balenie:  10 ks

rozmer:  32 × 34 cm
kalendárium: mesačné
rozsah kalendára: 14 l istov 
väzba: dvoj i tá špirála 
plocha na potlač: 32 × 5 cm

8FT
FLNI

*fbe
cfa+ kód:  1061352

balenie:  10 ks

rozmer:  31,5 × 42 cm
kalendárium: mesačné
rozsah kalendára: 12 l istov
väzba: dvoj i tá špirála
plocha na potlač: 31,5 × 8 cm

R o d i n n ý

8FT
FLNI

*fbe
hhj+ kód:  1061403

balenie:  10 ks

rozmer:  32 × 45 cm
kalendárium: mesačné
rozsah kalendára: 13 l istov
väzba: dvoj i tá špirála
plocha na potlač: 32 × 5 cm

K v e t yR e c e p t y

8FT
FLNI

*fbf
aec+ kód:  1061429

balenie:  25 ks

rozmer:  10 × 45 cm
kalendárium: mesačné
rozsah kalendára: 13 l istov
väzba: dvoj i tá špirála
plocha na potlač: 10 × 5 cm 8FT

FLNI
*fbf

adf+ kód:  1061428
balenie:  25 ks

rozmer:  10 × 45 cm
kalendárium: mesačné
rozsah kalendára: 13 l istov
väzba: dvoj i tá špirála
plocha na potlač: 10 × 5 cm
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Prečo stolový kalendár?

Tento druh kalendára je určený pre všet-

kých, ktorí majú mať vždy prehľad o jednot-

livých sviatkoch či významných pamätných 

dňoch. Stolové kalendáre sú nielen skvelý-

mi pomocníkmi v kanceláriách či domác-

nostiach, ale aj zaujímavými sprievodcami 

rokom. Často obsahujú fotografi e i textovú 

časť, kde sa môžeme aj niečo zaujímavé 

dozvedieť. Tento druh kalendára je v našich 

končinách jedným z najobľúbenejších, pre-

to si pri tvorbe týchto kalendárov dávame 

záležať na ich spracovaní.

Popis kalendára

Naša produkcia stolových kalendárov obsa-

huje celý rad zaujímavých titulov v rôznych 

veľkostiach. Sú tlačené na kvalitný kriedový 

papier a na ich podložke je možné aplikovať 

aj dotlač poľa vášho želania. Obsahuje aj 

východy a západy Slnka, prechody jednotli-

vých znamení a fázy Mesiaca.

Stolové kalendáre
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H r n č e k o v á  g a z d i n k a

8FT
FLNI

*fbe
hjd+ kód:  1061405

balenie:  25 ks

rozmer:  30 × 14,5 cm
kalendárium: štrnásťdenný
rozsah kalendára: 16 l istov
väzba: vinutá špirála
plocha na potlač: 30 × 3 cm

P r í r o d a  n a  p l á t n e

8FT
FLNI

*fbe
jhh+ kód:  1061422

balenie:  25 ks

rozmer:  23 × 14,5 cm
kalendárium: týždenné
rozsah kalendára: 29 l istov
väzba: vinutá špirála
plocha na potlač: 23 × 3 cm

L u n á r n y  k a l e n d á r
8FT

FLNI
*fbe

ieh+ kód:  1061409
balenie:  20 ks

rozmer:  30 × 14,5 cm
kalendárium: týždenné
rozsah kalendára: 30 l istov
väzba: dvoj i tá špirála
plocha na potlač: 30 × 3 cm 8FT

FLNI
*fbe

jie+ kód:  1061423
balenie:  25 ks

rozmer:  23 × 14,5 cm
kalendárium: týždenné
rozsah kalendára: 29 l istov
väzba: vinutá špirála
plocha na potlač: 23 × 3 cm

P s i e  p l e m e n á

S l o v e n s k o

8FT
FLNI

*fbf
aae+ kód:  1061425

balenie:  25 ks

rozmer:  30 × 14,5 cm
kalendárium: štrnásťdenný
rozsah kalendára: 16 l istov
väzba: vinutá špirála
plocha na potlač: 30 × 3 cm

K v e t y

8FT
FLNI

*fbe
ida+ kód:  1061408

balenie:  25 ks

rozmer:  23 × 14,5 cm
kalendárium: týždenné
rozsah kalendára: 29 l istov
väzba: vinutá špirála
plocha na potlač: 23 × 3 cm
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S l a d k é  a  s l a n é  k o l á č e

K o n e
8FT

FLNI
*fbe

icd+ kód:  1061407
balenie:  25 ks

rozmer:  23 × 14,5 cm
kalendárium: týždenné
rozsah kalendára: 29 l istov
väzba: vinutá špirála
plocha na potlač: 23 × 3 cm

8FT
FLNI

*fbe
jjb+ kód:  1061424

balenie:  25 ks

rozmer:  23 × 14,5 cm
kalendárium: týždenné
rozsah kalendára: 29 l istov
väzba: vinutá špirála
plocha na potlač: 23 × 3 cm

Z á h r a d k á r s k y  k a l e n d á r

8FT
FLNI

*fbf
aci+ kód:  1061427

balenie:  25 ks

rozmer:  23 × 14,5 cm
kalendárium: týždenné
rozsah kalendára: 29 l istov
väzba: vinutá špirála
plocha na potlač: 23 × 3 cm

P o ľ o v n í c k y  k a l e n d á r

8FT
FLNI

*fbe
jcc+ kód:  1061417

balenie:  25 ks

rozmer:  23 × 14,5 cm
kalendárium: týždenné
rozsah kalendára: 29 l istov
väzba: vinutá špirála
plocha na potlač: 23 × 3 cm

Š a l á t y

8FT
FLNI

*fbf
abb+ kód:  1061426

balenie:  25 ks

rozmer:  23 × 14,5 cm
kalendárium: týždenné
rozsah kalendára: 29 l istov
väzba: vinutá špirála
plocha na potlač: 23 × 3 cm

G a z d i n k a  -  v a r e n i e

8FT
FLNI

*fbe
hig+ kód:  1061404

balenie:  25 ks

rozmer:  23 × 14,5 cm
kalendárium: týždenné
rozsah kalendára: 29 l istov
väzba: vinutá špirála
plocha na potlač: 23 × 3 cm
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K a t o l í c k y
8FT

FLNI
*fbe

ibg+ kód:  1061406
balenie:  25 ks

rozmer:  23 × 14,5 cm
kalendárium: týždenné
rozsah kalendára: 29 l istov
väzba: vinutá špirála
plocha na potlač: 23 × 3 cm

8FT
FLNI

*fbe
ijc+ kód:  1061414

balenie:  25 ks

rozmer:  17 × 14,5 cm
kalendárium: týždenné
rozsah kalendára: 29 l istov
väzba: vinutá špirála
plocha na potlač: 17 × 3 cm

K v e t y

G a z d i n k a  -  v a r e n i e

8FT
FLNI

*fbe
iif+ kód:  1061413

balenie:  25 ks

rozmer:  17 × 14,5 cm
kalendárium: týždenné
rozsah kalendára: 29 l istov
väzba: vinutá špirála
plocha na potlač: 17 × 3 cm

8FT
FLNI

*fbe
jai+ kód:  1061415

balenie:  25 ks

rozmer:  17 × 14,5 cm
kalendárium: týždenné
rozsah kalendára: 29 l istov
väzba: vinutá špirála
plocha na potlač: 17 × 3 cm

P s i e  p l e m e n á

G a z d i n k a  -  s l a d k é  p o t e š e n i e

8FT
FLNI

*fbe
ihi+ kód:  1061412

balenie:  25 ks

rozmer:  17 × 14,5 cm
kalendárium: týždenné
rozsah kalendára: 29 l istov
väzba: vinutá špirála
plocha na potlač: 17 × 3 cm

T ý ž d e n n ý  k a l e n d á r

8FT
FLNI

*fbe
jga+ kód:  1061421

balenie:  25 ks

rozmer:  21 × 15 cm
kalendárium: týždenné
rozsah kalendára: 29 l istov
väzba: vinutá špirála
plocha na potlač: 21 × 3 cm
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M i n i  k a l e n d á r

P r a c o v n ý  k a l e n d á r

8FT
FLNI

*fbe
igb+ kód:  1061411

balenie:  25 ks

rozmer:  15 × 10 cm
kalendárium: týždenné
rozsah kalendára: 29 l istov
väzba: vinutá špirála
plocha na potlač: 15 × 3 cm

8FT
FLNI

*fbe
jeg+ kód:  1061419

balenie:  25 ks

rozmer:  16 × 10,5 cm
kalendárium: týždenné
rozsah kalendára: 33 l istov
väzba: vinutá špirála
plocha na potlač: 16 × 3 cm

P o z n á m k o v ý  k a l e n d á r

Š t r n á s ť d e n n ý  k a l e n d á r
8FT

FLNI
*fbe

jdj+ kód:  1061418
balenie:  25 ks

rozmer:  14,5 × 15 cm
kalendárium: týždenné
rozsah kalendára: 31 l istov
väzba: vinutá špirála
plocha na potlač: 14,5 × 3 cm

8FT
FLNI

*fbe
jfd+ kód:  1061420

balenie:  25 ks

rozmer:  14,5 × 11,2 cm
kalendárium: štrnásťdenný
rozsah kalendára: 17 l istov
väzba: vinutá špirála
plocha na potlač: 14,5 × 3 cm

M i k r o  k a l e n d á r

8FT
FLNI

*fbe
ife+ kód:  1061410

balenie:  25 ks

rozmer:  8 × 11 cm
kalendárium: týždenné
rozsah kalendára: 32 l istov
väzba: vinutá špirála
plocha na potlač: 8 × 1,5 cm

D a ň o v ý  k a l e n d á r

8FT
FLNI

*fbe
jbf+ kód:  1061416

balenie:  25 ks

rozmer:  25 × 10,5 cm
kalendárium: týždenné
rozsah kalendára: 29 l istov
väzba: vinutá špirála
plocha na potlač: 25 × 3 cm

Č e s k o / s l o v e n s k ý  k a l e n d á r

8FT
FLNI

*fbe
che+ kód:  1061354

balenie:  20 ks

rozmer:  30 × 14,5 cm
kalendárium: týždenné
rozsah kalendára: 31 l istov
väzba: vinutá špirála
plocha na potlač: 30 × 3 cm
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Prečo diár ?

Manažér, študent alebo mamka na mater-

skej, všetci máme celý rad zaujímavých dní 

naplnených povinnosťami, zábavou i relaxom 

a všetci potrebujeme mať plán, aby sme na 

nič nezabudli. Naši praktickí pomocníci vám 

budú vždy poruke a pomôžu vám naplniť vaše 

denné plány. 

Popis diára

Naša produkcia diára obsahuje denné, týž-

denné alebo i mesačné kalendárium. Sú tla-

čené na kvalitný kriedový papier a sú v atrak-

tívnom obale z rôznych druhov materiálu.

Má bohatý obsah, ako je napríklad menové 

kalendárium, sviatky, významné dni, letný 

a zimný čas, ročné obdobie, fázy Mesiaca, 

prehľad dvoch mesiacov, východy a i západy 

Slnka, odpočítania dní v roku a na predsád-

kach mapa ČR a SR.

Priestor na osobné údaje, prehľad ďalšieho 

roku, plánovací kalendár, časové pásma sve-

ta a iné.

Diáre



DENNÉ DIÁRE

štedrý priestor pre vaše plány
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D 8 0 1 rozmer:  14 × 20,5 cm
kalendárium: denní

rozsah diára:  168 l istov
väzba: šitá V8

Diár obsahuje: CZ a SK menné kalendárium, sviatky, pa-

mätné dni, letný a zimný čas, ročné obdobie, fázy mesia-

ca, znamenia zverokruhu, prehľad dvoch mesiacov, čas 

východu a západu slnka, odpočítavač dní, na predsád-

kach mapa ČR a SR.

Priestor pre osobné údaje, t iesňové telefónne čísla, pre-

hľad roku CZ a SK, plánovací kalendár CZ a SK, štvrťroč-

ný plánovací kalendár CZ a SK, abecedný zoznam mien 

CZ a  SK, medzinárodné sviatky, časové pásma, cudzie 

jednotky a meny, tabuľky ki lometrových vzdialeností SR, 

ČR a Európy, 3 stránky na poznámky.

Obálky diárov sú vyrobené z PU, lesklého lamina alebo 

kvalitného PVC prebalu. 

Povrch obalu PU je vyrobený z mäkčeného materiálu prí-

jemného na dotyk.

Celkovým zhotovením s jedinečným dizajnom sa tak radí 

k luxusným diárom.
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8FTFLNI*fbhhgd+

kód:  7781211
balenie:  30 ks
povrch obálky:  Lamino

8FTFLNI*fbhhje+
kód:  7781149
balenie:  30 ks
povrch obálky:  Lamino

8FTFLNI*fbhjaj+
kód:  7781160
balenie:  30 ks
povrch obálky:  PVC

8FTFLNI*fbhhha+

kód:  7781212
balenie:  30 ks
povrch obálky:  Lamino

8FTFLNI*fbhiaa+
kód:  7781150
balenie:  30 ks
povrch obálky:  Lamino

8FTFLNI*fbhjbg+
kód:  7781161
balenie:  30 ks
povrch obálky:  PVC

8FTFLNI*fbhhih+

kód:  7781148
balenie:  30 ks
povrch obálky:  Lamino

8FTFLNI*fbhibh+
kód:  7781151
balenie:  30 ks
povrch obálky:  Lamino

8FTFLNI*fbhjcd+
kód:  7781162
balenie:  30 ks
povrch obálky:  PVC

8FTFLNI*fbhice+
kód:  7781152
balenie:  30 ks
povrch obálky:  PU

8FTFLNI*fbhiei+
kód:  7781154
balenie:  30 ks
povrch obálky:  PU

8FTFLNI*fbhiig+
kód:  7781158
balenie:  30 ks
povrch obálky:  PU

8FTFLNI*fbhijd+
kód:  7781159
balenie:  30 ks
povrch obálky:  PU

8FTFLNI*fbhihj+

kód:  7781157
balenie:  30 ks
povrch obálky:  PU

8FTFLNI*fbhigc+
kód:  7781156
balenie:  30 ks
povrch obálky:  PU

8FTFLNI*fbhidb+
kód:  7781153
balenie:  30 ks
povrch obálky:  PU

8FTFLNI*fbhiff+
kód:  7781155
balenie:  30 ks
povrch obálky:  PU

Diár dodávame bez pera

obsahuje: 
gumičku prot i  samovoľnému 
otvoreniu a gumičku na pero



8FTFLNI*fbhjif+
kód:  7781168
balenie:  50 ks
povrch obálky:  PU

kód: 77811687781168

26 27

D 8 0 2 rozmer:  9 × 17 cm
kalendárium: denné

rozsah diára:  168 l istov
väzba: šitá V8

Diár obsahuje:  CZ a SK menné kalen-

dárium, sviatky,  pamätné dni,  letný 

a zimný čas, ročné obdobie,  fázy me-

siaca, znamenia zverokruhu, prehľad 

dvoch mesiacov, čas východu a zápa-

du slnka, odpočítavač dní.

Priestor pre osobné údaje,  t iesňo-

vé 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 ki lometrových vzdia-

leností  SR, ČR a  Európy, 3 stránky 

na poznámky.

Obálky diárov sú vyrobené z  PU, le-

sklého lamina alebo kval i tného PVC 

prebalu. 

Povrch obalu PU je vyrobený z mäkče-

ného materiálu pr í jemného na dotyk.

Celkovým zhotovením s  jedinečným 

dizajnom sa tak radí k  luxusným di-

árom. 8FTFLNI*fbhjjc+
kód:  7781169
balenie:  50 ks
povrch obálky:  PU

8FTFLNI*fbhjda+
kód:  7781163
balenie:  50 ks
povrch obálky:  Lamino

8FTFLNI*fbhjeh+
kód:  7781164
balenie:  50 ks
povrch obálky:  Lamino

8FTFLNI*fbhjfe+
kód:  7781165
balenie:  50 ks
povrch obálky:  Lamino

8FTFLNI*fbhjgb+
kód:  7781166
balenie:  50 ks
povrch obálky:  Lamino

8FTFLNI*fbhjhi+
kód:  7781167
balenie:  50 ks
povrch obálky:  Lamino

8FTFLNI*fbiaaf+
kód:  7781170
balenie:  50 ks
povrch obálky:  PU

8FTFLNI*fbiabc+
kód:  7781171
balenie:  50 ks
povrch obálky:  PU

8FTFLNI*fbiacj+
kód:  7781172
balenie:  50 ks
povrch obálky:  PU

8FTFLNI*fbiadg+
kód:  7781173
balenie:  50 ks
povrch obálky:  PVC

8FTFLNI*fbiaed+
kód:  7781174
balenie:  50 ks
povrch obálky:  PVC

8FTFLNI*fbiafa+
kód:  7781175
balenie:  50 ks
povrch obálky:  PVC
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TÝŽDENNÉ DIÁRE

naplánujte si prehľadne celý týždeň

T 8 0 5 rozmer:  14 × 20,5 cm
kalendárium: týždenné

rozsah diára:  72 l istov
väzba: šitá V8

Diár obsahuje:  CZ a SK menné kalendárium, sviatky,  pa-
mätné dni,  letný a zimný čas, ročné obdobie,  fázy mesia-
ca, prehľad dvoch mesiacov, čas východu a západu slnka, 
odpočítavač dní,  na predsádkach mapa ČR a SR.
Priestor pre osobné údaje,  t iesňové telefónne čísla, 
prehľad roku CZ a SK, prehľad ďalšieho roku CZ a SK, 
plánovací kalendár CZ a SK, štvrťročný plánovací kalen-
dár CZ a SK, abecedný zoznam mien CZ a SK, medzi-
národné sviatky,  časové pásma, cudzie jednotky a meny, 
medzinárodné telefónne spojenie,  tabuľky ki lometrových 
vzdialeností  SR, ČR a Európy, poštové smerové čísla ČR 
a SR, prehľad daní CZ a SK, adresár,  7 stran na poznámky.
Obálky diárov sú vyrobené z  PU, lesklého lamina alebo 
kval i tného PVC prebalu. 
Povrch obalu PU je vyrobený z  mäkčeného materiálu pr í-
jemného na dotyk.
Celkovým zhotovením s  jedinečným dizajnom sa tak radí 
k  luxusným diárom.
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8FTFLNI*fbiagh+

kód:  7781176
balenie:  50 ks
povrch obálky:  Lamino

8FTFLNI*fbiaji+

kód:  7781179
balenie:  50 ks
povrch obálky:  Lamino

8FTFLNI*fbibjh+

kód:  7781189
balenie:  50 ks
povrch obálky:  PVC

8FTFLNI*fbiahe+

kód:  7781177
balenie:  50 ks
povrch obálky:  Lamino

8FTFLNI*fbibae+

kód:  7781180
balenie:  50 ks
povrch obálky:  Lamino

8FTFLNI*fbicad+

kód:  7781190
balenie:  50 ks
povrch obálky:  PVC

8FTFLNI*fbiaib+

kód:  7781178
balenie:  50 ks
povrch obálky:  Lamino

8FTFLNI*fbigaj+

kód:  7781209
balenie:  50 ks
povrch obálky:  Lamino

8FTFLNI*fbicba+

kód:  7781191
balenie:  50 ks
povrch obálky:  PVC

8FTFLNI*fbibbb+
kód:  7781181
balenie:  50 ks
povrch obálky:  PU

8FTFLNI*fbibci+
kód:  7781182
balenie:  50 ks
povrch obálky:  PU

8FTFLNI*fbibfj+
kód:  7781185
balenie:  50 ks
povrch obálky:  PU

8FTFLNI*fbibhd+
kód:  7781187
balenie:  50 ks
povrch obálky:  PU

8FTFLNI*fbibdf+
kód:  7781183
balenie:  50 ks
povrch obálky:  PU

8FTFLNI*fbibec+
kód:  7781184
balenie:  50 ks
povrch obálky:  PU

8FTFLNI*fbibgg+
kód:  7781186
balenie:  50 ks
povrch obálky:  PU

8FTFLNI*fbibia+
kód:  7781188
balenie:  50 ks
povrch obálky:  PU

Diár dodávame bez pera

obsahuje: 
gumičku prot i  samovoľnému 
otvoreniu a gumičku na pero
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T 8 0 6 rozmer:  9 × 17 cm
kalendárium: týždenné

rozsah diára:  64 l istov
väzba: šitá V8

Diár obsahuje:  CZ a SK menné kalen-
dárium, sviatky,  pamätné dni,  letný 
a zimný čas, ročné obdobie,  fázy me-
siaca, prehľad dvoch mesiacov, čas 
východu a západu slnka, odpočítavač 
dní.
Priestor pre osobné údaje,  t iesňové te-
lefónne čísla,  prehľad roku CZ a SK, 
prehľad ďalšieho roku CZ a SK, plá-
novací 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.
Obálky diárov sú vyrobené z  PU, le-
sklého lamina alebo kval i tného PVC 
prebalu. 
Povrch obalu PU je vyrobený z mäkče-
ného materiálu pr í jemného na dotyk.
Celkovým zhotovením s jedinečným di-
zajnom sa tak radí k  luxusným diárom. 8FTFLNI*fbichc+

kód:  7781197
balenie:  100 ks
povrch obálky:  PU

8FTFLNI*fbicjg+
kód:  7781198
balenie:  100 ks
povrch obálky:  PU

8FTFLNI*fbicgf+
kód:  7781196
balenie:  100 ks
povrch obálky:  PU

8FTFLNI*fbicch+
kód:  7781192
balenie:  100 ks
povrch obálky:  Lamino

8FTFLNI*fbigbg+
kód:  7781210
balenie:  100 ks
povrch obálky:  Lamino

8FTFLNI*fbicde+
kód:  7781193
balenie:  100 ks
povrch obálky:  Lamino

8FTFLNI*fbidac+
kód:  7781199
balenie:  100 ks
povrch obálky:  PU

8FTFLNI*fbidbj+
kód:  7781200
balenie:  100 ks
povrch obálky:  PU

8FTFLNI*fbicfi+
kód:  7781195
balenie:  100 ks
povrch obálky:  Lamino

8FTFLNI*fbiceb+
kód:  7781194
balenie:  100 ks
povrch obálky:  Lamino

8FTFLNI*fbidcg+
kód:  7781201
balenie:  100 ks
povrch obálky:  PVC

8FTFLNI*fbiddd+
kód:  7781202
balenie:  100 ks
povrch obálky:  PVC

8FTFLNI*fbidea+
kód:  7781203
balenie:  100 ks
povrch obálky:  PVC
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Diár obsahuje: menné kalendárium, sviat-
ky, pamätné dni, číslovanie týždňov, letný 
a zimný čas, ročné obdobia, fázy mesia-
ca, 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.
Povrch obalu je v prevedení PVC.

T 1 0 1  /  P V C
8FT

FLNI
*fbf

ccg+ kód:  7781143
balenie:  10 ks

rozmer:  5,8 × 8 cm
kalendárium: týždenné
rozsah diára:  32 l istov
väzba: zošitová V1
Mix troch farieb
(čierna 5x, modrá 3x, vínová 2x)

T 1 0 2  /  P V C
Diár obsahuje:  menné kalendárium, 
sviatky,  pamätné dni,  číslovanie týž-
dňov, letný a  zimný čas, ročné obdo-
bia,  fázy mesiaca, naviac týždeň z ďal-
šieho roku, pr iestor pre osobné údaje, 
t iesňové telefónne čísla,  prehľad roku, 
prehľad ďalšieho roku, štvrťročný plá-
novací kalendár,  plánovací kalendár, 
prehľad sviatkov, užitočné telefónne 
čísla,  abecedný zoznam mien, pošto-
vé smerové čísla SR, mapa SR, tabuľ-
ky ki lometrových vzdialeností  SR, ČR 
a  Európy, časové pásma, cudzie jed-
notky a meny, 2 stránky na poznámky.
Povrch obálky je v prevedení PVC.

8FT
FLNI

*fbf
cdd+ kód:  7781144

balenie:  10 ks

rozmer:  9 × 12,5 cm
kalendárium: týždenné
rozsah diára:  36 l istov
väzba: zošitová V1
Mix troch farieb
(čierna 5x, modrá 3x, vínová 2x)

T 1 0 3  /  P V C
Diár obsahuje:  menné kalendárium, 
sviatky,  pamätné dni,  číslovanie týž-
dňov, letný a  zimný čas, ročné obdo-
bia,  fázy mesiaca, naviac týždeň z ďal-
šieho roku, pr iestor pre osobné údaje, 
t iesňové telefónne čísla,  prehľad roku, 
prehľad ďalšieho roku, štvrťročný plá-
novací kalendár,  plánovací kalendár, 
prehľad sviatkov, užitočné telefónne 
čísla,  abecedný zoznam mien, pošto-
vé smerové čísla SR, mapa SR, tabuľ-
ky ki lometrových vzdialeností  SR, ČR 
a  Európy, časové pásma, cudzie jed-
notky a meny, 2 stránky na poznámky.
Povrch obalu je v prevedení PVC.

8FT
FLNI

*fbf
cea+ kód:  7781145

balenie:  10 ks

rozmer:  9 × 15 cm
kalendárium: týždenné
rozsah diára:  36 l istov
väzba: zošitová V1
Mix troch farieb
(čierna 5x, modrá 3x, vínová 2x)

8FT
FLNI

*fbf
bjg+ kód:  7781140

balenie:  10 ks

rozmer:  8 × 18 cm
kalendárium: mesačný
rozsah diára:  16 l istov
väzba: zošitová V1
Mix troch farieb
(čierna 5x, modrá 3x, vínová 2x)

M 1 0 1  /  P V C
Diár obsahuje:  menné kalendárium, sviatky, 
pamätné dni,  číslovanie týždňov, letný a  zim-
ný čas, ročné obdobia,  fázy mesiaca, naviac 
mesiac z ďalšieho roku, pracovné dni a hodiny 
v mesiaci ,  prehľad roku, prehľad ďalšieho roku, 
pr iestor na osobné údaje,  t iesňové telefónne 
čísla,  abecedný zoznam mien, plánovací kalen-
dár,  prehľad sviatkov, mapa SR, stránku na po-
známky.
Povrch obálky je v prevedení PVC.



Bullet
 Journal

8FT
FLNI

*fbj
gjj+ kód:  7501293

balenie:  20 ks

rozmer:  14 × 20,5 cm
rozsah: 68 l istov
väzba: šitá V8
povrch obálky:  PU

Bullet Journal – viac než len zápisník.
Z angl ického prek ladu by sme ho 
mohl i  chápať ako „odrazový denník“. 
Metóda bul let  journal ingu spočíva 
v minimal ist ickom zaznamenávaní 
ú loh, poznámok a povinnost í  pomo-
cou odrážok. Organizuj te veci  jed-
noducho, dosiahnite svoj ich cieľov 
a neodkladajte rozpracované úlohy 
na neurči to.
V čom je výnimočný? Obsahuje dva 
hárky samolepiek so zlatou razbou, 
plastovou zá ložkou s praví tkom a vý-
sekmi,  dve stužkové zá ložky, papie-
rové vrecúško v zadnej čast i  denníka , 
bodkované strany z vysoko gramáž-
neho papiera ,  z latú razbu na prebale 
a gumičku na st iahnut ie dosiek.
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Diár obsahuje:  menné kalendárium, sviat-
ky,  pamätné dni,  letný a zimný čas, ročné 
obdobia,  fázy mesiaca, číslovanie týždňov, 
naviac mesiac z ďalšieho roku, pr iestor na 
osobné údaje,  pr iestor na ordinačné a úrad-
né hodiny, t iesňové telefónne čísla,  prehľad 
roku, prehľad ďalšieho roku, štvrťročný plá-
novací kalendár,  plánovací kalendár,  pláno-
vací kalendár ďalšieho roku, prehľad sviat-
kov, informačné telefónne čísla,  abecedný 
zoznam mien, poštové smerové čísla SR, 
mapa SR, medzinárodné sviatky,  tabuľky 
ki lometrových vzdialeností  SR, ČR a Euró-
py, časová pásma, cudzie jednotky a meny, 
3 stránky na poznámky.
Povrch obálky je v provedení PVC.

M 1 0 5  /  P V C

8FT
FLNI

*fbf
cbj+ kód:  7781142

balenie:  10 ks

rozmer:  8 × 15 cm
kalendárium: měsačné
rozsah diára:  24 l istov
väzba: zošitová V1
Mix troch farieb
(čierna 5x, modrá 3x, vínová 2x)

M 1 0 2  /  P V C

Diár obsahuje:  menné kalendárium, sviatky,  pa-
mätné dni,  letný a zimný čas, ročné obdobia, 
fázy mesiaca, naviac mesiac z ďalšieho roku, 
pr iestor pre osobné údaje,  t iesňové telefónne 
čísla,  prehľad roku, prehľad ďalšieho roku, abe-
cedný zoznam mien, stránka na poznámky.
Povrch obálky je v provedení PVC.

8FT
FLNI

*fbf
cac+ kód:  7781141

balenie:  10 ks

rozmer:  7 × 10 cm
kalendárium: měsačné
rozsah diára:  16 l istov
väzba: zošitová V1
Mix troch farieb
(čierna 5x, modrá 3x, vínová 2x)
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DENNÉ ZÁZNAMY

univerzálny diár pre akýkoľvek rok

DENNÉ ZÁZNAMY /  PU

Tento univerzálny diár je použiteľný pre akýkoľvek rok, čísla dní sú nezávislé 
na dňoch v týždni. 
Diár obsahuje: čísla dní, dni v týždni, mesiac, mesiac na okraji  pre ľahké l is-
tovanie, prehľad aktuálneho mesiaca, priestor pre poznámky, 17 strán pre po-
známky.
Povrch obalu PU je vyrobený z mäkčeného materiálu pr í jemného na dotyk.
Celkovým zhotovením s jedinečným dizajnom sa tak radí k  luxusným diárom.8FT

FLNI
*fgi

hhc+ kód:  7781034
balenie:  5 ks

rozmer:  14 × 20,5 cm
kalendárium: univerzálne
rozsah diára:  191 l istov
väzba: šitá V8

8FT
FLNI

*fgi
hfi+ kód:  7781032

balenie:  5 ks

rozmer:  14 × 20,5 cm
kalendárium: univerzálne
rozsah diára:  191 l istov
väzba: šitá V8 8FT

FLNI
*fgi

hij+ kód:  7781035
balenie:  5 ks

rozmer:  14 × 20,5 cm
kalendárium: univerzálne
rozsah diára:  191 l istov
väzba: šitá V8 8FT

FLNI
*fgi

hgf+ kód:  7781033
balenie:  5 ks

rozmer:  14 × 20,5 cm
kalendárium: univerzálne
rozsah diára:  191 l istov
väzba: šitá V8
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Všetky uvedené ceny sú bez DPH, platia pre 1 ks tovaru (ak nie je uvedené ináč).
Zmeny cien sú vyhradené. Pri niektorých položkách môžu byť zásoby vypredané. 

Aktuálna ponuka je na www.mfppaper.com

MFP papier s.r.o.
Celiny 866, Liptovský Hrádok, 033 01, Slovakia
Obchodní zástupcovia tel.: +421 914 512 008, +421 914 512 001, +421 914 512 002
e-mail: info@mfp.cz, www.mfppaper.com

Kontakt na telemarketing
tel.: +420 608 110 580, +420 581 282 140
skype: MFP_telemarketing1, MFP_telemarketing2
e-mail: telemarketing@mfp.cz

Pracovná doba telemarketingu
Po – Št   7.30–16.00
Pi   7.30–15.00


