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Denne lækre notebook er 
udformet i eksklusive mate-
rialer med god skriveplads 
og smart sort markeringsbånd. 
Made in Denmark.

232 paginerede sider med dis-
krete “dots” på venstre side 
og linier på højre, og sidst 32 
blanke sider.
De første 8 sider “indholds-
oversigt”, “denne bog tilhører” 
og “telefon/mailregister” kan 
udfyldes efter behov.
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VELKOMMEN
Provinsforlaget - dansk kvalitet
Provinsforlaget Miljøkalendere, er en grafisk virksomhed, der har eksisteret 
siden 1931.
Vi har igennem årene specialiseret os i kalenderproduktion. 
Hos Provinsforlaget Miljøkalendere, får I en personlig kontakt direkte til 
producenten, og kan handle til konkurrencedygtige priser uden fordyrende 
mellemled.
Med dette 2019 katalog håber vi at kunne give inspiration til valg af kalender 
til det kommende år. 
Udvalget dækker alle kalenderkategorier på markedet, spiralkalendere, lom-
mekalendere og refilldele til systemkalendere m.v.
Vi hjælper gerne med konvertering til vore varenumre.

Miljø
Provinsforlaget Miljøkalendere værner om miljøet.
Vi arbejder efter ISO 14001 princippet løbende på at forbedre miljøforhold-
ene til mindst mulige miljøbelastninger.
I forhold til de fleste af vore konkurrenter sparer vi meget Co2, ved ikke at 
have lange skibstransporter, idet vores produktion foregår i Randers. 
Vi trykker udelukkende med vegetabilske trykfarver på miljøvenligt papir, der 
er 100% klorfrit og ph-neutralt, fremstillet  på papirfabrikker i EU.
Spiralkalenderne er med PVC-fri spiraltråd og miljøvenligt omslag.
Provinsforlaget Miljøkalendere køber Co2–neutral grøn strøm, der bliver pro-
duceret på biomasse af kraftvarmeværket i Randers.

Reklamekalendere
Vi udfører reklamekalendere helt efter ønske.
Vore kalendere kan udføres i et utal af varianter, og der er mange muligheder 
for at Jeres reklamebudskab bliver synliggjort. F.eks. fodnoter på hver enkelt 
dag, specialsider med annoncer, tryk på omslag eller en håndbog indlagt i 
kalenderen. Der er næsten ingen begrænsninger for de muligheder, der er 
med hensyn til udformning og udbredelse af Jeres budskab.

www.kalenderbutik.dk
Vi gør en dyd ud af at servicere vore kunder, og kun det bedste er godt nok. 
Vi sælger vore miljøvenlige kalendere til Danmarks billigste priser og betalin-
gen foregår med dankort, bankoverførsel eller EAN nr.
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Dagkalender med  
1 dag pr. side
Danmarks mest anvendte kalen-
der. Inddeling til aftaler og 
opgaver. Timeinddeling fra kl. 
8.00-20.00. Med faner og afriv-
ningshjørner. Forrest månedska-
lendere for 2019 og 2020 samt 
infosider med bl.a. postnumre, 
 særtjenestenumre, forskydelige 
helligdage, samt oversigt med tlf. 
og www på færger, fly og tog.

Miljøvenligt omslag i følgende 
farver: rød, blå, hvid og sort, 
samt elegant skind omslag.

 Format: 11,8 x 17,1 cm.

SPIRALKALENDERE

194556-0 194556-1

194556-3194556-2 194556-3

1 dag pr. side i sort skind  • 194557 
Sort kunstlæder • 194545

Løst skindomslag 
Sort skind · 194550
Løst sort kunstlæder • 194570
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Strand
194556-2-2

Åkande
194556-2-1

Bær
194556-2-3
Bær

StrandÅkande

Dråber
194556-2-4

Dagkalender med  
motiver
Danmarks mest anvendte kalen-
der. Inddeling til aftaler og 
opgaver. Timeinddeling fra kl. 
8.00-20.00. Med faner og afriv-
ningshjørner. Forrest månedska-
lendere for 2019 og 2020 samt 
infosider med bl.a. postnumre, 
 særtjenestenumre, forskydelige 
helligdage, samt oversigt med tlf. 
og www på færger, fly og tog.

 Format: 11,8 x 17,1 cm.

Mini dagkalender med 

1 dag pr. side
Timeinddeling fra kl. 8.00-18.00. 
Inddeling til aftaler og opgaver. 
Med faner. Forrest månedska-
lendere for 2019 og 2020 samt 
infosider med bl.a. postnumre, 
 særtjenestenumre, forskydelige 
helligdage, samt oversigt med tlf. 
og www på færger, fly og tog. 

Omslag i følgende farver: sort 
og grå.

Format: 9,0 x 12,1 cm.

194581-0 194581-1 
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194566-0 194566-1

194566-2 194566-3 

Dagkalender med  
2 dage pr. side
Timeinddeling fra kl. 8.00-
16.00. Med faner og afrivnings-
hjørner. Forrest månedskalen-
dere for 2019 og 2020 samt 
infosider med bl.a. postnumre, 
 særtjenestenumre, forskydelige 
helligdage, samt oversigt med tlf. 
og www på færger, fly og tog.
Miljøvenligt omslag i farverne: 
rød, blå, hvid og sort.
 Format: 11,8 x 17,1 cm.

194606-0194606-1

Aflang noteringskalender
Den perfekte planlægningskalen-
der som aflang spiralkalender med 
timeinddeling fra kl. 7.00-18.00, 
klokkeslet med 15 minutters inter-
valler. Informationssider bagerst i 
kalenderen. Årsoversigt for 2019 
og 2020. 
Leveres med enkel spiral, der gør 
kalen deren stabil. 
Omslag i følgende farver: sort og 
hvid.

Format: 11,5 x 31,1 cm.
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194956-1

194956-2 194956-3 

A5-kalender med 
ugeopslag
Praktisk planlægningskalender i 
A5-format. God oversigt med 1 
uge pr. opslag og spiral i  ryggen. 
Timeinddeling fra kl. 8.00-20.00. 
Plads til dagens notater og opga-
ver. Informationssider foran i 
kalenderen med bl.a. postnum-
merfortegnelse. Miljøvenligt 
omslag i følgende farver: rød, blå, 
hvid og sort.

Format: 14,8 x 21 cm.

SPIRALKALENDERE

194956-0

Komplet i sort kunstlæder • 194952
Løst sort kunstlæderomslag • 194953

Time-/døgnkalender
For dem, der skal planlægge alle døgnets 24 timer. 
Kolonne til dagens aftaler og opgaver samt notater. 
Spiralkalender med 1 dag pr. side. Månedskalender for 
år 2019 og 2020 foran i kalenderen samt postnummer-
fortegnelse, telefonselvvalg og særtjenestenumre.
Fås også til 2020 i samme udførelse.
Miljøvenligt omslag i følgende farver: rød, blå, hvid og 
sort.

Format: 16,9 x 24,1 cm.

Komplet i mørkebrunt skind
194858
Løst mørkebrunt 
skindomslag • 194860

194806-0

204806-0

194806-1

204806-1

194806-2

204806-2

194806-3

204806-3  



6

194906

Studiekalender 2018/2019 
1 dag pr. side
Smart og praktisk studiekalender. Spiralkalender fra  
1. juli 2018 til 30. juni 2019. Timeinddeling fra kl. 
8.00-20.00. Inddeling til aftaler og opgaver. Med 
faner og afrivningshjørner. Månedskalender juli 
2018 - dec. 2019 med 1/2 år pr. opslag samt infos-
ider med bl.a. formler, det periodiske system, det 
græske alfabet, tlf.nr. til studierådgivning, første-
hjælp, praktiske telefonnumre og www adresser 
samt oversigt m. tlf. og www på færger, fly og tog. 
Skoleskema og telefontavle i omslaget.

Format: 11,8 x 17,1 cm.

195556-2-1
„Kronhjort“ 

195556-2-2
„Rødt skind“

Kalender i tre motiver:

195556-2-3
„Bright side of life“

Notat-ugekalender

1 uge pr. opslag
Spiralkalender med ugeopslag. 
Tidsinddeling fra 8.00-16.00 på 
alle hverdage. Plads til notater 
nederst på siden. Forrest måned-
skalender for 2019 og 2020 med 
1/2 år pr. opslag samt infosider 
med bl.a. forskydelige helligdage, 
postnumre, særtjenestenumre 
og oversigt over færger, fly og 
tog med tlf. samt www. 

Format: 11,8 x 17,1 cm
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SPIRALKALENDERE

Mini ugekalender
2-fløjet ugekalender med spiral.
Omslag i sort nubia.

Format: 8,5 x 13,5 cm.

194700 204700

Refill
191550 

Sort nubia
191551

Aftalekalender
Særdeles velegnet til bl.a. syge-
hussektoren, offentlige kontorer 
og hotelbranchen. Med plads til  
6 med arbejderes aftaler fra kl. 
7.00 - 18.00, op delt med 15 minut-
ters intervaller. Kalenderen leve-
res i 2019 og 2020 udgave.

Format: 21 x 29,7 cm.



UGEKALENDERE
Ugekalender 
Ugekalender med god  skriveplads.
Infosider med mange praktiske 
oplysninger samt udfoldningskalen-
der i spiraludgave 1250 og 1200 i 
klammehæftet udgave.
Komplet kalender med blok incl. 
refill af typerne 
1200 og 1250 i følgende omslags-
farver: 
 -0: rød, -1: blå, og -3: sort.

Refill-format: 9 x 17,1 cm.

Kalendere i rødt omslag:
191206-0  -  191256-0

DEREDERE

Klammehæftet uden udfoldningskalender 
Refill uden omslag. 191200
Klammehæftet uden udfoldningskalender Spiral med udfoldningskalender

Refill uden omslag. 191250

Kalendere i blåt omslag:
191206-1  -  191256-1

Kalendere i sort omslag:
191206-3  -  191256-3

8
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3-fløjet 
Sort skind

191208
191258 

Ugekalender i skind
Ugekalender i 2- og 3-fløjet skin-
domslag eller 3-fløjet kunstlæder 
med indsat blok og telefonregis-
ter, incl. refill af 191200 og 191250.

3-fløjet 
Brunt skind
191210 
191260

3-fløjet 
Sort skind

191208
191258 

3-fløjet 

med indsat blok og telefonregis
ter, incl. refill af 191200 og 191250.

3-fløjet
Kunstlæder, Sort
191204
191254

2-fløjet 
Brunt skind

191209
191259 
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MÅNEDSKALENDER
Månedskalender
Månedskalender med god over-
sigt. Ved bestilling af månedskal-
ender med 2- og 3-fløjet omslag 
i kunstlæder og skind, er der 
indsat telefonregister og blok.
Fås i følgende omslagsfarver: 
rød, blå og sort.

Refill-format: 9,2 x 16,9 cm.

Refill månedskalender
192000  Grå/grå faner
192100  Rød/grå faner
192200  Blå/grå faner

Refillsæt med månedskalender,  
telefon- og adresseregister og blok
192010  Grå/grå faner
192110  Rød/grå faner 
192210  Blå/grå faner

192006-0

192106-0

192206-0

2-fløjet kalender incl. refill med blok, grå/grå 
faner i serie 2000, rød/grå faner i serie 2100, 
blå/grå faner i serie 2200 i omslagsfarverne:

192006-3

192106-3

192206-3

192006-4

192106-4

192206-4

192036-0

192136-0

192236-0

2-fløjet kalender incl. refill med blok og tlf. register,  
grå/grå faner i serie 2000, rød/grå faner i serie 
2100, blå/grå faner i serie 2200 i omslagsfarverne:

192036-3

192136-3

192236-3

192036-4

192136-4

192236-4

2-fløjet kalender incl. refill med blok, grå/grå 
faner i serie 2000, rød/grå faner i serie 2100, 

2-fløjet kalender incl. refill med blok og tlf. register, 
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Refillsæt med månedskalender,  
telefon- og adresseregister og blok
192010  Grå/grå faner
192110  Rød/grå faner 
192210  Blå/grå faner

Tilbehør til  
månedskalendere 

3-fløjet brunt skind
192011 Grå/grå faner
192111 Rød/grå faner 
182211 Blå/grå faner

3-fløjet sort skind
192008  Grå/grå faner
192108  Rød/grå faner 
192208  Blå/grå faner

2-fløjet brunt skind
192009  Grå/grå faner
192109  Rød/grå faner 
192209  Blå/grå faner

3-fløjet sort kunstlæder
192005  Grå/grå faner
192105  Rød/grå faner 
192205  Blå/grå faner

Blok
191050 Refill 15 månedskal. 

Start oktober 18
192500 Grå/grå faner

Refill 16 sidet telefonregister
191300  Grå/grå faner
191325  Rød/grå faner
191350  Blå/grå faner

BlokBlok
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Sort vinyl
191701-0

Sort skind
191707

Mini månedskalender
med faner
2-fløjet planlægningskalender med 
faner. Der er 1 måned pr. opslag. 
Årsoversigt 2019 og 2020.
Omslag i sort vinyl, samt sort skind.

Format: 7,3 x 13,3 cm.

Novum kalender 
med spiralryg 
Novum kalender i elegant 
udførelse, med spiral. Monteret i 
et omslag, der kan bruges igen til 
næste år.
1 uge pr. opslag og time inddeling 
fra kl. 8.00-18.00.

Format: 19 x 27 cm.

NOVUM

Novum kalender i eksklusivt 
soft omslag, brunt 196682

Refill til omslag 
Planlægningskalender i stort format 
med god skriveplads og i eksklusiv 
udførelse. 
1 uge pr. opslag og time inddeling fra  
kl. 8.00-18.00.

Format: 19 x 27 cm.

Novum kalender i vinylomslag, sort
196685

Refill
196688 

Refill
191700



Minikalender
192900

A4 kalender
193100 gul

A4 kalender
193125 blå

A4 kalender 2020
203100 gul
203125 blå

5-årssæt 2019-2023
193150 gul

Dobbelt A4 kalender 2019
193175

A4 dobbeltkalender
Dobbelt A4 kalender med 1. og 2. halvår på en side 
og blank bagside, 183175.

Format:  29,7 x 42 cm, gul

Minikalender 
Format:   8,5 x 5,4 cm. (Dankortstr.)

A4 kontorkalender
Fås også for 2020 eller 
som årssæt á 5 stk. 2019-2023. 

Et halvår på hver side.

Format:  21 x 29,7 cm.

A5 kalender
193000

Dobbelt A5 kalender
193075

VÆGKALENDERE
A5 kontorkalender
Et halvår på hver side.
Format:  21 x 14,8 cm, blå.

A5 dobbeltkalender
Dobbelt A5 kalender med 1. og 2. 
halvår 
på en side og blank bagside.
Format:  21 x 29,7 cm, blå.

13
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A3 kalender med 13 måneder gul: 193375A3 flagkalender: 193200 

Flagkalender A3
1/2 år på hver side, og flagdage. Format:  42 x 29,7 cm

A3 kalender
A3 kalender med 1/2  år på hver side

Fås også for 2019 i gul.

Format:  42 x 29,7 cm.

A3 kalender
193225 blå
193250 gul

A3 kalender 2020
203250 gul

A3 kalender
13 måneders oversigt. Format:  42 x 29,7 cm.

Dobbelt A3 kalender med 2019 
og 1. halvår 2020:          
193275

Dobbelt A3 kalender med 2020 
og 1. halvår 2021: 
203275

A3 dobbeltkalender
Dobbelt A3 kalender med 1. og 2. 
halvår på forsiden.  2. halvår og 
næste års 1. halvår på bagsiden.

Format:  42 x 59,4 cm, gul

Dobbelt A3 kalender med 2019 
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VÆGKALENDERE

A2 kalender med 13 måneder gul: 193350

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

Mærkedage og 
arrangementer 
i 
måned

PROVINSFORLAGET
Miljøkalendere

www.kalenderbutik.dk

Mærkedage: 193700

A2 kalender
13 måneders oversigt.

Format:  59,4 x 42 cm.
 

Kæmpekalender, 
højformat
Dobbelt A2 med 1. og 2. halvår 
på samme side.
Fås også som whiteboard.

Format:  68,5 x 98 cm.

Mærkedage
Format:  21,3 x 51,6 cm.

193620
Ophæng

Dobbelt A2 kalender 
med 1. og 2. halvår på 1 side
193450
Whiteboard udgave
193475

Provinsforlaget har 
Danmarks største  

udvalg af vægkalendere  
til billigste priser

HELE ÅRET.

Kalenderophæng
Kalenderophæng 193620 til 
højformat kalendere.
Passer til 193450 og 193475.



2018/2019 Semesterkalender gul: 193600
2019/2020 Semesterkalender gul: 203600

Kæmpekalender
med 1/2 år på hver side.

Format:  98 x 68,5 cm.

Kalenderophæng
Kalenderophæng 193610 til store 
kalendere.
Passer til 193300, 203300, 
193325, 193400, 193500,  203500, 
193600, 203600.

193610
Ophæng

Kæmpekalender med 1/2 år på hver side, blå  193400

2019 Kæmpekalender med 13 måneder, gul: 193300
2019 Kæmpekalender med 13 måneder, blå: 193325
2019 Kæmpekalender med 13 måneder, whiteboard, gul: 193500
2020 Kæmpekalender med 13 måneder, gul: 203300
2020 Kæmpekalender med 13 måneder, whiteboard, gul: 203500

Kæmpekalender, 
med/uden whiteboard
13 måneders oversigt med god 
skriveplads. Velegnet til planlægning. 
På 193500 og 203500 er det muligt 
at bruge whiteboard pen, der kan 
fjernes med en klud.
Format:  98 x 68,5 cm.

 
Også kæmpekalender med/uden 
whiteboard med 13 måneder i 2020 
udgave, gul.

Whiteboard pen
Bestillings nr. 183650.

Semester kalender,
whiteboard
Det er muligt at bruge whiteboard pen, der 
kan  fjernes med en klud.

Format:  98 x 68,5 cm.

16
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PROJEKT- OG FERIEPLAN
Projektplan for 2019, 
2020 og 2021 
4-fløjet projektplan for 2019, 2020 
og 2021, perfekt til planlægning i alle 
afdelinger. Følger kalender året. Passer 
til A4-ringbind med 4 huller. 

Ferieplan 2019 - 2020
4-fløjet ferieplan, der følger ferieåret fra 1. maj 2019 til 30. april 2020. 
Velegnet til at hænge op, men passer også til A4-ringbind. Uundværlig i 
forbindelse med ferieplanlægningen.

Ferieplan
199510

Projektplan
199508, blå 
209508, gul
219508, blå 

Projektplan 2019

FAMILIEKALENDERE

Familiens årskalender A4
Planlæg hele familiens aktiviteter, 
fødselsdage, udflugter o.s.v.
Som Familiens Årskalender A3 i 
handy A4 format.

Format 21 x 29,7 cm

Familiens Årskalender A4
199605

Familiens årskalender A3
Planlæg hele familiens aktiviteter, fødselsdage, udflugter o.s.v.
1 mdr. pr. opslag. 5 kolonner til navne og 1 kolonne til hele familien.

Format 29,7 x 42 cm

Familiens Årskalender A3
199600



BORD- OG BLOKKALENDERE

Bordkalender
Kalender i A5-format. Altid lige ved hånden. 
Format:  21 x 14,8 cm.

193800

Bordkalender 
med ugeopslag
Praktisk bordkalender med 
ugeopslag og god  skriveplads for 
hver dag, herunder noteringer og 
aftaler. Tidsinddeling fra kl. 8.00-
18.00.
Årsoversigt for indeværende og  
efterfølgende år.

Format:  48 x 9,6 cm.

Afrivningskalender
Afrivningskalendere i to forma-
ter til at hænge op på væggen. 
En god hjælp på ethvert kon-
tor. Afrivningskalenderne leveres 
med humørtekst for hver dag.

Blad-format:  14,3 x 20,8 cm – 
varenr.: 198400.
Blad-format:  12 x 17 cm – varenr.: 
198600.

197715

Stativ - sort
197785

Stativ - hvidt
197780

Afrivningskalender
198400

Kalender ikke inkluderet.

AfrivningskalenderAfrivningskalender
19860018
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Løst sort 
kunstlæderomslag
199229

A5-Timer tilbehør
Der findes en række tilbehør til 
A5-Timersystemet, der kan bestilles 
efter behov.
Formater og hulafstande passer til 
andre typer systemer.

Øvrigt tilbehør:

Plastlommer 10 stk.:  
199240

A5-Timer
A5-Timeren i A5-format kan fås med 
ugeopslag med 4 huller. Alle delene 
passer til andre systemer på marke-
det. A5-systemet er velegnet til den 
travle forretningsmand- og kvinde 
med mange aftaler og møder. Der er 
ekstra god skriveplads på hver side. 
Det elegante omslag i sort skind gør 
kalenderen meget behagelig og præ-
sentabel at arbejde med.

A5-Timeren består af:
• Omslag i. h. t. bestilling
•  Kalenderdel til ugekalender
• Telefon- og adresseregister
• Pencil
• Skriveplade
• Plastlommer

Ved bestilling af årssæt medfølger:
• Kalenderdel
• Månedskalender og telefonregister

Format: 19 x 22 cm.

Komplet ugekalender i sort kunstlæder
199212

Uge-refill
199225
Format: 14,8 x 21 cm

Uge-refill

A5-TIMER

Månedskalender og 
telefonregister

Telefon- og adresseregister
199236

Notatblade  25 stk. linierede 
og 25 stk. kvadrerede:  
199230
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Time-Master
Time-Master systemet hold-
er effektivt styr på alle aftal-
er, møder m.m. Kalenderen er 
opbygget som dag-plan, 1 dag 
pr. side med timeinddeling fra kl. 
8.00-20.00.
Systemet svarer til andre syste-
mer på markedet. Vore refills og 
årssæt kan anvendes til system 
med 6 huller.

Time-Masteren består af:
• Omslag i.h.t. bestilling
• Dag-kalender
• Telefon- og adresseregister
• Notatblade
• Pencil

Ved bestilling af en komplet 
Time-Master med følger 
ovennævnte tilbehør.

Ved bestilling af årssæt med-
følger:
• Kalender
• Månedsplan

Format: 17,5 x 19 cm.

Komplet • Sort skind
199300

TIME-MASTER

Komplet
Sort kunstlæder 199306

Løst skindomslag
Sort skind 199311

Løst kunstlæderomslag
Sort 199314

Tilbehør til 
Time-Master systemet

Der findes en række tilbehør til Time- 
Master systemet, der kan bestilles efter 
behov.
Formater og hulafstande passer til 
andre typer systemer.

Refill format: 11,8 x 17,1 cm
Arkivbind
199315

Tlf.- og adresseregister  
199338

Notatblade linieret 25 stk. 
 199330

Notatblade kvadreret 25 
stk. 199332

Refill årssæt
199325
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Komplet • Sort skind
199403

PART-TIMER
Part-Timer består af:
• Omslag
• Ugekalender som model 1250
• Adresse- og telefonregister
• Plastlommer
• Skriveplade
• Pencil
 
Ved bestilling af en komplet Part-Timer 
medfølger ovennævnte tilbehør.

Ved bestilling af årssæt medfølger:
• Part-Timer kalender
• Månedsplan
• Notatblok
• Udfoldningskalender

Format: 11 x 18 cm

Tilbehør til Part-Timer systemet
Der findes en række tilbehør til Part-Timer systemet, der kan bestilles efter behov.
Formater og hulafstande passer til andre typer systemer.

Refill
199449
Format: 9 x 16,9 cm

Notatblok
199450

Tlf.-/adr.- register
199451

Millimeterpapir
199452

Plastlommer
199474

Sort skind
Komplet 
199403

Løst 
skindomslag
Sort
199411

Mørkebrunt  
skind
Komplet 

199423

Løst 
skindomslag
Mørkebrunt
199412

Sort
kunstlæder
Komplet 
199443

Løst 
kunstlæder
Sort
199414
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Kombineret kalen-
der og tegnebog 
med lynlåslomme
A-plan består af
• Kalender
• Skilleblade
• Adresse- og telefonregister

Formater:
Pocket:   11,5 x 14 cm
A6:  12,8 x 18,5 cm

Brunt læder
007155

Pocket

A-PLAN

Sort imiteret skind
007516

Mosgrøn Mexico
007557

Sandfarvet Mexico
007554

Sort skind
007116

Krokodillepræget skind
007175

A6

Imiteret skind 
Bordeaux 006513

Moccafarvet Mexico 
006555

Imiteret skind Sort 
006516

Sandfarvet Mexico 
006554

Tlf.- og adr.-
register
007001

Notatsider
007025 

Årssæt refill
197225

Format:  

8 x 12,8 cm

Notater

Tlf.- og adr.-

� �

A
pl

an

Refill Parttimer 
til A6
199449
Format: 9 x 
16,9 cm

Mærkedage
006004

Selvklæbende gule sedler
006095

Hullemaskine
006081
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Organizer i  
lavprisudgave
Organizer med kalender og tlf. og 
adresseregister i kunstlæderomslag 
til en attraktiv pris i tre formater. 
Ugekalender i 14,2 x 18,7 cm, og 11,4 
x 14,5 cm. 

Ugekalender
Komplet
Sort kunstlæder
199076

Ugekalender
Komplet
Sort kunstlæder
199077

ORGANIZER
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Vi præsenter her et udvalg af de mange 
muligheder, ring og hør nærmere om det 
du lige mangler og få et tilbud.

DIT LOGO

PROVINSFORLAGET
MILJØKALENDERE

Provinsforlaget as · Agerskellet 36 · 8920 Randers NV · Telefon 8642 3466 · CVR-nr. DK 45 41 87 15
www.provinsforlaget.dk · www.kalenderbutik.dk · e-mail: post@provinsforlaget.dk

– kalendere til tiden

Brevpapir
A4 brevpapir med dit eget tryk, 4+0, 80 g papir
2000 / 4000 / 6000 / 10000 stk.

Samlemappe
A4 størrelse i 400 g naturpap med sort elastiklås.

Fås også med tryk: Ring og hør for muligheder.

Klistermærker til  
planlægning  
for hele familien
Ark med motiver til udsmykning af  
unge- og familiekalender.

SLÅ

GRÆS

LÆGEFITNESS

LEKTIER HYTTETUR

LEJR MØDE

SLÅ

GRÆS

LÆGEFITNESS

LEKTIER HYTTETUR

LEJR MØDE

SLÅ

GRÆS

LÆGEFITNESS

LEKTIER HYTTETUR

LEJR MØDE

PAPIRVARER

Post-it blokke
10 x 7,2 cm med limstrimmel på den lange led, 50 blanke sider 
pr blok. I pakker a 10 stk.
Fås også med dit eget 4-farve tryk. Ring og hør for muligheder.

Post-it gul
199710

Post-it pink
199725

Blokke
A4 og A5, 50 blade, linjeret papir, med 
pap bagside.

Fås også med dit eget 4-farve tryk.
Ring og hør om mulighederne.

A4 kvadreret
199732
A5 kvadreret
199734

A4 linieret
199731
A5 linieret
199733

Samlemappe
199730

Klistermærker
199705

Notesbog
6,2 x 16,9 cm, 32 sider, linieret 
papir med kraftigt kartonomslag.

Notesbog
199700



Danmarks billigste logokalendere
Her er vist et lille udpluk af de kalendere vi fremstiller med logo. Vi kan også lave jeres logokalender – ring på tlf. 86 42 
34 66 eller mail til: hv@provinsforlaget.dk og få et rigtig godt tilbud.

Endvidere laver vi alle former for reklamekalendere.

  TIME-MASTER PART-TIMER A-PLAN ORGANIZER REKLAMEKAL >>



Find din næste kalender på 

www.kalenderbutik.dk

Husk hos Provinsforlaget Miljøkalendere  
kan du købe kalendere HELE ÅRET.

PROVINSFORLAGET
MILJØKALENDERE

Agerskellet 36 · 8920  Randers NV · Telefon 86 42 34 66
www.provinsforlaget.dk · www.kalenderbutik.dk · e-mail: 
post@provinsforlaget.dk




