SPIRALKALENDERE
Dagkalender med 1 dag pr. side
Danmarks mest anvendte kalender. Inddeling til aftaler
og opgaver. Timeinddeling fra kl. 8.00-20.00. Med
faner og afrivningshjørner. Forrest månedskalendere
for 2018 og 2019 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. Flotte motiver, samt elegant skindomslag.
Format: 11,8 x 17,1 cm.

184556-0

Løst skindomslag
Sort skind · 184550
Løst sort kunstlæder • 184570

184556-1

184556-2

184556-3

1 dag pr. side i sort skind • 184557
Sort kunstlæder • 184545

Dagkalender med motiver

Græs
184556-2-1

Koskind
184556-2-2

Blomster
184556-2-3

Blade
184556-2-4
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SPIRALKALENDERE
Mini dagkalender med 1 dag pr. side
Spiralkalender med 1 dag pr. side.
Timeinddeling fra kl. 8.00-18.00. Inddeling til aftaler
og opgaver. Med faner. Forrest månedskalendere for
2018 og 2019 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.

184581-0

184581-1

Dagkalender med 2 dage pr. side
Spiralkalender med 2 dage pr. side.
Timeinddeling fra kl. 8.00-16.00. Med faner og afrivningshjørner. Forrest månedskalendere for 2018 og 2019
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.

184566-0

Aflang noteringskalender
Den perfekte planlægningskalender som aflang
spiralkalender med timeinddeling fra kl. 7.0018.00, klokkeslet med 15 minutters intervaller.
Informationssider bagerst i kalenderen. Årsoversigt
for 2018 og 2019.
Leveres med enkel spiral, der gør kalenderen stabil.
Omslag i følgende farver: sort og hvid.
Format: 11,5 x 31,1 cm.

184606-0

184606-1
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184566-1

184566-2

184566-3

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 opgaver. Informationssider foran i kalenderen med bl.a.
postnummerfortegnelse. Miljøvenligt omslag i følgende
farver: rød, blå, hvid og sort.

184956-0

184956-1

184956-2

184956-3

A5 kalenderen fås også med ugeinddeling i tværformat.
Miljøvenligt omslag i sort. Varenr. 184957.
Format: 14,8 x 21 cm.

Ny, kraftigere
papirkvalitet.
Komplet i sort skind • 184955
Komplet i sort kunstlæder • 184952
Løst sort skindomslag • 184954
Løst sort kunstlæderomslag • 184953

184957

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
2018 og 2019 foran i kalenderen samt postnummerfortegnelse, telefonselvvalg og særtjenestenumre.
Fås også til 2019 i samme udførelse.
Miljøvenligt omslag i følgende farver: rød, blå, hvid og
sort.
Format: 16,9 x 24,1 cm.

184806-0
194806-0

184806-1
194806-1

Komplet i mørkebrunt skind
184858
Komplet i sort kunstlæder
184859
Løst mørkebrunt
skindomslag • 184860
Løst sort kunstlæderomslag • 184870

184806-2
194806-2

184806-3
194806-3
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SPIRALKALENDERE
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 månedskalender for
2018 og 2019 med ½ 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

184906

184906

Studiekalender 2017/2018
1 dag pr. side
Smart og praktisk studiekalender. Spiralkalender fra
1. juli 2017 til 30. juni 2018. Timeinddeling fra
kl. 8.00-20.00. Inddeling til aftaler og opgaver.
Med faner og afrivningshjørner. Månedskalender
juli 2017 - dec. 2018 med ½ år pr. opslag samt
infosider med bl.a. formler, det periodiske system,
det græske alfabet, tlf.nr. til studierådgivning, førstehjælp, 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.
Kalender i tre motiver:
185556-2-1
„Årstal“
185556-2-3
„Ispinde“

6

185556-2-2
„Prikker“

