
דו�חודשידו�חודשי

4

1101

גודל�פתוח:����33x64סמ‘

גודל�סגור:�����33x32סמ‘

דף�שער:������נייר�כרומו�מבריק�בציפוי�למינציה�

���������דו�צדדי. �

דפי�פנים:������6דפים�מודפסים�דו�צדדי�על�נייר�כרומו

גבֹ�לוח:��������מודפס�פרוצס

W.Oכריכת�ספירלה�

שטח�פרסום

��29x9סמ‘

לוח�שנה�קיר�לוח�שנה�קיר�1/61/6

מזל�וברכה



דו�חודשידו�חודשי
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1102

גודל�פתוח:����33x64סמ‘

גודל�סגור:�����33x32סמ‘

דף�שער:������נייר�כרומו�מבריק�בציפוי�למינציה�

���������דו�צדדי. �

דפי�פנים:������6דפים�מודפסים�דו�צדדי�על�נייר�כרומו

גבֹ�לוח:��������מודפס�פרוצס

W.Oכריכת�ספירלה�

שטח�פרסום

��29x9סמ‘

לוח�שנה�קיר�לוח�שנה�קיר�1/61/6

אמנות



דו�חודשידו�חודשי

6

1103

גודל�פתוח:����33x64סמ‘

גודל�סגור:�����33x32סמ‘

דף�שער:������נייר�כרומו�מבריק�בציפוי�למינציה�

���������דו�צדדי. �

דפי�פנים:������6דפים�מודפסים�דו�צדדי�על�נייר�כרומו

גבֹ�לוח:��������מודפס�פרוצס

W.Oכריכת�ספירלה�

שטח�פרסום

��29x9סמ‘

ערי�ישראל

לוח�שנה�קיר�לוח�שנה�קיר�1/61/6



דו�חודשידו�חודשי

7

1104

גודל�פתוח:����33x64סמ‘

גודל�סגור:�����33x32סמ‘

דף�שער:������נייר�כרומו�מבריק�בציפוי�למינציה�

���������דו�צדדי. �

דפי�פנים:������6דפים�מודפסים�דו�צדדי�על�נייר�כרומו

גבֹ�לוח:��������מודפס�פרוצס

W.Oכריכת�ספירלה�

שטח�פרסום

��29x9סמ‘

עמים�וטעמים

לוח�שנה�קיר�לוח�שנה�קיר�1/61/6



דו�חודשידו�חודשי
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1105

גודל�פתוח:����33x64סמ‘

גודל�סגור:�����33x32סמ‘

דף�שער:������נייר�כרומו�מבריק�בציפוי�למינציה�

���������דו�צדדי �

דפי�פנים:������6דפים�מודפסים�דו�צדדי�על�נייר�כרומו

גבֹ�לוח:��������מודפס�פרוצס

W.Oכריכת�ספירלה�

שטח�פרסום

��29x9סמ‘

לוח�שנה�קיר�לוח�שנה�קיר�1/61/6

ערי�עולם



חודשיחודשי

9

1111

גודל�פתוח:����33x64סמ‘

גודל�סגור:�����33x32סמ‘

דף�שער:������נייר�כרומו�מבריק�

�������������������בציפוי�למינציה�מבריקה�

�������������������דו��צדדי

דפי�פנים:������12דפים�מודפסים�

�������������������דו�צדדי�על�נייר�כרומו

גבֹ�לוח:��������מודפס�פרוצס

W.Oכריכת�ספירלה�

שטח�פרסום

��29x9סמ‘

מזלות

לוח�שנה�קיר�לוח�שנה�קיר�1/61/6



חודשיחודשי
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1113

גודל�פתוח:����33x64סמ‘

גודל�סגור:�����33x32סמ‘

דף�שער:������נייר�כרומו�מבריק�בציפוי�למינציה�

���������דו�צדדי. �

דפי�פנים:������12דפים�מודפסים�דו�צדדי�על�נייר�כרומו

W.Oכריכת�ספירלה�

שטח�פרסום

��29x9סמ‘

מספריםמספרים
בצבעיםבצבעים

לוח�שנה�קיר�לוח�שנה�קיר�1/61/6



דו�חודשידו�חודשי
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1106

גודל�פתוח:����33x48סמ‘

גודל�סגור:�����33x24סמ‘

דף�שער:������נייר�כרומו�מבריק�בציפוי�

�������������������למינציה�דו�צדדי

דפי�פנים:������8דפים�מודפסים�דו�צדדי�

�������������������על�נייר�כרומו

W.Oכריכת�ספירלה�

שטח�פרסום

��29x9סמ‘

לוח�שנה�קיר�לוח�שנה�קיר�1/81/8

נופי�ישראלנופי�ישראל



דו�חודשידו�חודשי
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1107

גודל�פתוח:����33x48סמ‘

גודל�סגור:�����33x24סמ‘

דף�שער:������נייר�כרומו�מבריק�בציפוי�

�������������������למינציה�דו�צדדי

דפי�פנים:������8דפים�מודפסים�דו�צדדי�

�������������������על�נייר�כרומו

W.Oכריכת�ספירלה�

שטח�פרסום

��29x9סמ‘

לוח�שנה�קיר�לוח�שנה�קיר�1/81/8

פרח�בגניפרח�בגני



דו�חודשידו�חודשי
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1108

גודל�פתוח:����33x48סמ‘

גודל�סגור:�����33x24סמ‘

דף�שער:������נייר�כרומו�מבריק�בציפוי�

�������������������למינציה�דו�צדדי

דפי�פנים:������8דפים�מודפסים�דו�צדדי�

�������������������על�נייר�כרומו

W.Oכריכת�ספירלה�

שטח�פרסום

��29x9סמ‘

לוח�שנה�קיר�לוח�שנה�קיר�1/81/8

ילדים�בטבעילדים�בטבע
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שטח�פרסום:��20x3.5סמ‘

שטח�פרסום:��20x3.5סמ‘

גודל�הבסיס:����13.5x23.5סמ‘

בסיס�קרטון:���מצופה�או�דופלקס

גודל�הדף:�������13.5x23.5סמ‘

שטח�פרוסם:���3.5x20.5סמ‘

תאור�כללי:������14דפים�מודפסים�פרוצס

לוחות�שולחנייםלוחות�שולחניים

נופי�ישראלנופי�ישראל

ניתן�להדפיס�

בסיס�קשיח�בפרוצס

גם�בכמויות�קטנות

1156

בסיס�דופלקס

בסיס�קשיח

H1156
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שטח�פרסום:��20x3.5סמ‘

1155

שטח�פרסום:��20x3.5סמ‘

גודל�הבסיס:����13.5x23.5סמ‘

בסיס�קרטון:���מצופה�או�דופלקס

גודל�הדף:�������13.5x23.5סמ‘

שטח�פרוסם:���3.5x20.5סמ‘

תאור�כללי:������14דפים�מודפסים�פרוצס

לוחות�שולחנייםלוחות�שולחניים

אמנותאמנות

ניתן�להדפיס�

בסיס�קשיח�בפרוצס

גם�בכמויות�קטנות

בסיס�דופלקס

בסיס�קשיח

H1155
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שטח�פרסום:��20x3.5סמ‘

שטח�פרסום:��20x3.5סמ‘ גודל�הבסיס:����13.5x23.5סמ‘

בסיס�קרטון:���מצופה�או�דופלקס

גודל�הדף:�������13.5x23.5סמ‘

שטח�פרוסם:���3.5x20.5סמ‘

תאור�כללי:������14דפים�מודפסים�פרוצס

לוחות�שולחנייםלוחות�שולחניים

פרחיםפרחים

ניתן�להדפיס�

בסיס�קשיח�בפרוצס

גם�בכמויות�קטנות

1154

בסיס�דופלקס

בסיס�קשיח

H1154
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שטח�פרסום:��20x3.5סמ‘

שטח�פרסום:��20x3.5סמ‘

1153

גודל�הבסיס:����13.5x23.5סמ‘

בסיס�קרטון:���מצופה�או�דופלקס

גודל�הדף:�������13.5x23.5סמ‘

שטח�פרוסם:���3.5x20.5סמ‘

תאור�כללי:������14דפים�מודפסים�פרוצס

לוחות�שולחנייםלוחות�שולחניים

נופי�עולםנופי�עולם

ניתן�להדפיס�

בסיס�קשיח�בפרוצס

גם�בכמויות�קטנות

בסיס�דופלקס

בסיס�קשיח

H1153
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גודל�הבסיס:����16x23.2סמ‘

בסיס�קרטון:���קשיח�מצופה,�מודפס�פרוצס

גודל�הדף:�������9x23.2סמ‘

שטח�פרוסם:���20x3.5סמ‘

תאור�כללי:������14דפים�מודפסים�פרוצס�

����������������������+בלוק�תכנון�שבועי�

����������������������מעוצב�לכל�דגם

צסרוצ

סס

לוחות�שולחנייםלוחות�שולחניים
מהודריםמהודרים

לוח�מתקפללוח�מתקפל

מגיע�ב-�4דגמים:
*פרחים

*אמנות

*נופי�ישראל

*נופי�עולם

שבועון

דגם�פרחים

שבועון

דגם�נופים

ניתן�להדפיס�

בסיס�קשיח�בפרוצס

גם�בכמויות�קטנות

1159



19

שטח�פרסום:��16.5x2.5סמ‘

גודל�הבסיס:����19x15סמ‘

בסיס�קרטון:���קשיח�מצופה

גודל�הדף:�������19x11.5סמ‘

שטח�פרוסם:���16.5x2.5סמ‘

תאור�כללי:������7דפים�מודפסים�פרוצס�

����������������������על�נייר�כרומו��300גר,�

����������������������מצופים�בלמינציה�מבריקה

לוחות�שולחנייםלוחות�שולחניים
מהודריםמהודרים

פרחיםפרחים
1158

ניתן�להדפיס�

בסיס�קשיח�בפרוצס

גם�בכמויות�קטנות



20

גודל�הדף:�������11.8x13.8סמ‘

שטח�פרסום:���10.5x1.5סמ‘

תאור�כללי:�����לוח�חודשי,��14דפי�פרוצס

����������������������מודפסים�דו�צדדי

����������������������בקופסה�שקופה

גודל�הדף:�������11.8x13.8סמ‘

שטח�פרסום:���10.5x1.5סמ‘

תאור�כללי:�����לוח�חודשי,��14דפי�פרוצס

����������������������מודפסים�דו�צדדי

����������������������חיבור�ספירלה����������������

�

�

CDCDלוח�לוח�

CDCDדגם�דגם�
לוח�ספירלילוח�ספירלי

1162
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שטח�פרסום:��15x3.5סמ‘

שטח�פרסום:��15x3.5סמ‘

שטח�פרסום:��15x3.5סמ‘

גודל�הבסיס:����13.5x16.5סמ‘

בסיס�קרטון:���מצופה�או�דופלקס

גודל�הדף:�������16.5x9סמ‘

שטח�פרוסם:���15x3.5סמ‘

תאור�כללי:�����תאריכון��13או��18חודשים��

���������������������(עד�פברואר�2016),����������������

���������������������מודפס��2צבעים

תאריכוניםתאריכונים
שוניםשונים

לוח�שולחנילוח�שולחני

אוהל�קטןאוהל�קטן

1151

1152

H1152

H1151

ניתן�להדפיס�

בסיס�קשיח�בפרוצס

גם�בכמויות�קטנות

�18חודשים
(עד�פברואר�2017)

�13חודשים
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לוח�קפסולציה��14/16חודש מפת�עולם�שולחנית

גודל�הדף:�������14x10.5סמ‘

שטח�פרוסם:���14x12סמ‘

תאור�כללי:�����תאריכון�חודשי,��16חודשים

����������������������מודפס�בשני�צבעים

�

גודל:���������������48x33.7סמ‘

שטח�פרסום:����20.5x4סמ‘

תאור�כללי:�����מודפס�פרוצס

����������������������בציפוי�קפסולציה

גודל:���������������48x33.7סמ‘

שטח�פרסום:����27.5x30סמ‘

תאור�כללי:�����מודפס�פרוצס

����������������������בציפוי�קפסולציה

תאריכון�גדול:����9.3x5סמ‘

תאריכון�קטן:�����6.5x5.5סמ‘

תאור�כללי:������לוח�חודשי,��12דף�

�����������������������מודפס�שני�צבעים������������������������

�����������������������פרפורציה�לתלישה

�

�

���

שטח�פרסום:

�27.5x30סמ‘

�16חודשים �14חודשים

מפת�עולםמפת�עולם
לוחות�קפסולציהלוחות�קפסולציה

לוח�שנה�לוח�שנה�

מגנט/מדבקהמגנט/מדבקה

1149

1164

1177

לוח�מגנטלוח�מגנט

גדולגדול
1160

1173 1178
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�33ס“מ�תלת�חודשי

�33ס“מ�חודשי

A4-�30ס“מ�חודשי

�23ס“מ�חודשי

תאור�כללי:����תאריכונים�מודפסים�שני�צבעים:

���������������������שחור�אדום/שחור-כחול

����������������������12עמודים�+פרפורציה�לתלישה

שטח�פרסום:����7.5x30ס“מ

תאור�כללי:������מבחר�פלקטים��33x45ס“מ

�����������������������עם�תאריכון��33תלת�חודשי/חודשי

�����������������������מחובר�בסיכות

תאור�כללי:�פלקט��33x21סמ‘

חיבור�סיכה�או�ספירלה�לתאריכון.

ניתן�להזמין�בכל�כמות

�

תאריכוניםתאריכונים

פלקטים�גדוליםפלקטים�גדולים

פלקטים�

�33/30/2333/30/23חודשיים�חודשיים

3333xx4545

3333xx2222

1144

1145

1142

1141

1147

1148
בהפקהבהפקה

פרסום:
שטח�

�7.5סמ‘
x30



24

גודל�הדף:�����30x24.5סמ‘

תאור�כללי:���לוח�חודשי,��12דפי�פרוצס

��������������������מודפסים�צד��1

��������������������פרפורציה�לתלישה

מתאים�לחיבור�לתמונה�בגודל�������������������33

ום:
רס
ח�פ
שט

סמ‘
�4x20

שטח�פרסום:��10x1.5סמ‘

גודל�הדף:�����16x21סמ‘

תאור�כללי:���לוח�חודשי,��12דפי�פרוצס

��������������������מודפסים�צד��1

��������������������פרפורציה�לתלישה

������������������A4מתאים�לחיבור�תמונה�בגודל�

גודל�הדף:��������23x32סמ‘

שטח�פרסום:����4x20סמ‘

תאור�כללי:�����לוח�חודשי��23סמ‘������������������������

����������������������מחובר�בסיכות�לפלקט

פלקט-מודפס�פרוצס�דו�צדדי

נייר�כרומו�מט��300גר

גודל�הדף:��������12.3x7.5סמ‘

לוח�שנה:���������לח�חודשי,��14דפים�מודפסים�פרוצס

גודל�הבסיס:����12.3x9סמ‘

תאור�בסיס:�����בסיס�עם��2מגירות�נפתחות�עם�אטבים�ומחק��������������������������������

תאריכוניםתאריכונים
לצלמים�לצלמים�33/3033/30

לוח�קירלוח�קיר
�2323סיכות�סיכות

1131

11401143

לוח�גפרוריםלוח�גפרורים
1150



25

גודל�הפלקט:����33x17.5סמ‘
גודל�הדף:��������33x45סמ‘

תאור�כללי:�����תאריכון�תלת�חודשי

����������������������מודפס�שני�צבעים�(כחול-שחור)

�����������������������12דפים,�צד�1

גודל�הפלקט:����30.8x68סמ‘

�����������������������מצופה�בלמינציה

חלון�גדול:���������24.5x24.5סמ‘

חלון�קטן:���������24x16סמ‘

תאריכון:���������תלת�חודשי,�מודפס�פרוצס,��12דפים,�צד�1

גודל�פתוח:�����34x50סמ‘

שטח�פרסום:���29x6.5סמ‘

תאור�כללי:����תלת�חודשי,�

���������������������מודפס�בצבעים�משתנים

���������������������פרפורציה�לתלישה

���������������������מתלה�מיוחד�ונוח

���������������������לוח�פרקטי�ונוח�לשימוש

�

�

שטח�פרסום:

�33x17.5ס“מ
חלון�קטן:

�24x16ס“מ

חלון�גדול:

�24.5x24.5ס“מ

שטח�פרסום

�29x6.5ס“מ

לוח�צים�וקרנבללוח�צים�וקרנבל

מספרים�גדוליםמספרים�גדולים

תלת�חודשייםתלת�חודשיים

1122

1123

1123

1121

לוח�קרנבללוח�קרנבללוח�ציםלוח�צים



לוחות�שנה�מיוחדיםלוחות�שנה�מיוחדים26
הפקות�מיוחדותהפקות�מיוחדות

מולטי�פד�לעכבר�מולטי�פד�לעכבר�
עם�לוח�שנהעם�לוח�שנה

הפקת�לוחות�קיר�ושולחניים

בסוגים�וגדלים�שונים

לפי�הזמנת�הלקוח



27

שטח�לפרסום:
�14x2.5ס“מ

גודל�דף:���������16.5x23.6סמ‘

שטח�פרסום:���14x2.5סמ‘
תאור�כללי:����יומן�שבועי������������������������

���������������������מודפס�בשני�צבעים

כריכה:�����������קשה,�מודפסת�פרוצס

���������������������מצופה�בלמינציה�מבריקה

אופציה:�

עט�ממוגנט�לכריכה

�

1717xx2424יומן�שבועי�יומן�שבועי�
עם�הדפסת�רכב�בגוף�היומןעם�הדפסת�רכב�בגוף�היומן

מחירים�מיוחדים�גם�להפקות�קטנות!



28

שטח�לפרסום:
�12x1.5ס“מ

גודל�דף:���������14.8x21סמ‘

שטח�פרסום:���12x1.5סמ‘
תאור�כללי:����יומן�שבועי������������������������

���������������������מודפס�צבע�אחד

כריכה:�����������רכה,�מודפסת�פרוצס

���������������������מצופה�בלמינציה�מבריקה

�

AA55יומן�שבועי�יומן�שבועי�
עם�הדפסת�רכב�בגוף�היומןעם�הדפסת�רכב�בגוף�היומן

מחירים�מיוחדים�גם�להפקות�קטנות!



29

שטח�לפרסום:
�10x1ס“מ

גודל�דף:���������16.7x9סמ‘

שטח�פרסום:���10x1סמ‘
תאור�כללי:����יומן�שבועי������������������������

���������������������מודפס�בשני�צבעים

כריכה:�����������קשה,�מודפסת�פרוצס

���������������������מצופה�בלמינציה�מבריקה

�

:

יומניתיומנית
עם�הדפסת�רכב�בגוף�היומןעם�הדפסת�רכב�בגוף�היומן

מחירים�מיוחדים�גם�להפקות�קטנות!



30

שטח�לפרסום:
�14x2.5ס“מ

גודל�דף:���������21x27סמ‘

שטח�פרסום:���12x1.5סמ‘
תאור�כללי:����יומן�שבועי������������������������

���������������������מודפס�צבע�אחד

כריכה:�����������קשה,�מודפסת�פרוצס

���������������������מצופה�בלמינציה�מבריקה

�

יומן�שבועי�קורטויומן�שבועי�קורטו
עם�הדפסת�רכב�בגוף�היומןעם�הדפסת�רכב�בגוף�היומן

מחירים�מיוחדים�גם�להפקות�קטנות!




