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Agendes / Calendaris

Agenda espiral mida DIN A-5, 15x21cm, amb goma. Tapas de plàstic translúcid i tancament amb goma. Día pàgina en català i setmana vista en 4 idiomes.
Colors assortits: Negre, Vermell, Blau, Vert i Rosa.

Enri  Colors

Dia pàgina

Setmana vista

Dia pàgina

Codi       Model                                                                                            
217002  Agenda Finocam Year E3    79x127 mm. dia pàgina 2021 català
217006  Agenda Finocam Year E5    117x181 mm. dia pàgina 2021 català
21522C  Agenda Finocam Year E10  155x215 mm. dia pàgina 2021 català
217007   Agenda Finocam Year E11  165x242 mm. dia pàgina 2021 català
21523C  Agenda Finocam Year E40  Din A-4 dia pàgina 2021 català

Agenda d'espiral d'estil urbà i colors a la moda. Amb tapes de polipropilè i goma elàstica. Amb cantonades microperforades per localitzar ràpidament 
el dia en curs. L'anualitat conté la informació útil relativa a: onomàstica, festius nacionals, canvis d'estació i canvis d'hora. 
L'agenda inclou altres continguts extra.

Codi      Model                                                                                                
21503    Agenda Enri Colors tapa p.p. 15x21 dia pàgina 2021 català
217302  Agenda Enri Colors tspa p.p. 15x21 setmana vista 2021 català

Year



Setmana vista Setmana vista vertical

Agenda d'espiral d'estil urbà i colors a la moda. Amb tapes de polipropilè i goma elàstica. Amb cantonades microperforades per localitzar ràpidament 
de la setmana en curs. L'anualitat conté la informació útil relativa a: onomàstica, festius nacionals, canvis d'estació i canvis d'hora. 
L'agenda inclou altres continguts extra.

Codi       Model                                                                                                  
217010  Agenda Finocam Year E3     79x127 mm. setmana vita 2021 català
217014  Agenda Finocam Year E5    117x181 mm. setmana vista 2021 català
217012  Agenda Finocam Year E9     94x171 mm. setmana vista 2021 català
21561    Agenda Finocam Year E10  155x215 mm. setmana vista 2021 català
21563    Agenda Finocam Year E40  Din A-4 setmana vista 2021 català

217015  Agenda Finocam Year E10 vertical setmana vista 2021 català
217017  Agenda Finocam Year E11 vertical setmana vista 2021 català
217016  Agenda Finocam Year E40 vertical setmana vista 2021 català

Agenda d'espiral d'estil modern i universal amb tapes de polipropilè. Amb goma elàstica. Amb cantonades microperforades per localitzar ràpidament 
el dia/setmana en curs. L'anualitat conté la informació útil relativa a: onomàstica, festius nacionals, canvis d'estació i canvis d'hora. 
L'agenda inclou altres continguts extra. 

Codi        Model                                                                                                             
217020 Agenda Finocam Opaque E5   117x181 mm. dia pàgina 2021 català
217022 Agenda Finocam Opaque E10 155x215 mm. dia pàgina 2021 català 
217023 Agenda Finocam Opaque E11 165x242 mm. dia pàgina 2021 català
217024 Agenda Finocam Opaque E40 Din A-4 dia pàgina 2021 català

217019 Agenda Finocam Opaque E3    79x127 mm. setmana vista 2021 català
217030 Agenda Finocam Opaque E5  117x181 mm. setmana vista 2021 català
217032 Agenda Finocam Opaque E10 155x215 mm. setmana vista 2021 català
217034 Agenda Finocam Opaque E10 155x215 mm. vertical setmana vista 2021 català
217035 Agenda Finocam Opaque E11 165x242 mm. vertical setmana vista 2021 català
217036 Agenda Finocam Opaque E40  Din A-4 setmana vista 2021 català
217037 Agenda Finocam Opaque E40  Din A-4 vertical setmana vista 2021 català

Setmana vista verticalDia pàgina

Year

Opaque

Agenda amb espiral 15x21 cms. en setmana vista o dia pàgina. Santoral, calendari, índex telefònic, planning, horaris, etc.
Paper blanc ecològic de 80 grams opac setinat. Impressió a 2 tintes. Tapa dura folrada i tancament amb goma elàstica. 

Codi       Model                                                                                            
217386  Agenda espiral Ingraf Berlin 15x21 cms. dia pàgina 2021 català

Berlin

Dia pàgina



Desing

You

Agenda d'espiral amb tapes de polipropilè. Disseny modern, en tendència i a la moda. Amb goma elàstica. Amb cantonades microperforades per 
localitzar ràpidament el dia/setmana en curs. L'anualitat conté la informació útil relativa a: onomàstica, festius nacionals, canvis d'estació i canvis d'hora. 
L'agenda inclou altres continguts extra orientats a l'organització personal.
El disseny interior és net i natural, amb espai suficient per organitzar els teus projectes, tasques i compromisos.
Format ideal per portar a la bossa. 

Fabricada en paper ahuesat ecològic de 80 grs. Opac, setinat. No deixa traspassar la tinta.
Impressió a dues tintes. Tapa forta folrada en material termovirant. Acabat enquadernat amb cinta de punt de lectura.

Agenda d'espiral amb tapa dura de cartró folrat amb pel·liculat mat antiratllades. Disseny modern, en tendència i a la moda. 
Amb goma elàstica. Amb cantonades microperforades per localitzar ràpidament el dia / setmana en curs. L'anualitat conté la informació útil relativa a: 
onomàstica, festius nacionals, canvis d'estació i canvis d'hora. L'agenda inclou altres continguts extra orientats a l'organització personal. El disseny 
interior és net i natural, amb espai suficient per organitzar els teus projectes, tasques i compromisos 

Codi        Model                                                                                                             
217100  Agenda espiral Design collection  E3    79x127 s/vista 2021 català
217102  Agenda espiral Design collection  E5   117x181 s/vista 2021 català
217104  Agenda espiral Design collection  E10 155x212 s/vista 2021 català
  
217112  Agenda espiral Design collection  E10 155x212 dia pàgina 2021 català 
 

Codi            Model                                                                                         
217364-30  Agenda espiral Seul 17x24 cms. negra día pàgina 2021 català

Setmana vista

Codi      Model                                                                                                
217120  Agenda espiral You  E 5  117x181 s/vista 2021 català
217122  Agenda espiral You  E10 115x212 s/ vista 2021 català

217132  Agenda espiral You  E10 122x212 dia pàgina 2021 català

Día pàgina

Seul



Duoband
Setmana vista

Agenda d'espiral amb coberta. Disseny elegant i juvenil. Ideal per a l'oficina o per a un ús personal. Amb butxaca interior. Equipada amb un bloc de 
notes independent per disposar sempre de fulles en blanc (també disponible com a recanvi). Tancament amb goma elàstica. Amb cantonades 
microperforades per localitzar ràpidament el dia / setmana en curs. L'anualitat conté la informació útil relativa a: onomàstica, festius nacionals, canvis 
d'estació i canvis d'hora. L'agenda inclou altres continguts extra. A més, aquesta agenda et permet conservar la coberta substituint anualment només 
l'agenda d'espiral. Si ho desitja, també podràs reutilitzar la coberta com funda de llibre o funda de llibreta.

Codi       Model                                                                                                  
217162  Agenda Duoband espiral E10 115x215 s/vista 2021 català

217168  Agenda Duoband espiral E10 115x215 dia pàgina 2021 català

Paris

Roma

Agenda dia pàgina 15x21 cm. 7 pàgines per setmana, dissabte i diumenge a pàgines independents, dades personals, santoral, calendari 3 anys, dies 
festius nacionals i internacionals, etc
Paper blanc ecològic de 80 grams opac setinat. Impressió a 2 tintes. Coberta tapa dura folrada amb poliuretà termovirant. 

Agenda dia pàgina enquadernada. Idioma català. Mida 15x21 cms. Coberta encoixinada i folrada en fluxol. Paper de 70 grams. Impressió a 2 tintes. 

Codi        Model                                                                                                             
217350-09  Agenda Ingraf Paris 15x21 cms. vermell dia pàgina 2021 català
217350-18  Agenda Ingraf Paris 15x21 cms. blau dia pàgina 2021 català
217350-30  Agenda Ingraf Paris 15x21 cms. negre dia pàgina 2021 català

217352  Agenda Ingraf Paris 15x21 cm. setmana vista 2021 català

Codi      Model                                                                                                
217356-09  Agenda Ingraf Roma 15x21 cm. vermell dia pàgina 2021 català
217356-18  Agenda Ingraf Roma 15x21 cm. blau dia pàgina 2021 català
217356-22  Agenda Ingraf Roma 15x21 cm. verd dia pàgina 2021 català
217356-30  Agenda Ingraf Roma 15x21 cm. negre dia pàgina 2021 català

Dia pàgina

Dia pàgina

Dia pàgina



Oxford Modern

Agenda clàssica cosida. Colors moderns i tacte extrasuau per a una agenda tot terreny. Mida DIN A-5 (15x21 cms).
Sistema d'enquadernació que permet l'obertura en pla. Fàcil escriptura.

Codi       Model                                                                                
217308  Agenda Oxford Modern 15x21 dia pàgina 2021 catralà

Oxford Classic

Agenda dia pàgina, enquadernada amb suau encoxinat. Mida 15x21 cm.  Dia pàgina.
Inclou planning, mapes, etc... 

Agenda professional enquadernada de tapa tova i flexible de tacte molt suau i gomós. D'estil modern i universal. Obertura perfecta. Amb goma 
elàstica i cinta-punt. Amb cantonades microperforades per localitzar ràpidament el dia/setmana en curs. L'anualitat conté la informació útil relativa 
a: onomàstica, festius nacionals, fases lunars, canvis d'estació, canvis d'hora i inicis del nou any xinès, musulmà, ortodox i hebreu. 
L'agenda inclou altres continguts extra.

Codi        Model                                                                       
21511  Agenda Oxford classic 15x21 dia pàgina 2021 català

Dia pàgina

Dia pàgina

Setmana vista

Codi      Model                                                                                     
217082  Agenda Dynamic Mara Y4   120x170 s/vista 2021 català
217084  Agenda Dynamic Mara Y10 140x204 s/vista 2021 català
217085  Agenda Dynamic Mara Y-11 165x240 s/vista 2021 català
217086  Agenda Dynamic Mara Y12 210x270 s/vista 2021 català

218090  Agenda Dynamic Mara Y4   120x170 dia pàgina 2021 català
217092  Agenda Dynamic Mara Y10 140x204 dia pàgina 2021 català
217094  Agenda Dynamic Mara Y11 165x240 dia pàgina 2021 català
217096  Agenda Dynamic Mara Y12 210x270 dia pàgina 2021 català

Dia pàgina

Dynamic Mara



Dinamic Berlin

Agenda professional enquadernada d'estil casual i actual. Tapa dura encoixinada de cartró folrat amb pel·liculat mat antiratllades. Bona obertura. 
Amb cinta-punt, goma elàstica i targeter a la contratapa. L'anualitat conté la informació útil relativa a: onomàstica, fases lunars, festius nacionals, 
canvis d'estació, canvis d'hora i inicis del nou any xinès, musulmà, ortodox i hebreu. 
L'agenda inclou altres continguts extra. 

Dinamic Milano

Dynamic Porto

Agenda professional enquadernada d'estil clàssic i elegant. Tapa dura encoixinada de pell sintètica. Bona obertura. Amb cinta-punt. L'anualitat conté 
la informació útil relativa a: onomàstica, fases lunars, festius nacionals, canvis d'estació, canvis d'hora i inicis del nou any xinès, musulmà, ortodox i 
hebreu. L'agenda inclou altres continguts extra.
Format professional de sobretaula que permet guardar papers DIN A-5 o DIN A-4 doblegats sense que sobresurtin de l'agenda. 

Agenda professional enquadernada d'estil modern. Tapa dura de cartró folrat amb pel·liculat mat antiratllades. Bona obertura. Amb cinta-punt. 
L'anualitat conté la informació útil relativa a: onomàstica, fases lunars, festius nacionals, canvis d'estació, canvis d'hora i inicis del nou any xinès, 
musulmà, ortodox i hebreu. L'agenda inclou altres continguts extra.

Codi        Model                                                                                                             
217070  Agenda Dynamic Milano Y10 140x204 s/vista 2021 català
217071  Agenda Dynamic Milano Y11 165x240 s/vista 2021 català
217072  Agenda Dynamic Milano Y12 210x270 s/vista 2021 català

217076  Agenda Dynamic Milano Y10 140x204 dia pàgina 2021 català
217077  Agenda Dynamic Milano Y11 165x240 dia pàgina 2021 català
217078  Agenda Dynamic Milano Y12 210x270 dia página 2021 català

Setmana vista Dia pàgina

Codi       Model                                                                                                  
217062  Agenda Dynamic Berlin Y10 140x240 s/vista 2021 català

217066  Agenda Dynamic Berlin Y10 140x204 dia pàgina 2021 català

Setmana vista

Dia pàgina

Dia pàginaSetmana vista
Codi      Model                                                                                                
217056  Agenda Dynamic Porto Y10 140x240 s/vista 2021 català

217058  Agenda Dynamic Porto Y10 140x204 dia pàgina 2021 català
216079  Agenda Dynamic Porto Y11 165x242 dia pàgina 2021 català



Recanvis d’agenda

Dietaris

Bloc buffet 

Paper blanc ecològic de 70 grams. No deixa traspassar la tinta. Impressió a una tinta. Tapa rígida folrada. Acabat enquadernat amb cinta de punt 
d'lectura. Dia pàgina. Dates recordar, calendari trianual i perpetu, santoral per ordre alfabètic, distàncies quilomètriques entre capitals, fenòmens 
astronòmics. Anyades de vins. Pàgina resum mensual, resum anual i venciments any.

Tac calendari de sobretaula. Disseny modern i funcional. Inclou un contingut 
molt ampli: onomàstica, festius nacionals, festius de CCAA, fases lunars, 
dies transcorreguts i dies que falten per transcórrer, canvis d'estació, canvis 
d'hora i inicis del nou any xinès, musulmà, ortodox i hebreu. Ideal per a la 
organització professional

Bloc calendari de sobretaula. Anualitat dia pàgina imprès a 
dos colors. Dissabte i Diumenge a la mateixa pàgina. 
Conté calendari del contribuent.

En català

En català

Codi      Model                                                                           
217775  Dietari octau     11.5x16.5 cms. 2021 català
217776  Dietari quartilla 14.5x22 cms. 2021 català
217777  Dietari 2/3         15x30 cms. 2021 català

Codi      Model                                                               
43156  Tac calendari sobretaula Multifin 2021 català Codi      Model                                          

43151  Tac calendari Ingraf 2021 català

Recanvi anual per a les agendes d'anelles Multifin. Amb cantonades microperforades per localitzar ràpidament el dia / setmana en curs. 
L'anualitat conté l'onomàstica *, dies transcorreguts i dies que falten per transcórrer, els festius nacionals i inicis del nou any xinès, 
musulmà, ortodox i hebreu. (*) Continguts no disponibles a l'interior 1 dia pàgina



Calendaris de sobretaula

Calendaris de paret

Calendari anual de sobretaula per a una visió ràpida del mes. Amb mes anterior i posterior a cada pàgina. Enquadernat amb doble espiral.
Cada mes inclou informació útil: onomàstica, festius nacionals, festius de les CCAA, dies assenyalats, fases lunars, canvis d'estació i
canvis d'hora. Darrere del full de cada mes es pot consultar el calendari anual. A més disposa de fulles extra amb el calendari anual de l'any
següent, el planning anual, el llistat de festius de CCAA, de capitals de província i els inicis del nou any xinès, musulmà, ortodox i hebreu.

Calendari anual de paret amb nombres grans per una visió ràpida del mes. Amb mes passat i posterior en cada pàgina. Enquadernat amb doble 
espiral i amb penjador.
Cada mes inclou informació útil: onomàstica, festius nacionals, festius de les CCAA, dies assenyalats, fases lunars, canvis d'estació i canvi d'hora. 
Darrere del full de cada mes es pot consultar el calendari anual. A més disposa de fulles extra amb el calendari anual de l'any següent, el planning 
anual, el llistat de festius de CCAA, d'capitals de província i dels inicis del nou any xinès, musulmà, ortodox i hebreu. Ideal per a la llar o per a la 
coordinació d'equips a l'oficina

Escriure 

Numeros grans

Mixte

3 mesos vista

color mixte

Chic

Color Escriure S
Numeros grands XS

Dissenys assortits S

Codi        Model                                                                   
217700  Calendari escriure XS 140x150 mm 2021 català
217702  Calendari escriure S    210x150 mm 2021 català
217704  Calendari numeros grands XS 140x150 mm 2021 català
217706  Calendari escriure pestanyes X 190x190 mm 2021 català
217707  Calendari escriure pestanyes M 250x200 mm 2021 català
217708  Calendari color escriure X 210x150 mm 2021 català
217750  Calendari dissenys assortits S 210x150 mm 2021 català

Codi      Model                                                                     
217710  Calendari escriure S 210x150 mm. 2021 català
217712  Calendari escriure M 265x245 mm. 2021 català
217714  Calendari escriure 300x300 mm. 2021 català
217716  Calendari escriure L 340x320 mm. 2021 català
217718  Calendari escriure Llarg 155x430 mm. 2021 català
217719  Calendari escriure 3 mesos vista 265x480 mm. 2021 català
217720  Calendari numeros grans S 210x150 mm. 2021 català
217722  Calendari numeros grans M 265x245 mm. 2021 català
217724  Calendari numeros grans 300x300 mm. 2021 català
217726  Calendari numeros grans L 340x320 mm. 2021 català
217728  Calendari mixte XL 590x420 mm. 2021 català
217740  Calendari color numeros grans M 300x210 2021 català
217742  Calendari color escriure M 300x247 mm. 2021 català
217744  Calendari color mixte L 430x310 mm. 2021 català
217746  Calendari escriure CHIC 300x300 mm. 2021 català
217755  Calendari espiral dissenys assortits 250x400 mm. 2021 català
217760  Calendari dissenys assortits 300x300 mm. 2021 català

Escriure llarg

Imatges
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