


1
TONĂ HÂRTIE

PROCESUL
DE FABRICAȚIE

477,5 kW
energie

19 kg
reziduuri industriale

35000 l 
apă

75 kg
poluare

20
copaci

chimicale dăunătoare poluarea apei poluarea aerului reziduuri industrialecopaci tăiați

ZERO

waterproof aspect satinat / nu se îngălbenește durabilă

rezistentă la rupere culori intense la tipar tiparul folosește 30% 
mai puțină cerneală

BENEFICIILE HÂRTIEI DE PIATRĂ

Hârtia de piatră este în primul rând hârtia care are cel mai mic
impact asupra planetei noastre

Procesul de fabricare al hârtiei de piatră este unul 'ecofriendly', în 
cadrul căruia nu se utilizează ca materie primă, copaci și apă.

În compoziția hârtiei de piatră, vom găsi doar două elemente și 
anume:

- Carbonat de calciu (pilitură de piatră), în proporție de min. 80% 
- HDPE (polietilena termoplastică, un material plastic nontoxic), în 
proporție de aproximativ 20%, cu rol de legare a moleculelor de 
carbonat de calciu.

În concluzie, în procesul de producție al hârtiei de piatră, nu se 
utilizează fibre naturale obținute din copaci, apă sau înălbitori, 
așa cum se întâmplă în fabricarea hârtiei tradiționale din 
celuloză.

(SE SALVEAZĂ)



COLECȚIA AGENDE PIER LUIGI 2019
DISPONIBILE PE STOC

Plăcuță metalică
dimensiune:

* Elementele metalice M1 și M3 
sunt disponibile pe stoc și pot fi 
aplicate pentru orice agendă 
din colecție.

 40 x 14 mm
Suprafață gravare:  
38 x 12 mm 

M1

dimensiune: 

 
An cromat

 39 x 9,5 mm

M3
M15

Suprafață gravare:

 Sistem de închidere compus din bandă elastică de 10 mm lățime
și plăcuță metalică, argintiu mat 

34 x 12 mm



AGENDE CARBON

 

Specificații tehnice:
   
• format închis A5 : 150 x 210 mm
• copertă material Carbon, culoare gri lucios, suport 
pix elastic gri și semn de carte gri
• file interior standard, imprimate cu linii gri deschis și 
header cu zilele săptămânii
• 144 pagini din hârtie de piatră, 144 gr., culoare albă

Personalizare:

Agenda poate fi personalizată prin embosare sau
gravură direct pe copertă sau pe plăcuța metalică M1

Anul poate fi aplicat oriunde pe suprafața coperții, 
folosind elementele metalice M3 sau poate fi gravat

*Costul personalizării va fi calculat punctual pe fiecare 
proiect în parte



AGENDE CARBON

 

Specificații tehnice:
   
• format închis A5 : 150 x 210 mm
• copertă material Carbon, culoare negru mat, 
suport pix elastic negru și semn de carte gri
• file interior standard, imprimate cu linii gri deschis și 
header cu zilele săptămânii
• 144 pagini din hârtie de piatră, 144 gr., culoare albă

Personalizare:

Agenda poate fi personalizată prin embosare sau
gravură direct pe copertă sau pe plăcuța metalică M1

Anul poate fi aplicat oriunde pe suprafața coperții, 
folosind elementele metalice M3 sau poate fi gravat

*Costul personalizării va fi calculat punctual pe fiecare 
proiect în parte



AGENDE RONDY

 

Specificații tehnice:
   
• format închis A5 : 150 x 210 mm
• copertă combinație dintre materialele Carbon și 
Guma, nuanțe albastru mat, suport pix elastic și 
semn de carte pe nuanțe de albastru deschis
• file interior standard, imprimate cu linii gri deschis și 
header cu zilele săptămânii
• 144 pagini din hârtie de piatră, 144 gr., culoare albă

Personalizare:

Agenda poate fi personalizată prin embosare sau
gravură direct pe copertă sau pe plăcuța metalică M1

Anul poate fi aplicat oriunde pe suprafața coperții, 
folosind elementele metalice M3 sau poate fi gravat

*Costul personalizării va fi calculat punctual pe fiecare 
proiect în parte



INTERIOR AGENDE A5

Mo Tu We Th Fr Sa SuMo Tu We Th Fr Sa Su

File interior standard, imprimate cu linii gri deschis și header cu zilele săptămânii
144 pagini din hârtie de piatră, 144 gr., culoare albă

* Toate filele de interior ale agendelor din colecția de stoc Pier Luigi 2019 sunt disponibile 
doar pe layout-ul cu liniatură ilustrat mai sus



AGENDE RONDY

 

Personalizare:

Agenda poate fi personalizată prin embosare sau
gravură direct pe copertă sau pe plăcuța metalică M1

Anul poate fi aplicat oriunde pe suprafața coperții, 
folosind elementele metalice M3 sau poate fi gravat

*Costul personalizării va fi calculat punctual pe fiecare 
proiect în parte

Specificații tehnice:
   
• format închis A5 : 150 x 210 mm
• copertă combinație dintre materialele Carbon gri 
lucios și Guma gri mat, suport pix elastic și semn de 
carte pe nuanțe de gri deschis
• file interior standard, imprimate cu linii gri deschis și 
header cu zilele săptămânii
• 144 pagini din hârtie de piatră, 144 gr., culoare albă



AGENDE TOR

 

Specificații tehnice:
   
• format închis A5 : 150 x 210 mm
• copertă material Guma culoare albastru închis, 
suport pix elastic albastru deschis și semn de carte 
gri
• cusături aplicate pe copertă, în nuanțe de albastru 
închis și albastru deschis
• file interior standard, imprimate cu linii gri deschis și 
header cu zilele săptămânii
• 144 pagini din hârtie de piatră, 144 gr., culoare albă

Personalizare:

Agenda poate fi personalizată prin embosare sau
gravură direct pe copertă sau pe plăcuța metalică M1

Anul poate fi aplicat oriunde pe suprafața coperții, 
folosind elementele metalice M3 sau poate fi gravat

*Costul personalizării va fi calculat punctual pe fiecare 
proiect în parte



AGENDE TOR

 

Specificații tehnice:
   
• format închis A5 : 150 x 210 mm
• copertă material Guma culoare albastru, 
suport pix elastic și semn de carte în nuanțe de 
albastru închis
• cusături aplicate pe copertă, în nuanțe de albastru 
închis și albastru deschis
• file interior standard, imprimate cu linii gri deschis și 
header cu zilele săptămânii
• 144 pagini din hârtie de piatră, 144 gr., culoare albă

Personalizare:

Agenda poate fi personalizată prin embosare sau
gravură direct pe copertă sau pe plăcuța metalică M1

Anul poate fi aplicat oriunde pe suprafața coperții, 
folosind elementele metalice M3 sau poate fi gravat

*Costul personalizării va fi calculat punctual pe fiecare 
proiect în parte



AGENDE TEA

  

Specificații tehnice:
   
• format închis A5 : 150 x 210 mm
• copertă material Guma culoare albastru, 
suport pix elastic și semn de carte în nuanțe de 
albastru închis
• sistem de închidere cu bandă elastică 10 mm, 
albastru închis, cu plăcuță metalică ce poate fi 
gravată
• file interior standard, imprimate cu linii gri deschis și 
header cu zilele săptămânii
• 144 pagini din hârtie de piatră, 144 gr., culoare albă

Personalizare:

Agenda poate fi personalizată prin embosare sau
gravură direct pe copertă sau pe plăcuța metalică M15

Anul poate fi aplicat oriunde pe suprafața coperții, 
folosind elementele metalice M3 sau poate fi gravat

*Costul personalizării va fi calculat punctual pe fiecare 
proiect în parte



AGENDE LOA

  

Specificații tehnice:
   
• format închis A5 : 150 x 210 mm
• copertă material Guma culoare gri, 
suport pix elastic și semn de carte în nuanțe de gri 
deschis
• an 2019 din elemente metalice, model M3
• file interior standard, imprimate cu linii gri deschis și 
header cu zilele săptămânii
• 144 pagini din hârtie de piatră, 144 gr., culoare albă

Personalizare:

Agenda poate fi personalizată prin embosare sau
gravură direct pe copertă sau pe plăcuța metalică M1

*Costul personalizării va fi calculat punctual pe fiecare 
proiect în parte



AGENDE CROSS

  

Specificații tehnice:
   
• format închis A5 : 150 x 210 mm
• copertă material Cross în nuanțe de albastru 
turquoise și semn de carte în nuanțe de albastru 
• sistem de închidere baretă piele, model M9 - cu 
capsă, culoare turquoise și buclă pix din piele 
turquoise
• file interior standard, imprimate cu linii gri deschis și 
header cu zilele săptămânii
• 144 pagini din hârtie de piatră, 144 gr., culoare albă

Personalizare:

Agenda poate fi personalizată prin embosare sau
gravură direct pe copertă sau pe plăcuța metalică M1

Anul poate fi aplicat oriunde pe suprafața coperții, 
folosind elementele metalice M3 sau poate fi gravat

*Costul personalizării va fi calculat punctual pe fiecare 
proiect în parte



  

Specificații tehnice:
   
• format închis A5 : 150 x 210 mm
• copertă material portocaliu, suport pix elastic și 
semn de carte în nuanțe de portocaliu
• emboss în formă de flori și aplicații cristale 
Swarovski
• file interior standard, imprimate cu linii gri deschis și 
header cu zilele săptămânii
• 144 pagini din hârtie de piatră, 144 gr., culoare albă

Personalizare:

Agenda poate fi personalizată prin embosare sau
gravură direct pe copertă sau pe plăcuța metalică M1

Anul poate fi aplicat oriunde pe suprafața coperții, 
folosind elementele metalice M3 sau poate fi gravat

*Costul personalizării va fi calculat punctual pe fiecare 
proiect în parte

AGENDE CROSS



  

Specificații tehnice:
   
• format închis A5 : 150 x 210 mm
• copertă material Cross în nuanțe de roz zmeură 
suport pix elastic și semn de carte în nuanțe 
magenta
• emboss an 2019 și aplicație cristal Swarovski pe an
• file interior standard, imprimate cu linii gri deschis și 
header cu zilele săptămânii
• 144 pagini din hârtie de piatră, 144 gr., culoare albă

Personalizare:

Agenda poate fi personalizată prin embosare sau
gravură direct pe copertă sau pe plăcuța metalică M1

*Costul personalizării va fi calculat punctual pe fiecare 
proiect în parte

AGENDE CROSS



  

Specificații tehnice:
   
• setul este compus din 1 agendă Guma, 1 set 
instrumente de scris: 1 pix și 1 roller realizate din 
același material ca și agenda, și 1 cutie din carton 
înfoliată cu folie soft touch și prevăzută cu spumă 
poliuretanică, debitată pe formatul agendei și al 
instrumentelor de scris
• culori disponibile: roșu, albastru închis, gri și negru; 
toate componentele setului au aceeași culoare
• agenda Guma are pe copertă o plăcuță M1 ce 
poate fi gravată și o cusătură verticală
• filele de interior sunt standard, imprimate cu linii gri 
deschis și header cu zilele săptămânii, agenda 
conținând 144 pagini din hârtie de piatră albă, gramaj 
144 gr.

Personalizare:

Agenda poate fi personalizată prin embosare sau 
gravură direct pe copertă sau pe plăcuța metalică M1

Instrumentele de scris pot fi personalizate prin gravură

Cutia poate fi de asemenea personalizată prin 
serigrafie sau transfer termic

*Costul personalizării va fi calculat punctual pe fiecare 
proiect în parte

SET GUMA
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