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As my pencil travels full of 

emotions on the endless writing 

fields, where thoughts, ideas 

and dreams are cultivated 

today for the fruits they will 

offer tomorrow, its sound, as 

it entertains itself creating 

unprecedented shapes, brings 

back ancient memories from the 

origins of time.

Καθώς το μολύβι μου διανύει 

φορτωμένο με συναισθήματα 

τους ατελείωτους αγρούς της 

γραφής, όπου σκέψεις, iδέες 

και όνειρα καλλιεργούνται 

σήμερα για να αποδώσουν 

καρπούς αύριο, o ήχος του, 

καθώς διασκεδάζει κάνοντας 

πρωτόγνωρα σχήματα, ξυπνάει 

αρχαίες μνήμες που χάνονται 

στα βάθη του χρόνου.
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PRECIOUS ARE YOUR 

THOUGHTS AND DREAMS

ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ 

ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΣΟΥ 

No one can describe with words the feeling that one 

experiences when he lets his heart, soul and spirit travel 

free of thought within the pages of a dairy or a notebook.

The products of this catalogue were created with love and 

inspiration to offer the total enjoyment of the magic of 

handwriting.

Κανείς δεν μπορεί να περιγράψει με λόγια το συναίσθημα 

που νοιώθει καθώς αφήνει ψυχή, καρδιά και πνεύμα 

ελεύθερα να ταξιδέψουν στις σελίδες ενός ημερολογίου 

ή ενός σημειωματαρίου. Τα προϊόντα αυτού του 

καταλόγου δημιουργήθηκαν με έμπνευση και αγάπη για 

να προσφέρουν στην καθημερινότητά μας τη μαγεία που 

φέρνει η απόλυτη εμπειρία της γραφής. 
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WHO WE ARE

Our company was originally founded as

“Chasapakis Bookbinding INC” in 1960, by book binding 

artist Theodoros Chasapakis in Athens Greece and 

has been active in the areas of traditional and artistic 

bookbinding, since.

In 1994 the company was passed on to the new 

generation, Grigoria and Dimitris Chasapakis, who 

without denying the traditional business of bookbinding, 

decided to focus mainly on creating brand name 

products that would appeal both to the b2b and the 

consumer markets.

In order to emphasize its new orientation towards the 

marketing and branding of its products for the global 

markets, the company was named: “The Writing Fields” 

to symbolize the total experience of handwriting.

 

Meanwhile, after 2 years of research and with decades 

of experience in the bookbinding technologies, Dimitris 

Chasapakis discovered a new method which provides 

unique strength and flexibility to the binding of books, 

diaries and notebooks and he named it Flexbook. 

With an emphasis on materials and design, Flexbook 

was so different and unique that it quickly took off 

internationally as a global brand and The Writing Fields 

was able to create international interest for its products. 

In order to further boost sales abroad, the company is 

now in the process of developing a global sales network.

The evolution of the company has been extremely rapid 

and today it is a modern vertically organized publisher 

and bookbinder with a leading position, in this market 

niche, in Greece. Concentrating mainly in the area of 

writing products and business gifts, The Writing Fields 

invests in innovation, with the goal of creating products 

for the global market. 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η εταιρεία «Χασαπάκη - Ημερολογιακή Βιβλιοδετική» 

ιδρύθηκε στην Αθήνα από τον ειδικό καλλιτέχνη 

βιβλιοδέτη Θεόδωρο Χασαπάκη και δραστηριοποιείται στο 

χώρο της παραδοσιακής και καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας 

από το 1960.

To 1994 η εταιρεία πέρασε στην επόμενη γενιά, τη 

Γρηγορία και τον Δημήτρη Χασαπάκη, που χωρίς να 

αφήσουν το χώρο της βιβλιοδεσίας αποφάσισαν να 

εστιαστούν κυρίως στη δημιουργία επώνυμων προϊόντων 

που απευθύνονται στην επιχειρηματική αγορά αλλά και 

στον κάθε άνθρωπο με αγάπη για τα προΐόντα Σημειώσεων.

Με στόχο μια σημαντική στροφή στο μάρκετινγκ και το 

branding των προϊόντων για μια έξοδο στις διεθνείς αγορές 

η εταιρεία το 2010 πήρε το πρωτότυπο όνομα «The Writing 

Fields” που συμβολίζει την απόλυτη εμπειρία της γραφής.

Παράλληλα, μετά από 2 χρόνια έρευνας και με δεκαετίες 

εμπειρίας σε όλο το φάσμα των τεχνολογιών που αφορούν 

τη βιβλιοδεσία ο Δημήτρης Χασαπάκης ανακάλυψε 

μια νέα μέθοδο βιβλιοδεσίας που δίνει μοναδική 

αντοχή και ευκαμψία σε βιβλία, σημειωματάρια και 

ημερολόγια και την ονόμασε Flexbook. Με έμφαση στο 

design και τα νέα υλικά η μέθοδος ήταν τόσο ιδιαίτερη 

και μοναδική που απέκτησε φανατικούς φίλους στο 

εξωτερικό μετατρέποντας το Flexbook πολύ γρήγορα 

σε ένα διεθνές brand . Για να δώσει ώθηση σε αυτή την 

αυθόρμητη ανάπτυξη η εταιρεία βρίσκεται τώρα στη φάση 

δημιουργίας ενός παγκόσμιου δικτύου πωλήσεων.

Η ανάπτυξη της The Writing Fields ήταν ραγδαία με 

αποτέλεσμα να είναι σήμερα μία καθετοποιημένη εκδοτική 

και βιβλιοδετική μονάδα που τοποθετείται ανάμεσα στις 

κορυφαίες εταιρείες του κλάδου. Επικεντρώνοντας το 

ενδιαφέρον της στο χώρο των προϊόντων σημειώσεων και 

του επιχειρηματικού δώρου, γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
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GLOBAL PRESENCE IN 23 COUNTRIES
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ 23 ΧΩΡΕΣ

AUSTRALIA | AUSTRIA | USA | FRANCE | GERMANY | DENMARK | SWITZERLAND | UAE | ITALY | IRELAND | SPAIN | CANADA

CROATIA | CYPRUS | LEBANON | MEXIKO | SOUTH KOREA | NORWAY | HUNGARY | PORTUGAL | RUSSIA | SWEDEN | TURKEY

How important is it to know 

that today a young artist from 

Australia trusted you with his 

thoughts and a talented painter 

from Ireland revealed to you her 

sketches before they were born 

into art.

Πόσο σημαντικό είναι να 

ξέρεις οτι σήμερα ένας νέος 

καλλιτέχνης στην Αυστραλία 

σου εμπιστεύτηκε τις σκέψεις του 

και μια ταλαντούχα ζωγράφος 

από την Ιρλανδία σου έδωσε τα 

σχέδιά της πριν γίνουν τέχνη.

How inspiring is it to know that a poet from South Korea 

opened his heart to you and a woman from New York 

just offered you a peak view to her dreams. With an 

extensive presence in 23 countries and some of the best 

stores in the world, Flexbook and TWF products offer 

new characteristics that make them unique, along with a 

modern design that has been totally loved by those who 

appreciate the magic of handwring.

Πόσο ωραίο είναι να ξέρεις οτι σήμερα ένας ερασιτέχνης 

ποιητής στη Νότια Κορέα σου άνοξε την καρδιά του με ένα 

ποίημα ή μια γυναίκα στη Νέα Υόρκη σου εκμυστηρεύτηκε 

τα όνειρά της. Με παρουσία σε 23 χώρες και μερικά από τα 

καλύτερα καταστήματα του κόσμου, τα προΐόντα Flexbook 

και TWF  προσφέρουν νέα πρωτότυπα χαρακτηριστικά 

που τα κάνουν μοναδικά και μια μοντέρνα αισθητική που 

αγαπήθηκε πολύ από αυτούς που εκτιμούν τη μαγεία της 

παραδοσιακής γραφής.
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Thanks to their unique bookbinding technology Flexbook 

products fold backwards, open and remain opened. They 

also offer extremely greater durability than products 

with conventional bookbinding allowing books, diaries, 

notebooks to be opened thousands of times more without 

breaking. In order to guarantee these unique product 

characteristics each Flexbook product must always carry 

the special authenticity hologram.

Η τεχνολογία Flexbook προσφέρει εξαιρετικά μεγαλύτερη 

αντοχή, σε σχέση με τους παραδοσιακούς τρόπους 

βιβλιοδεσίας, επιτρέποντας στα προϊόντα σημειώσεων 

να έχουν μοναδική ελαστικότητα, να ανοίγουν 360 

μοίρες χωρίς φθορά και να κάνουν χιλιάδες περισσότερα 

ανοίγματα χωρίς να σπάνε, όσο έντονη κι αν είναι η χρήση 

τους. Για να διασφαλιστεί ότι ένα προΐόν είναι Flexbook 

θα πρέπει πάντα να φέρει το ειδικό ολόγραμμα που 

δηλώνει ότι πρόκειται για πρωτότυπο προϊόν τεχνολογίας 

Flexbook. 
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THE ORIGINAL
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

We place special emphasis on the role of social 

responsibility. We have our own code of ethics which 

demands for total respect for clients, suppliers and 

co-workers alike. While we support small social groups 

with financial problems, we also view with ecological 

consciousness whatever is happening to our planet 

and apply ethical practices to the total spectrum of our 

business activities.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική ευθύνη 

εφαρμόζοντας τον δικό της κώδικα δεοντολογίας με 

σεβασμό για συνεργάτες, πελάτες και προμηθευτές. Ενώ 

υποστηρίζουμε μικρές ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες 

με οικονομικά προβλήματα βλέπουμε με οικολογική 

συνείδηση όσα γίνονται στον πλανήτη μας και παίρνουμε 

θέση με ηθικές πρακτικές σε όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων μας.

ELLA-DIKA MAS

Our company is a member of the ELLADIKA MAS initiative 

since December 2016.

It has been accredited by EUROCERT on the basis of the 

“Requirements Prototype” which evaluates and offers 

accordingly the special logo “Elladika Mas”. We are a 

community member of independent producers of Greek 

ownership, aiming at promoting the business culture of 

our country.

ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Η εταιρεία μας, έγινε μέλος της πρωτοβουλίας«ΕΛΛΑ-

ΔΙΚΑ ΜΑΣ» τον Δεκέμβριο 2016. Πιο συγκεκριμένα 

πιστοποιήθηκε από την ΕUROCERT με βάση το «Πρότυπο 

Απαιτήσεων», που αξιολογεί και αποδίδει στις εταιρείες – 

μέλη το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», και εντάχθηκε έτσι στην 

«κοινότητα» ανεξάρτητων, παραγωγικών επιχειρήσεων, 

Ελληνικής ιδιοκτησίας, που αποσκοπεί στην ανάδειξη 

και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και 

παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας.



ALL THE MAGIC OF FLEXBOOK IN THE PERFECT GIFT BOX

ΟΛΗ Η ΜΑΓΕΙΑ FLEXBOOK ΣΤΟ ΤΕΛΕΙΟ GIFT BOX

FlexBox
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THE WORLD IS BLUE

WELCOME THE NEW 
TURQUOISE ADDITION TO 
OUR FLEX GLOBAL LINE! 

Blue spine has been a long time request 

from our global network and turquoise 

was the obvious choice. 

It comes in all sizes, with ruled pages 

layout and offers a new practical pocket 

at the back of each notebook, which is 

now very popular around the world.

ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΟ 
ΤΙΡΚΟΥΑΖ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ FLEX GLOBAL

Μια μπλε ράχη ήταν πάντα το 

επίμονο αίτημα από το διεθνές δίκτυο 

αντιπροσώπων μας και το τιρκουάζ 

χρώμα ήταν ολοφάνερα η σωστή 

επιλογή. Έρχεται σε όλα τα μεγέθη, 

διατίθεται με γράμμωση και προσφέρει 

μια πρακτική τσέπη στο πίσω μέρος κάθε 

σημειωματαρίου, που είναι ιδιαίτερα 

δημοφιλής στο εξωτερικό.



DIARIES
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ

Our diaries, daily, weekly or pocket 

stand out for their exceptionally 

designed interior and the valid useful 

information they contain.

Τα ημερολόγια, ημερήσια, 

εβδομαδιαία, γραφείου ή τσέπης, 

ξεχωρίζουν για το προσεκτικά 

σχεδιασμένο εσωτερικό τους και την 

εγκυρότητα των πολλών και χρήσιμων 

πληροφοριών.



ADVENTURE 3070
CONTENTS
› 17 pages with useful information (weekly)

›  13 pages with useful information (daily)

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

› Official public holidays for 2018-2019

› Telephone index

› E.U. countries holidays

FEATURES
› Flexbook bookbinding with elastic band closure

› Fine pyrographic cover material with special texture

› Thermal embossing

› Rounded corners 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
›  17 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες (εβδομαδιαίο)

›  13 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες (ημερήσιο)

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Επίσημες αργίες 2018-2019

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

› Aργίες χωρών Ε.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Flexbook με λάστιχο

› Πυρογραφικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας με ιδιαίτερη υφή

› Πυρογραφία

› Στρογγυλές γωνίες

20.03072 16,6χ23,4cm

20.03070 19χ25cm

20.03073 13,8χ20cm

CamelRoyal blue

ElephantOff-Black

All genuine Flexbook binding products have 

the holographic label.

Όλα τα γνήσια προϊόντα με βιβλιοδεσία Flexbook

έχουν το ειδικό ολόγραμμα.

Patent No PCT/GR2012/000024
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FLEX GLOBAL DIARY IMAGINE 2030

CONTENTS
›  17 pages with useful information (weekly) 

and 13 pages with useful information (daily)

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

› Official public holidays for 2018-2019

› Telephone index

› E.U. countries holidays

FEATURES
› Flexbook bookbinding with elastic band closure

› Fedrigoni special black art paper* or eco-friendly paper**

›  Silver / Gold / Color embossing

› Rounded corners 

› Includes 8-fold brochure

 with Flexbook history in 7 languages

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
›  17 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες (εβδομαδιαίο)

και 13 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες (ημερήσιο)

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Επίσημες αργίες 2018-2019

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

› Aργίες χωρών Ε.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Flexbook με λάστιχο

›  Εξώφυλλο Fedrigoni special black art paper* ή οικολογικό χαρτί**

› Ασημοτυπία / Χρυσοτυπία / Έγχρωμη εκτύπωση

› Στρογγυλές γωνίες

› Περιλαμβάνει ξεχωριστό 8πτυχο ένθετο έντυπο

 με το ιστορικό του Flexbook σε 7 γλώσσες

20.02033 13,8x20cm20.02032 16,6x23,4cm

CONTENTS
› 32 pages with useful information and emergency

 telephone numbers for Athens, Thessaloniki and Cyprus

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

› Traveling guide

› Official public holidays for 2018-2019

› Telephone index

FEATURES
› Flexbook bookbinding with elastic band closure

› Fine artificial leather cover material

› Silver / Gold

› Rounded corners

› Laminated monthly indexing for easy access

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
› 32 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες και τηλέφωνα

 ανάγκης Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Κύπρου

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Οδηγός ταξιδίων

› Επίσημες αργίες 2018-2019

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Flexbook με λάστιχο

› Δερματίνη εξαιρετικής ποιότητας

› Ασημοτυπία / Χρυσοτυπία

› Στρογγυλές γωνίες

› Πλαστικοποιημένη ευρετηρίαση

 για εύκολη πρόσβαση σε κάθε μήνα

*Black
Μαύρο

Black
Μαύρο

*Red
Κόκκινο

Red
Κόκκινο

Light green
Λάχανι

Blue
Μπλε

Orange
Πορτοκαλί

*Light Green
Λαχανί

**Pink
Ροζ

**Orange
Πορτοκαλί

**Blue
Μπλε

Fuchsia
Φούξια

Grey
Γκρι

20.10180 19x25cm 20.11183 13,8x20cm20.11182 16,6x23,4cm 20.10183 13,8x20cm All genuine Flexbook binding products 

have the holographic label.

Όλα τα γνήσια προϊόντα με βιβλιοδεσία 

Flexbook έχουν το ειδικό ολόγραμμα.

Patent No PCT/GR2012/000024

ECO
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USB 3030

20.03033 14,5χ21cm

CONTENTS
›  13 pages with useful information

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

› Official public holidays for 2018-2019

› Telephone index

› E.U. countries holidays

FEATURES
› Soft bookbinding with 4GB USB band closure (detachable)

›  Fine grey pyrographic cover material case with 

special texture

› Thermal embossing

› Rounded corners

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
›  13 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Επίσημες αργίες 2018-2019

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

› Aργίες χωρών Ε.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Soft βιβλιοδεσία και USB 4GB (αποσπώμενο)

›  Θήκη από γκρι πυρογραφικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας 

με ιδιαίτερη υφή

› Πυρογραφία

› Στρογγυλές γωνίες
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PEN HOLDER 3020

Black Tender Blue

Tan

CONTENTS
›  17 pages with useful information (weekly) 

and 13 pages with useful information (daily)

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

› Official public holidays for 2018-2019

› Telephone index

› E.U. countries holidays

FEATURES
› Soft bookbinding with pen holder in spine

› Fine pyrographic cover material with special texture

› Τrimmed outer cover for perfect fit with the diary body

› Thermal embossing

› Rounded corners

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
›  17 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες (εβδομαδιαίο)

και 13 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες (ημερήσιο)

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Επίσημες αργίες 2018-2019

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

› Aργίες χωρών Ε.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Soft βιβλιοδεσία με θέση για στυλό στη ράχη

› Πυρογραφικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας με ιδιαίτερη υφή

› Απόλυτη εφαρμογή εξωφύλλου και εσωτερικών σελίδων

› Πυρογραφία

› Στρογγυλές γωνίες

20.03020 21x26cm

20.03023 14,5χ21cm

20.03022 16,5χ23,5cm
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SOFTLINE 2000

CONTENTS
›  17 pages with useful information (weekly) 

and 13 pages with useful information (daily)

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

› Official public holidays for 2018-2019

› Telephone index

› E.U. countries holidays

FEATURES
› Soft bookbinding with elastic band closure

› Fine pyrographic cover material with special texture

› Τrimmed outer cover for perfect fit with the diary body

› Thermal embossing

› Rounded corners

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
›  17 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες (εβδομαδιαίο)

και 13 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες (ημερήσιο)

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Επίσημες αργίες 2018-2019

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

› Aργίες χωρών Ε.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Soft βιβλιοδεσία με λάστιχο

› Πυρογραφικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας με ιδιαίτερη υφή

› Απόλυτη εφαρμογή εξωφύλλου και εσωτερικών σελίδων

› Πυρογραφία

› Στρογγυλές γωνίες

20.02000 21x26cm

20.02003 14,5χ21cm

20.02002 16,5χ23,5cm

Pearl
Πέρλα

Metal Blue
Μεταλλικό Μπλε

Silver
Ασημί

CappuccinoBlack
Μαύρο
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TRENDLINE 2090 ELEGANT 1070
CONTENTS
›  13 pages with useful information

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

› Official public holidays for 2018-2019

› Telephone index

› E.U. countries holidays

FEATURES
›  Flexible bookbinding with elastic band closure & pen loop

›  Fine pyrographic cover material with special texture 

and stitching

› Thermal embossing

› Rounded corners

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
›  13 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Επίσημες αργίες 2018-2019

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

› Aργίες χωρών Ε.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Εύκαμπτη βιβλιοδεσία με λάστιχο & pen loop

›  Πυρογραφικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας με ιδιαίτερη υφή 

και κάθετο γαζί

› Πυρογραφία

› Στρογγυλές γωνίες

CONTENTS
› 32 pages with useful information and emergency

 telephone numbers for Athens, Thessaloniki and Cyprus

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

› Traveling guide

› Official public holidays for 2018-2019

› Telephone index

FEATURES
› Flexible bookbinding with elastic band closure & pen loop

› Fine pyrographic cover material with special texture

› Thermal embossing

› Inner paper pocket

› Rounded corners

› Laminated monthly indexing for easy access 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
› 32 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες και τηλέφωνα

 ανάγκης Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Κύπρου

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Οδηγός ταξιδίων

› Επίσημες αργίες 2018-2019

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Εύκαμπτη βιβλιοδεσία με λάστιχο & pen loop

› Πυρογραφικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας με ιδιαίτερη υφή

› Πυρογραφία

› Χάρτινη τσέπη

› Στρογγυλές γωνίες

› Πλαστικοποιημένη ευρετηρίαση

 για εύκολη πρόσβαση σε κάθε μήνα

20.02093 14,5χ21cm

20.02092 16,5χ23,5cm 20.01072 16,6χ23,8cm

20.01073 13,8χ20,4cm

Grey with greige
Γκρι με ανοιχτο γκρι

Latte
Λάττε

Black with red
Μαύρο με κόκκινο

Black
Μαύρο
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PYROGRAPHY 1030

CONTENTS
› 32 pages with useful information and emergency

 telephone numbers for Athens, Thessaloniki and Cyprus

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

› Traveling guide

› Official public holidays for 2018-2019

› Telephone index

FEATURES
› Flexible bookbinding with elastic band closure

› Fine pyrographic cover material

› Thermal embossing

› Rounded corners

› Laminated monthly indexing for easy access 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
› 32 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες και τηλέφωνα

 ανάγκης Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Κύπρου

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Οδηγός ταξιδίων

› Επίσημες αργίες 2018-2019

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Εύκαμπτη βιβλιοδεσία με λάστιχο

› Πυρογραφικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας

› Πυρογραφία

› Στρογγυλές γωνίες

› Πλαστικοποιημένη ευρετηρίαση

 για εύκολη πρόσβαση σε κάθε μήνα

Light green
Λαχανί

Black
Μαύρο

Blue
Μπλε

Ice
Πάγου

Light purple
Μωβ

Burgundy
Μπορντό

Orange
Πορτοκαλί

Turquoise
Τιρκουάζ

20.01034 11,4χ16,4cm

20.01033 13,8χ20,4cm

20.01032 16,6χ23,8cm
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LEATHER 900
CONTENTS
›  17 pages with useful information (weekly) 

and 13 pages with useful information (daily)

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

› Official public holidays for 2018-2019

› Telephone index

› E.U. countries holidays

FEATURES
›  Flexible bookbinding with elastic band closure

› Τrimmed outer cover for perfect fit with the diary body

› Recycled leather cover material

› Silver / Gold / Blind embossing

› Inner paper pocket

› Rounded corners

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
›  17 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες (εβδομαδιαίο)

και 13 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες (ημερήσιο)

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Επίσημες αργίες 2018-2019

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

› Aργίες χωρών Ε.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
›  Εύκαμπτη βιβλιοδεσία με λάστιχο 

› Απόλυτη εφαρμογή εξωφύλλου και εσωτερικών σελίδων

› Ανακυκλωμένο δέρμα

› Ασημοτυπία / Χρυσοτυπία / Βαθυτυπία

› Χάρτινη τσέπη

› Στρογγυλές γωνίες

Black
Μαύρο

Brown
Καφέ

Red
Κόκκινο

20.00903 13,8χ20cm

20.00900 19x25cm

20.00902 16,6χ23,4cm
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LUXURY 2010

CONTENTS
›  13 pages with useful information

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

› Official public holidays for 2018-2019

› Telephone index

› E.U. countries holidays

FEATURES
› Bookbinding with padded cover and stitching

› Fine artificial leather cover material

› Thermal embossing

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
›  13 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Επίσημες αργίες 2018-2019

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

› Aργίες χωρών Ε.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Βιβλιοδεσία με αφρολέξ και περιμετρικό γαζί

› Δερματίνη εξαιρετικής ποιότητας

› Πυρογραφία

20.02013 14,5χ21cm

20.02012 16,5χ23,5cm

Black
Μαύρο

Red
Κόκκινο

Blue
Μπλε

Tan
Ταμπά
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SILK 510

CONTENTS
› 32 pages with useful information and emergency

 telephone numbers for Athens, Thessaloniki and Cyprus

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

› Traveling guide

› Official public holidays for 2018-2019

› Telephone index

FEATURES
› Semi flexible bookbinding with elastic band closure

› Silk-like artificial leather cover material

› Silver / Gold / Colour embossing

› Rounded corners

› Laminated monthly indexing for easy access

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
› 32 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες και τηλέφωνα

 ανάγκης Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Κύπρου

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Οδηγός ταξιδίων

› Επίσημες αργίες 2018-2019

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Hμιεύκαμπτη βιβλιοδεσία με λάστιχο

› Ιριδίζουσα δερματίνη

› Ασημοτυπία / Χρυσοτυπία / Έγχρωμη εκτύπωση

› Στρογγυλές γωνίες

› Πλαστικοποιημένη ευρετηρίαση

 για εύκολη πρόσβαση σε κάθε μήνα

20.00513 13,8χ20,4cm

20.00515 8χ16cm

20.00518 7,5x11cm

20.00512 16,6χ23,8cm

20.00511 16,6χ23,8cm 20.00514 11,4χ16,4cm

Light green
Λαχανί

Black
Μαύρο

Blue
Μπλε

Pink
Ροζ

Beige
Μπεζ

Orange
Πορτοκαλί

Turquoise
Τιρκουάζ
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CONTENTS
› 8 pages with useful information and emergency

 telephone numbers for Athens, Thessaloniki and Cyprus

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

› Monthly planner in the beginning of every month

› Telephone index

FEATURES
›  Semi flexible bookbinding 

with elastic band closure & pen loop

› Fine artificial leather cover material

› Silver / Gold / Colour embossing

› Inner paper pocket

› Rounded corners

› Monthly 2 colour indexing for easy access 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
›  8 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες

και τηλέφωνα ανάγκης Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κύπρου

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Μηνιαίο πλάνο στην αρχή του κάθε μήνα

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Hμιεύκαμπτη βιβλιοδεσία με λάστιχο & pen loop

› Δερματίνη εξαιρετικής ποιότητας

› Ασημοτυπία / Χρυσοτυπία / Έγχρωμη εκτύπωση

› Χάρτινη τσέπη

› Στρογγυλές γωνίες

› Δίχρωμη ευρετηρίαση για εύκολη πρόσβαση

 σε κάθε μήνα

BLACK RAINBOW 1320

20.01322 16,6χ23,8cm

20.01323 13,8χ20,4cm

Purple
Μωβ

Black
Μαύρο

Red
Κόκκινο

Light green
Λαχανί

Orange
Πορτοκαλί

Yellow
Κίτρινο

Grey
Γκρι
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ALL TIMES 320
CONTENTS
› 14 pages with useful information and emergency

 telephone numbers for Athens, Thessaloniki and Cyprus

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

› Telephone index

FEATURES
› Semi flexible bookbinding with elastic band closure

› Fine artificial leather cover material

› Silver / Gold / Colour embossing

› Rounded corners

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
›  14 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες και τηλέφωνα 

ανάγκης Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κύπρου

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Hμιεύκαμπτη βιβλιοδεσία με λάστιχο

› Δερματίνη εξαιρετικής ποιότητας

› Ασημοτυπία / Χρυσοτυπία / Έγχρωμη εκτύπωση

› Στρογγυλές γωνίες

Green
Πράσινο

Black
Μαύρο

Blue
Μπλε

Beige
Μπέζ

Fuchsia
Φούξια

Red
Κόκκινο

Orange
Πορτοκαλί

Grey
Γκρι

20.00322 16,6χ23,8cm

20.00323 13,8χ20,4cm

20.00324 11,4χ16,4cm

20.00105 8χ16cm

20.00108 7,5x11cm

ALL TIMES 300
CONTENTS
› 14 pages with useful information and emergency

 telephone numbers for Athens, Thessaloniki and Cyprus

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

› Telephone index

FEATURES
› Bookbinding with padded cover

› Fine artificial leather cover material

› Silver / Gold embossing

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
›  14 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες και τηλέφωνα 

ανάγκης Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κύπρου

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Βιβλιοδεσία με αφρολέξ

› Δερματίνη εξαιρετικής ποιότητας

› Ασημοτυπία / Χρυσοτυπία

Ice
Χρώμα πάγου

Deep purple
Βαθύ μωβ

Light blue
Γαλάζιο

Black
Μαύρο

Blue
Μπλε

Burgundy
Μπορντό

20.00302 16,6χ23,8cm

20.00303 13,8χ20,4cm

20.00304 11,4χ16,4cm
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20.00103 13,8χ20,4cm

ATHENA 100

Black
Μαύρο

Blue
Μπλε

Burgundy
Μπορντό

CONTENTS
› 14 pages with useful information and emergency

 telephone numbers for Athens, Thessaloniki and Cyprus

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

› Telephone index

FEATURES
› Bookbinding with hard cover 

› Artificial leather cover material

› Silver / Gold embossing

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
›  14 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες και τηλέφωνα 

ανάγκης Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κύπρου

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Βιβλιοδεσία σκληρή

› Δερματίνη

› Ασημοτυπία / Χρυσοτυπία

20.00102 16,6χ23,8cm

20.00101 16,6χ23,8cm

NATURAL LINE
CONTENTS
› 32 pages with useful information and emergency

 telephone numbers for Athens, Thessaloniki and Cyprus

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

› Traveling guide

› Official public holidays for 2018-2019

› Telephone index

FEATURES
› Flexbook bookbinding with elastic band closure

› 4 colour printed cover in eco-friendly paper

› Rounded corners

› Laminated monthly indexing for easy access

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
›  32 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες και τηλέφωνα 

ανάγκης Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κύπρου

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Οδηγός ταξιδίων

› Επίσημες αργίες 2018-2019

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Flexbook με λάστιχο

› Εξώφυλλο με 4χρωμη εκτύπωση σε οικολογικό χαρτί

› Στρογγυλές γωνίες

›  Πλαστικοποιημένη ευρετηρίαση

 για εύκολη πρόσβαση σε κάθε μήνα

73.10502 16,6χ23,4cm

73.10503 13,8χ20cm

73.10504 11,4χ16cm

ECO

All genuine Flexbook binding products 

have the holographic label.

Όλα τα γνήσια προϊόντα με βιβλιοδεσία 

Flexbook έχουν το ειδικό ολόγραμμα.

Patent No PCT/GR2012/000024



The Writing Fields COLLECTION 201846 47

GREEN
CONTENTS
› 8 pages with useful information and emergency

 telephone numbers for Athens, Thessaloniki and Cyprus

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Monthly planner in the beginning of every month

› Religious name days

› Telephone index

FEATURES
› Bookbinding with padded cover 

› 4 colour printed cover

› Μatt lamination

› Monthly  2 colour indexing for easy access 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
›  8 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες και τηλέφωνα 

ανάγκης Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κύπρου

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Μηνιαίο πλάνο στην αρχή του κάθε μήνα

› Εορτολόγια

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Βιβλιοδεσία με αφρολέξ

› Εξώφυλλο 4χρωμη εκτύπωση

› Ματ πλαστικοποίηση 

› Δίχρωμη ευρετηρίαση

 για εύκολη πρόσβαση σε κάθε μήνα

20.00089 7,5x11cm

20.00056 13,8χ20,4cm

20.00088 8χ16cm

20.00084 11,4χ16,4cm

PLAID
CONTENTS
› 8 pages with useful information and emergency

 telephone numbers for Athens, Thessaloniki and Cyprus

›  Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Monthly planner in the beginning of every month

› Religious name days

› Telephone index

FEATURES
› Bookbinding with hard cover

› 4 colour printed cover

› Special texture application on the outer cover

› Monthly  2 colour indexing for easy access

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
›  8 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες και τηλέφωνα 

ανάγκης Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κύπρου

›  Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Μηνιαίο πλάνο στην αρχή του κάθε μήνα

› Εορτολόγια

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Βιβλιοδεσία σκληρή

› Εξώφυλλο 4χρωμη εκτύπωση

› Ειδική επεξεργασία εξωφύλλου

› Δίχρωμη ευρετηρίαση

 για εύκολη πρόσβαση σε κάθε μήνα

73.10068 7,5x11cm

73.10065 13,8χ20,4cm

73.10067 8χ16cm

73.10066 11,4χ16,4cm

73.10664 16,6χ23,8cm
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GREEK SYMBOLS

73.11083 13,8χ20,4cm

73.11082 16,6χ23,8cm

73.11084 11,4χ16,4cm

73.11085 8χ16cm

73.11088 7,5x11cm

CONTENTS
› 8 pages with useful information and emergency

 telephone numbers for Athens, Thessaloniki and Cyprus

›  Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Monthly planner in the beginning of every month

› Religious name days

› Telephone index

FEATURES
› Bookbinding with padded cover

› 4 colour printed cover

› Special texture application on the outer cover

› Monthly  2 colour indexing for easy access

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
› 8 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες και τηλέφωνα 

ανάγκης Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κύπρου

›  Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Μηνιαίο πλάνο στην αρχή του κάθε μήνα

› Εορτολόγια

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Βιβλιοδεσία με αφρολέξ

› Εξώφυλλο 4χρωμη εκτύπωση

› Ειδική επεξεργασία εξωφύλλου

› Δίχρωμη ευρετηρίαση

 για εύκολη πρόσβαση σε κάθε μήνα

DOGS & CATS
CONTENTS
› 8 pages with useful information and emergency

 telephone numbers for Athens, Thessaloniki and Cyprus 

›  Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

›  Monthly planner in the beginning of every month

› Telephone index

FEATURES
› Bookbinding with padded cover 

› 4 colour printed cover

› Special texture application on the outer cover

› Monthly 2 colour indexing for easy access

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
›  8 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες και τηλέφωνα 

ανάγκης Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κύπρου

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Μηνιαίο πλάνο στην αρχή του κάθε μήνα

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Βιβλιοδεσία με αφρολέξ

› Εξώφυλλο με 4χρωμη εκτύπωση

› Ειδική επεξεργασία εξωφύλλου

› Δίχρωμη ευρετηρίαση

 για εύκολη πρόσβαση σε κάθε μήνα

20.11048 7,5x11cm

20.11045 8χ16cm

20.11143 11,4χ16,4cm
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SPIRAL 220 SPIRAL 210
CONTENTS
› 8 pages with useful information and emergency

 telephone numbers for Athens, Thessaloniki and Cyprus 

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

› Monthly planner in the beginning of every month

› Telephone index

FEATURES
› Double spiral bookbinding with hard cover

› Artificial leather cover material

› Silver / Gold embossing

› Monthly 2 colour indexing for easy access

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
›  8 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες και τηλέφωνα 

ανάγκης Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κύπρου

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Μηνιαίο πλάνο στην αρχή του κάθε μήνα

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Βιβλιοδεσία διπλό σπιράλ με σκληρό κάλυμμα

› Δερματίνη

› Ασημοτυπία / Χρυσοτυπία

› Δίχρωμη ευρετηρίαση

 για εύκολη πρόσβαση σε κάθε μήνα

CONTENTS
› 8 pages with useful information and emergency

 telephone numbers for Athens, Thessaloniki and Cyprus 

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Monthly planner in the beginning of every month

› Religious name days

› Telephone index

FEATURES
› Double spiral bookbinding

› 4 colour printed cover

› Lamination

› Monthly  2 colour indexing for easy access

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
›  8 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες και τηλέφωνα 

ανάγκης Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Κύπρου

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Μηνιαίο πλάνο στην αρχή του κάθε μήνα

› Εορτολόγια

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Βιβλιοδεσία διπλό σπιράλ

› Εξώφυλλο 4χρωμη εκτύπωση

› Πλαστικοποίηση

› Δίχρωμη ευρετηρίαση

 για εύκολη πρόσβαση σε κάθε μήνα

20.00224 11,4χ16,4cm

20.00222 16,6χ23,8cm

20.00223 13,8χ20,4cm

20.00214 11,4χ16,4cm

20.00212 16,6χ23,8cm

Off black
Ανθρακί

Black
Μαύρο

Blue
Μπλε

Blue
Μπλε

Beige
Μπέζ

Red
Κόκκινο

Burgundy
Μπορντό

Orange
Πορτοκαλί
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ACADEMIC DIARY

Special edition diary for academic year planning

starting in August 2017 until September 2018

CONTENTS
› 31 pages with useful information and emergency

 telephone numbers for Athens and Thessaloniki

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

› Traveling guide

› Telephone index

› Educational institutions information

› Planner for winter and spring semester

FEATURES
› Flexbook bookbinding with elastic band closure,

 pen loop & inner paper pocket

› Pyrographic cover material case

 with Flexible bookbinding

Το ειδικό ημερολόγιο για τον προγραμματισμό 

του ακαδημαϊκού έτους από τον Αύγουστο

του 2017 έως τον Σεπτέμβριο 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
› 31 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες

 και τηλέφωνα ανάγκης Αθήνας - Θεσσαλονίκης

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Οδηγός ταξιδίων

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

› Πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα

› Πλάνο για χειμερινό και εαρινό πρόγραμμα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
›  Flexbook με λάστιχο, pen loop &

 χάρτινη τσέπη

› Θήκη από πυρογραφικό υλικό

 με εύκαμπτη βιβλιοδεσία

20.00013 13,8χ20,4cm 20.11013 13,8χ20,4cm

CODE 20.00013CODE 20.11013

Light blue
Γαλάζιο

Black
Μαύρο

Blue
Μπλε

Orange
Πορτοκαλί

Pink
Ροζ

Black
Μαύρο

Blue
Μπλε

Orange
Πορτοκαλί

Green
Πράσινο

BUSINESS GIFTS ONLY
ΙΔΕΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΩΡΑ

Red
Κόκκινο

All genuine Flexbook binding products 

have the holographic label.

Όλα τα γνήσια προϊόντα με βιβλιοδεσία 

Flexbook έχουν το ειδικό ολόγραμμα.

Patent No PCT/GR2012/000024
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TOP FASHION 2020 ELEMENTS 2040

Black and Red
Μαύρο & Κόκκινο

Sand and Blue
Άμμου & Μπλε

Blue and Taupe
Μπλε & Μπεζ

20.02020 21x26cm 20.02040 21x26cm

20.02022 16,5χ23,5cm 20.02042 16,5χ23,5cm

20.02023 14,5χ21cm 20.02043 14,5χ21cm

CONTENTS
›  17 pages with useful information (weekly) 

and 13 pages with useful information (daily)

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

› Official public holidays for 2018-2019

› Telephone index

› E.U. countries holidays

FEATURES
› Bookbinding with padded cover

› Silk-like artificial leather cover material

› Silver / Gold / Colour embossing

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
›  17 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες (εβδομαδιαίο)

και 13 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες (ημερήσιο)

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Επίσημες αργίες 2018-2019

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

› Aργίες χωρών Ε.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Βιβλιοδεσία με αφρολέξ

› Ιριδίζουσα δερματίνη

› Ασημοτυπία / Χρυσοτυπία / Έγχρωμη εκτύπωση

CONTENTS
›  17 pages with useful information (weekly) 

and 13 pages with useful information (daily)

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

› Official public holidays for 2018-2019

› Telephone index

› E.U. countries holidays

FEATURES
› Bookbinding with padded cover

›  Fine pyrographic cover material with special 

texture and stitching

› Thermal embossing

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
›  17 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες (εβδομαδιαίο)

και 13 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες (ημερήσιο)

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Επίσημες αργίες 2018-2019

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

› Aργίες χωρών Ε.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Βιβλιοδεσία με αφρολέξ

›  Πυρογραφικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας με ιδιαίτερη 

υφή και γαζί

› Πυρογραφία

Greige with cherry 
and taupe

Ανοιχτό γκρι με 

κερασί & μπεζ

Taupe with brown 
and greige

Μπεζ με καφέ

& ανοιχτό γκρι

Cherry with 
taupe and greige
Κερασί με μπεζ

& ανοιχτό γκρι

Royal blue with blue 
and greige

Μπλε με σκούρο μπλε 

& ανοιχτό γκρι
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SECRET 2050 HORIZON 2060

20.02050 21x26cm 20.02060 21x26cm

20.02052 16,5χ23,5cm 20.02062 16,5χ23,5cm

20.02053 14,5χ21cm 20.02063 14,5χ21cm

CONTENTS
›  17 pages with useful information (weekly) 

and 13 pages with useful information (daily)

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

› Official public holidays for 2018-2019

› Telephone index

› E.U. countries holidays

FEATURES
›  Bookbinding with hard cover, elastic band closure 

›  Fine pyrographic cover material with special 

texture and stitching

› Thermal embossing

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
›  17 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες (εβδομαδιαίο)

και 13 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες (ημερήσιο)

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Επίσημες αργίες 2018-2019

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

› Aργίες χωρών Ε.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Βιβλιοδεσία σκληρή με λάστιχο

›  Πυρογραφικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας με ιδιαίτερη 

υφή και γαζί

› Πυρογραφία

CONTENTS
›  17 pages with useful information (weekly) 

and 13 pages with useful information (daily)

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

› Official public holidays for 2018-2019

› Telephone index

› E.U. countries holidays

FEATURES
› Bookbinding with padded cover

›  Fine pyrographic cover material with special 

texture and stitching

› Thermal embossing

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
›  17 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες (εβδομαδιαίο)

και 13 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες (ημερήσιο)

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Επίσημες αργίες 2018-2019

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

› Aργίες χωρών Ε.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Βιβλιοδεσία με αφρολέξ

›  Πυρογραφικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας με ιδιαίτερη 

υφή και γαζί

› Πυρογραφία

Blue with sand and gold
Μπλε με άμμου και χρυσό

Black with grey and sand
Μαύρο με γκρι και άμμου

Silver with blue and sand
Ασημί με μπλε και άμμου

Black with orange and grey
Μαύρο με πορτοκαλί και γκρι

Blue with pistachio and orange
Μπλε με φυστικί και πορτοκαλί
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PARALLEL 2080VERTICAL 2070

Red with sand
Κόκκινο με άμμου

Grey with blue
Γκρι με μπλε

Grey with red
Γκρι με κόκκινο

Grey with orange
Γκρι με πορτοκαλί

Sand with red
Άμμου με κόκκινο

Grey with pistachio
Γκρι με φυστικί

Blue with mustard
Μπλε με μουσταρδί

Black with grey
Μαύρο με γκρι

20.02070 21x26cm 20.02080 21x26cm

20.02072 16,5χ23,5cm 20.02082 16,5χ23,5cm

20.02073 14,5χ21cm 20.02083 14,5χ21cm

CONTENTS
›  17 pages with useful information (weekly) 

and 13 pages with useful information (daily)

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

› Official public holidays for 2018-2019

› Telephone index

› E.U. countries holidays

FEATURES
› Bookbinding with padded cover

›  Fine pyrographic cover material with special texture

› Thermal embossing

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
›  17 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες (εβδομαδιαίο)

και 13 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες (ημερήσιο)

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Επίσημες αργίες 2018-2019

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

› Aργίες χωρών Ε.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Βιβλιοδεσία με αφρολέξ

› Πυρογραφικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας με ιδιαίτερη υφή

› Πυρογραφία

CONTENTS
›  17 pages with useful information (weekly) 

and 13 pages with useful information (daily)

› Calendars and year planners for 2017-2018-2019

› Religious name days

› Official public holidays for 2018-2019

› Telephone index

› E.U. countries holidays

FEATURES
› Bookbinding with padded cover

› Fine pyrographic cover material with special texture

› Thermal embossing

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
›  17 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες (εβδομαδιαίο)

και 13 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες (ημερήσιο)

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2017-2018-2019

› Εορτολόγια

› Επίσημες αργίες 2018-2019

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

› Aργίες χωρών Ε.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Βιβλιοδεσία με αφρολέξ

› Πυρογραφικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας με ιδιαίτερη υφή

› Πυρογραφία
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BUSINESS FOLDERS
PREMIUM CONFERENCE AND BUSINESS GIFTS

PREMIUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΔΩΡΑ

PREMIUM BUSINESS GIFTS
Multiple customization possibilities. After choosing the 

model you can add from 3 extra accessories, creating the 

product according to your own needs.

PREMIUM EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΔΩΡΟ
Πολλαπλές δυνατότητες customization. Μετά την επιλογή 

του μοντέλου μπορείτε να επιλέξετε την προσθήκη 3 

επιπλέον αξεσουάρ δημιουργώντας το προϊόν για τις δικές 

ανάγκες.
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GIFTS GEAR

CD pocket

Τσέπη CD

13x12cm

20.04002

Card case

Θήκη κάρτας

8,5x11cm

20.04003

Post-it case

Θήκη Post-it

8,5x8,5cm

20.04004

Phone pocket

Τσέπη τηλεφώνου

11x13cm

20.04005

USB Holder

Θήκη USB

3,5x8,5cm

20.04007

Multiple customization possibilities*

After choosing the model you can chose 

from 3 extra accessories creating the product 

according to your own needs.

* For quantities more than 100 pcs

Πολλαπλές δυνατότητες customization*

Μετά την επιλογή του μοντέλου μπορείτε

να επιλέξετε την προσθήκη 3 επιπλέον αξεσουάρ 

δημιουργώντας το προϊόν για τις δικές ανάγκες.

* Για ποσότητες πάνω από 100 τεμάχια

Charger case

Θήκη φορτιστή

8x15cm

20.04006

FEATURES
›  Fine pyrographic cover material 

with special texture

› Big Pocket on the left side

› Ruled notepad

› Pen holder

› Phone pocket

› USB holder

› Card case

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
›  Πυρογραφικό υλικό εξαιρετικής 

ποιότητας με ιδιαίτερη υφή

› Μεγάλη τσέπη αριστερά

› Mπλοκ σημειώσεων δεξιά

› Ειδικά σχεδιασμένη υποδοχή για στυλό

› Τσέπη τηλεφώνου

›  Θήκη USB

›  Θήκη κάρτας

20.04010  23x31cm

CONFERENCE GEAR TABLET GEAR

FABLET PASSPORT HOLDER

Black
Μαύρο

Black
Μαύρο

Brown
Καφέ

Brown
Καφέ

FEATURES
›  Fine pyrographic cover material 

with special texture

› Big Pocket on the left side

› Ruled notepad

› Tablet Pocket

› Pen loop

› Phone pocket

› USB holder

› Card case

FEATURES
›  Fine pyrographic cover mate-

rial with special texture

› Sim case

› Big Pocket on the left side

›  Passport Pocket 

on the right side

› Card case

FEATURES
›  Fine pyrographic cover 

material with special texture

› Sim case

› Big Pocket on the left side

›  Small tablet or phone pocket 

on the right side

› Card case

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
›  Πυρογραφικό υλικό εξαιρετικής 

ποιότητας με ιδιαίτερη υφή

› Μεγάλη τσέπη αριστερά

› Mπλοκ σημειώσεων δεξιά

› Ειδικά σχεδιασμένη τσέπη για Tablet

› Pen loop

› Τσέπη τηλεφώνου

›  Θήκη USB

›  Θήκη κάρτας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
›  Πυρογραφικό υλικό 

εξαιρετικής ποιότητας με 

ιδιαίτερη υφή

› Θήκη για κάρτα sim

› Τσέπη αριστερά

› Τσέπη για διαβατηριο δεξια

›  Θήκη κάρτας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
›  Πυρογραφικό υλικό 

εξαιρετικής ποιότητας 

με ιδιαίτερη υφή

› Θήκη για κάρτα sim

› Τσέπη αριστερά

›  Τσέπη για μικρο tablet 

ή κινητό δεξια

›  Θήκη κάρτας

20.04011  21x26,5cm

20.03060  10,5x18,5cm 20.03050  10x14cm

ACCESSORIES
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BUSINESS FOLDERS

FEATURES
›  Fine artificial leather case with zipper for A4 diary.

 Calculator and notepad are included.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Θήκη από εξαιρετικής ποιότητας δερματίνη

 με φερμουάρ, για ημερολόγιο Α4.

 Περιέχει αριθμομηχανή και μπλοκ.

20.00032  25x32,5cm

FEATURES
› Fine artificial leather case

 with soft clasp for B5 diary.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Θήκη από εξαιρετικής ποιότητας δερματίνη

 με απαλό κούμπωμα, για ημερολόγιο Β5.

20.00073  18x25,5cm

FEATURES
› Fine artificial leather for A4 diary.

 Notepad is included.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Θήκη από εξαιρετικής ποιότητας δερματίνη

 για ημερολόγιο Α4. Περιέχει μπλοκ.

20.00110  24x31cm

FEATURES
› Fine artificial leather case.

 Notepad is included.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Θήκη από εξαιρετικής ποιότητας δερματίνη.

 Περιέχει μπλοκ.

20.00111  19,5x26cm
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FlexBox
BUSINESS GIFTS WILL NEVER BE THE SAME

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΩΡΟ

Now the magic of Flexbook note-taking comes in the

perfect gift box, with the signature of K2 design,

Greece’s multi awarded design firm, comprising:

›  A top quality box made to last, which can be used

 by the consumer for future storage.

›  A  prestigious ruled Flexbook notebook 13x21cm offering 

the unique Flexbook binding that guarantees it will 

last virtually forever. Flexbook notebooks are made of 

Fedrigoni (cover) and Fabriano (body) paper qualities, 

which are amongst the best in the world. 

›  A refillable all metal ball pen by the famous Swiss 

manufacturer Premec. 

›  A well-designed greetings card. 

FlexBox comes in 2 different designs:

Embrace me & All Angles

Τώρα όλη η μαγεία των σημειώσεων Flexbook έρχεται

στο τέλειο κουτί δώρου με την υπογραφή της K2,

της πολυβραβευμένης ελληνικής εταιρείας design.

Περιλαμβάνει:

›  Κουτί υψηλής ποιότητας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

για πολλές άλλες χρήσεις.

›  Σημειωματάριο Flexbook 13x21cm, με γράμμωση και 

βιβλιοδεσία Flexbook που εξασφαλίζει εξαιρετικό design 

και μεγάλη διάρκεια ζωής. Έρχεται με χαρτί εξωφύλλου 

Fedrigoni και εσωτερικού Fabriano, που είναι από τα 

καλύτερα στον κόσμο.  

›  Ένα refillable στυλό ballpoint, όλο μεταλλικό, 

κατασκευασμένο από το γνωστό Ελβετικό εργοστάσιο 

Premec.

›  Mια πρωτότυπα σχεδιασμένη κάρτα ευχών.

Το FlexΒox έρχεται σε δύο διαφορετικά σχέδια:

Embrace me & All Angles

EMBRACE ME

The “Embrace me” design has a friendly huggy feel

to it that describes the experience of holding and

using Flexbook notebooks.

To σχέδιο «Embrace me” προβάλλει μια φιλική αίσθηση 

αγκαλιάς που περιγράφει την εμπειρία του να κρατάς και 

να χρησιμοποιείς ένα σημειωματάριο Flexbook.

90.00004
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CUSTOMIZE YOUR FLEXBOX

ΤΩΡΑ FLEXBOX ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΑΣ 
ALL ANGLES

TECHNICAL DETAILS

a)   FlexBox 
Dimensions: 35cm (L) x 26,4cm (W) x 3,8cm (H)

b)  Flexbook notebook with elastic band
   and rounded corners

This is an original Flexbook technology product.

All genuine Flexbook binding products have the

holographic label.

Patent No PCT/GR2012/000024

192 ruled pages – 13x21cm / 5,12x8,27in

Fabriano Ivory paper 85g/m2

(FSC, Elemental Chlorine Free, Acid Free,

Heavy Metal Absence, Biodegradable and Recyclable)

Cover: Fedrigoni board

(FSC, Cotton, Elemental Chlorine Free, Acid Free, 

Heavy Metal Absence, Biodegradable and Recyclable

c) Metallic Pen: 

›  Premec Ball Pen 

›  All metal 

›  Writes 5km (approx.)

›  Refillable 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

a)   FlexBox 
Διαστάσεις: 35cm (M) x  26.4cm (Π) x 3,8cm (Y)

β) Σημειωματάριο Flexbook με λάστιχο και
  στρογγυλές γωνίες

 Ένα γνήσιο προιόν τεχνολογίας Flexbook.

 Όλα τα γνήσια προΐόντα με βιβλιοδεσία Flexbook

 έχουν το ειδικό ολόγραμμα.

 Patent No PCT/GR2012/000024

 192 σελίδες με γράμμωση – 13x21cm / 5,12 x 8,27in

 Χαρτί εσωτερικά: Fabriano Ivory 85g/m2

 (FSC, Elemental Chlorine Free, Acid Free,

Heavy Metal Absence, Biodegradable and Recyclable)

 Χαρτόνι εξωφύλλου: Fedrigoni 

 (FSC, Cotton, Elemental Chlorine Free, Acid Free,

 Heavy Metal Absence, Biodegradable and Recyclable)

c) Μεταλλικό στυλό: 

›  Premec Ball Pen 

›  Όλο μεταλλικό 

›  Γράφει 5km (περίπου)

›  Δέχεται ανταλλακτικό 

90.00005

The “All Angles” design graphically illustrates the

flexibility of Flexbook notebooks by making the

different opening angles a design element.

To σχέδιο “All Angles” εικονογραφεί με έναν πρωτότυπο 

γραφιστικό τρόπο την ευκαμψία των σημειωματάριων 

Flexbook μετατρέποντας τις γωνίες ανοίγματος σε 

σχεδιαστικό στοιχείο.

Now you can customize your FlexBox with
your logo and slogan placed:

a) On the cover of your notebook

b) On your greetings card

c) On the paper label (belly band) which wraps
 around your FlexBox in order to offer more
 space for customization

d) On the pen included in your FlexBox

Περάστε το λογότυπο και το slogan
της εταιρείας σας

α) στο εξώφυλλο του σημειωματάριου

β) στην κάρτα ευχών

γ) σε custom χάρτινη κορδέλα που
 μπορεί να συνοδεύει το κουτί

δ) στο στυλό
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GET ORGANIZED WITH NOTEPADS 
FREE YOUR SPIRIT WITH SMARTBOOKS
A brand new approach to notetaking. Οur classic Flex 

Global line has expanded with new modern notebooks, 

smartbooks, notepads and sketchbooks.

ΟΡΓΑΝΩΘΕΙΤΕ ΜΕ NOTEPADS 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙΤΕ ΜΕ SMARTBOOKS
Mια πραγματικά νέα οπτική στον κόσμο των σημειώσεων.

Η κλασική σειρά Flex Global έχει διευρυνθεί με νέα μοντέρνα 

notebooks, smartbooks, notepads και sketchbooks. 

FLEX GLOBAL NOTEBOOKS
A NEW WORLD OF NOTE-TAKING
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NOTEPAD

• Super Flexible • Long Life • Flat Opening

• Easy writing and scanning • Detachable sheets

Ruled perforated

FEATURES
› Flexbook with elastic band closure

› Fedrigoni special black art paper cover

› 160 ruled perforated and detachable pages

› Ivory paper 85 gr

›  Silver embossing

› Rounded corners 

› Includes 8-fold brochure

 with Flexbook history in 7 languages

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

› Βιβλιοδεσία Flexbook με λάστιχο

› Εξώφυλλο Fedrigoni special black art paper

› 160 σελίδες με γράμμωση και περφορέ

› Χαρτί ivory 85 gr

› Στρογγυλές γωνίες

› Περιλαμβάνει ξεχωριστό 8πτυχο ένθετο έντυπο

 με το ιστορικό του Flexbook σε 7 γλώσσες

NOTEPAD
Ruled

21x28cm / 8,27x11,02 in

21.00041 Red / Κόκκινο 

21.00042 Light green / Λαχανί

21.00043 Black / Μαύρο 

10x17cm / 3,94x6,69 in

21.00044 Red / Κόκκινο 

21.00045 Light green / Λαχανί

21.00046 Black / Μαύρο

• Super Flexible • Long Life • Flat Opening

• Easy writing and scanning • Detachable sheets

NOTEPAD
Ruled perforated

NOTEPAD

• Super Flexible • Long Life • Flat Opening

• Easy writing and scanning • Detachable sheets

Ruled perforated

FEATURES
› Flexbook

› Eco cover material

› 160 ruled pages

› Ivory paper 70 gr

›  Silver embossing

› Rounded corners 

› Includes 8-fold brochure

 with Flexbook history in 7 languages

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

› Βιβλιοδεσία Flexbook

› Εξώφυλλο σε οικολογικό χαρτί

› 160 σελίδες με γράμμωση

› Χαρτί ivory 70 gr

› Στρογγυλές γωνίες

› Περιλαμβάνει ξεχωριστό 8πτυχο ένθετο έντυπο

 με το ιστορικό του Flexbook σε 7 γλώσσες

SMARTBOOK
Ruled

21χ29cm / 8,26x11,41 in

21.00051 Pink / Ροζ

21.00052 Light blue-green /

  Βεραμάν

21.00053 Orange / Πορτοκαλί

21.00054 Blue / Μπλε

21.00055 Yellow / Κίτρινο

17χ24cm / 6,69x9,44 in

21.00035 Pink / Ροζ

21.00036 Light blue-green /

  Βεραμάν

21.00037 Orange / Πορτοκαλί

21.00038 Blue / Μπλε

21.00039 Yellow / Κίτρινο

13x21cm / 5,12x8,27 in

21.00040 Pink / Ροζ 

21.00049 Light blue-green /

  Βεραμάν

21.00048 Orange / Πορτοκαλί

21.00047 Blue / Μπλε

21.00050 Κίτρινο

9x14cm / 3,54x5,51 in

21.00056 Pink / Ροζ

21.00059 Light blue-green /

  Βεραμάν

21.00058 Orange / Πορτοκαλί

21.00057 Blue / Μπλε

21.00060 Yellow / Κίτρινο

FEATURES
› Flexbook with elastic band closure

› Fedrigoni special black art paper cover

› 192 ruled pages with open date diary

› Ivory paper 85 gr

›  Silver embossing

› Rounded corners 

› Includes 8-fold brochure

 with Flexbook history in 7 languages

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Flexbook με λάστιχο

› Εξώφυλλο Fedrigoni special black art paper

› 192 σελίδες με γράμμωση και ανοιχτές ημερομηνίες

› Χαρτί ivory 85 gr

› Ασημοτυπία

› Στρογγυλές γωνίες

› Περιλαμβάνει ξεχωριστό 8πτυχο ένθετο έντυπο

 με το ιστορικό του Flexbook σε 7 γλώσσες

NOTEBOOK
Open date

17χ24cm / 6,69x9,44 in

21.00019 Black / Μαύρο 

21.00020 Light green / Λαχανί 

21.00021 Red / Κόκκινο 

13x21cm / 5,12x8,27 in

21.00022 Black / Μαύρο 

21.00023 Light green / Λαχανί 

21.00024 Red / Κόκκινο

• Super Flexible • Long Life 

• Flat Opening • Easy writing and scanning

NOTEBOOK
Open Date

NOTEBOOK
Open Date

• Super Flexible • Long Life 

• Flat Opening • Easy writing and scanning

NOTEBOOK
Open Date

• Super Flexible • Long Life 

• Flat Opening • Easy writing and scanning

FEATURES
› Flexbook with elastic band closure

› Fedrigoni special black art paper cover

› 192 ruled pages

› Ivory paper 85 gr

› Inner paper pocket*

›  Silver embossing

› Rounded corners 

› Includes 8-fold brochure

 with Flexbook history in 7 languages

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Flexbook με λάστιχο

› Εξώφυλλο Fedrigoni special black art paper

› 192 σελίδες με γράμμωση

› Χαρτί ivory 85 gr

› Εσωτερική τσέπη*

› Ασημοτυπία

› Στρογγυλές γωνίες

› Περιλαμβάνει ξεχωριστό 8πτυχο ένθετο έντυπο

 με το ιστορικό του Flexbook σε 7 γλώσσες

NOTEBOOK
Ruled

17χ24cm / 6,69x9,44 in

21.00010 Black / Μαύρο 

21.00011 Light green / Λαχανί 

21.00012 Red / Κόκκινο

21.00061 Turquoise / Τιρκουάζ*

13x21cm / 5,12x8,27 in

21.00013 Μαύρο

21.00014 Light green / Λαχανί 

21.00015 Red / Κόκκινο

21.00062 Turquoise / Τιρκουάζ*

9x14cm / 3,54x5,51 in

21.00016 Black / Μαύρο

21.00017 Light green / Λαχανί

21.00018 Red / Κόκκινο

21.00063 Turquoise / Τιρκουάζ*

• Super Flexible • Long Life 

• Flat Opening • Easy writing and scanning

NOTEBOOK
Ruled

with pocket

NEW

NOTEBOOK
Ruled

• Super Flexible • Long Life 

• Flat Opening • Easy writing and scanning

NOTEBOOK
Ruled

• Super Flexible • Long Life 

• Flat Opening • Easy writing and scanning

NOTEBOOK
Ruled

• Super Flexible • Long Life 

• Flat Opening • Easy writing and scanning

All genuine Flexbook binding products have 

the holographic label.

Όλα τα γνήσια προϊόντα με βιβλιοδεσία Flexbook

έχουν το ειδικό ολόγραμμα.

Patent No PCT/GR2012/000024
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FEATURES
› Flexbook with elastic band closure

› Fedrigoni special black art paper cover

› 96 blank pages

› 170 gr extra weight / Special quality paper

›  Silver embossing

› Rounded corners

› Includes 8-fold brochure

 with Flexbook history in 7 languages 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Flexbook με λάστιχο

› Εξώφυλλο Fedrigoni special black art paper

› 96 κενές σελίδες

› Ειδικό χαρτί 170 gr / Ανώτερης ποιότητας

› Ασημοτυπία

› Στρογγυλές γωνίες

› Περιλαμβάνει ξεχωριστό 8πτυχο  ένθετο έντυπο

 με το ιστορικό του Flexbook σε 7 γλώσσες

FEATURES
› Flexbook with elastic band closure

› Fedrigoni special black art paper cover

› 192 blank pages

› Ivory paper 85 gr

›  Silver embossing

› Rounded corners 

› Includes 8-fold brochure

 with Flexbook history in 7 languages

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Flexbook με λάστιχο

› Εξώφυλλο Fedrigoni special black art paper

› 192 κενές σελίδες

› Χαρτί ivory 85 gr

› Ασημοτυπία

› Στρογγυλές γωνίες

› Περιλαμβάνει ξεχωριστό 8πτυχο ένθετο έντυπο

 με το ιστορικό του Flexbook σε 7 γλώσσες

SKETCHBOOK
Blank

NOTEBOOK
Blank

22χ31cm / 8,66x12,2 in

21.00025 Black / Μαύρο 

21.00026 Light green / Λαχανί

21.00027 Red / Κόκκινο 

15,5x21,5cm / 6,10x8,46 in

21.00028 Black / Μαύρο 

21.00029 Light green / Λαχανί 

21.00030 Red / Κόκκινο 

17χ24cm / 6,69x9,44 in

21.00001 Black / Μαύρο 

21.00002 Light green / Λαχανί 

21.00003 Red / Κόκκινο 

13x21cm / 5,12x8,27 in

21.00004 Black / Μαύρο 

21.00005 Light green / Λαχανί 

21.00006 Red / Κόκκινο 

9x14cm / 3,54x5,51 in

21.00007 Black / Μαύρο 

21.00008 Light green / Λαχανί 

21.00009 Red / Κόκκινο 

SKETCHBOOK
Blank

• Super Flexible • Long Life 

• Flat Opening • Easy sketching and scanning

SKETCHBOOK
Blank

• Super Flexible • Long Life 

• Flat Opening • Easy sketching and scanning

• Super Flexible • Long Life 

• Flat Opening • Easy sketching and scanning

SKETCHBOOK
Blank

All genuine Flexbook binding products have 

the holographic label.

Όλα τα γνήσια προϊόντα με βιβλιοδεσία Flexbook

έχουν το ειδικό ολόγραμμα.

Patent No PCT/GR2012/000024
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TWF NOTEBOOKS
GREAT MOMENTS - GREAT WRITING

The new TWF Notebooks collection, with “classic” 

bookbinding, offers many ideas for corporate notebooks 

with  custom made design and includes a number of 

different lines for infinite solutions.

Η νέα σειρά σημειωματαρίων TWF Notebooks, με 

“κλασική” βιβλιοδεσία, προσφέρει πολλές ιδέες για 

εταιρικά σημειωματάρια με custom made σχεδιασμό 

και περιλαμβάνει διαφορετικές επιμέρους σειρές για 

περισσότερες εναλλακτικές λύσεις.
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FEATURES
› Semi flexible bookbinding with elastic band closure & pen loop

› Fine artificial leather cover material

› Silver / Gold / Colour embossing

› 192 ruled pages

› Ivory paper 85 gr

› Inner paper pocket

› Rounded corners

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Hμιεύκαμπτη βιβλιοδεσία με λάστιχο & pen loop

› Δερματίνη εξαιρετικής ποιότητας

› Ασημοτυπία / Χρυσοτυπία / Έγχρωμη εκτύπωση

› 192 σελίδες με γράμμωση

› Χαρτί ivory 85 gr

› Χάρτινη τσέπη

› Στρογγυλές γωνίες

FEATURES
› Semi flexible bookbinding with elastic band closure & pen loop

› Fine pyrographic cover material with special texture

› Thermal embossing

› 192 ruled pages

› Ivory paper 85 gr

› Inner paper pocket

› Rounded corners

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Hμιεύκαμπτη βιβλιοδεσία με λάστιχο & pen loop

› Πυρογραφικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας με ιδιαίτερη υφή

› Πυρογραφία

› 192 σελίδες με γράμμωση

› Χαρτί ivory 85 gr

› Χάρτινη τσέπη

› Στρογγυλές γωνίες

FEATURES
› Semi flexible bookbinding with elastic band closure & pen loop

› Fine artificial leather cover material

› Silver / Gold / Colour embossing

› 192 ruled pages

› Ivory paper 85 gr

› Inner paper pocket

› Rounded corners

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Hμιεύκαμπτη βιβλιοδεσία με λάστιχο & pen loop

› Δερματίνη εξαιρετικής ποιότητας

› Ασημοτυπία / Χρυσοτυπία / Έγχρωμη εκτύπωση

› 192 σελίδες με γράμμωση

› Χαρτί ivory 85 gr

› Χάρτινη τσέπη

› Στρογγυλές γωνίες

FEATURES
›  Flexible bookbinding with elastic band closure & pen loop

› Τrimmed outer cover for perfect fit with the body

› Recycled leather cover material

› Silver / Gold / Blind embossing

› 192 ruled pages

› Ivory paper 85 gr

› Inner paper pocket

› Rounded corners

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Εύκαμπτη βιβλιοδεσία με λάστιχο & pen loop

› Απόλυτη εφαρμογή εξωφύλλου & εσωτερικών σελίδων

› Ανακυκλωμένο δέρμα

› Ασημοτυπία / Χρυσοτυπία / Βαθυτυπία

› 192 σελίδες με γράμμωση

› Χαρτί ivory 85 gr

› Χάρτινη τσέπη

› Στρογγυλές γωνίες

ALL TIMES 320N BLACK ALTER EGO 1070N LEATHER 900NALL TIMES 320N

24.00021 13χ21cm 24.00027 13χ21cm 24.00026 17χ24cm

24.00022 9χ14cm 24.00025 13χ21cm

24.00019 13χ21cm

24.00020 9χ14cm

NOTEBOOK

Ruled
NOTEBOOK

Ruled
NOTEBOOK

Ruled
NOTEBOOK

Ruled

NOTEBOOK

Ruled
NOTEBOOK

Ruled
NOTEBOOK

Ruled
NOTEBOOK

Ruled

NOTEBOOK

Ruled
NOTEBOOK

Ruled

NOTEBOOK

Ruled
NOTEBOOK

Ruled

NOTEBOOK

Ruled
NOTEBOOK

Ruled

NOTEBOOK

Ruled
NOTEBOOK

Ruled
NOTEBOOK

Ruled

NOTEBOOK

Ruled
NOTEBOOK

Ruled

NOTEBOOK

Ruled

Light green
Λαχανί

Fuchsia
Φούξια

Orange
Πορτοκαλί

Beige
Μπεζ

Black
Μαύρο

Brown
Καφέ

Grey
Γκρι

Blue
Μπλε

Latte
Λάττε

Red
Κόκκινο

Red
Κόκκινο

Orange
Πορτοκαλί

Black
Μαύρο

Green
Πράσινο

Dark yellow
Κίτρινο σκούρο

Grey
Γκρι

Purple
Μωβ

Red
Κόκκινο

Black
Μαύρο
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FEATURES
› Flexible bookbinding with elastic band closure & pen loop

› Τrimmed outer cover for perfect fit with the body

› Fine pyrographic cover material

› Thermal embossing

› 192 ruled pages

› Ivory paper 85 gr (13χ21) - White paper 80 gr (11x17)

› Inner paper pocket (13x21)

› Rounded corners

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Εύκαμπτη βιβλιοδεσία με λάστιχο & pen loop

› Απόλυτη εφαρμογή εξωφύλλου & εσωτερικών σελίδων

› Πυρογραφικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας

› Πυρογραφία

› 192 σελίδες με γράμμωση

› Χαρτί ivory 85 gr (13χ21) - Λευκό 80 gr (11x17)

› Χάρτινη τσέπη (στο 13x21)

› Στρογγυλές γωνίες

PYROGRAPHY 1030N

24.00023 13χ21cm

24.00024 11χ17cm

NOTEBOOK

Ruled

NOTEBOOK

Ruled

NOTEBOOK

Ruled

NOTEBOOK

Ruled

NOTEBOOK

Ruled

NOTEBOOK

Ruled

NOTEBOOK

Ruled

NOTEBOOK

Ruled

Black
Μαύρο

Light green
Λαχανί

Orange
Πορτοκαλί

Brown
Καφέ

Burgundy
Μπορντό

Turquoise
Τιρκουάζ

Light purple
Μωβ

Ice
Πάγου

Blue
Μπλε

NOTEBOOK

Ruled
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Floor Stand
• Showcase made of transparent acrylic (Plexiglas) 

• Dimensions (L) 33cm x (W) 33cm x (H) 170cm

• 5 shelves

•  Storage cabinet in red color with closing door (melamine 

16mm), dimensions (L) 33cm x (W) 33cm x (H) 25cm

• Rotates 360o

• Wheels 

Τable stand
• Showcase made of transparent acrylic (Plexiglas)

• Dimensions (L) 25cm x (W) 25cm x (H) 97cm

• Rotates 360o 

Επιδαπέδιο Stand
• Κατασκευή από διάφανο Plexiglas

• Διαστάσεις 33cm x 33cm x 170cm

• 5 κενά τοποθέτησης προϊόντων

•  Αποθηκευτικός χώρος διαστάσεων 33cm x 33cm x25cm 

(από ξύλο μελαμίνη 16mm) σε κόκκινο χρώμα, με πορτάκι

• Περιστροφή 360o

• Ρόδες για εύκολη κύλιση

Επιτραπέζιο Stand
• Κατασκευή από διάφανο Plexiglas

• Διαστάσεις 25cm x 25cm x 97cm

• Περιστροφή 360o

PRODUCTS ON STAND 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ STAND

STAND DIMENSIONS
Width 32cm

Height 39cm

Depth 24cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ STAND
Μήκος 32cm

Ύψος 39cm

Βάθος 24cm

FLEXBOOK
STAND DIMENSIONS
Width 23.5cm

Height 42.5cm

Depth 31.5cm 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
FLEXBOOK STAND
Μήκος 23.5cm

Ύψος 42.5cm

Βάθος 31.5cm

24cm

32cm

3
9

c
m

CARDBOARD
ΧΑΡΤΙΝΑ

PLEXIGLAS D

31.5cm

23.5cm

4
2
.5

c
m
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Lizard skin type material
Υλικό τύπου δέρματος σαύρας 

20.07802 17χ25cm
192 pages / σελίδες

20.07803 14χ21cm
256 pages / σελίδες

EXECUTIVE

PHONE DIRECTORIES WITH LAMINATED INDEXING
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ

20.07804  11χ17cm
256 pages / σελίδες

20.07806  8χ14cm

192 pages / σελίδες

20.07808  6χ10cm
192 pages / σελίδες

Black
Μαύρο

Blue-Purple
Μπλε-Μώβ

Red
Κόκκινο

Orange 

Πορτοκαλί

Light blue 

Γαλάζιο

Pink
Ροζ

White
Λευκό

Brown
Καφέ

ANAGLYFO

20.71002  17χ25cm
192 pages / σελίδες

20.71003  14χ21cm
256 pages / σελίδες

20.71004  11χ17cm
256 pages / σελίδες

20.71006  8χ14cm
192 pages / σελίδες

20.71008  6χ10cm
192 pages / σελίδες

Fine pyrographic cover material 
Πυρογραφικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας 

Black
Μαύρο

Burgundy
Μπορντό

Blue
Μπλε

Orange
Πορτοκαλί

Brown
Καφέ

Light purple
Μωβ

Black
Μαύρο

Black
Μαύρο

Burgundy
Μπορντό

Blue
Μπλε

Light blue
Γαλάζιο

Deep purple
Βαθύ μωβ

Ice
Χρώμα πάγου

Light green
Λαχανί

Turquoise
Τιρκουάζ

20.07002  17χ25cm
192 pages / σελίδες

20.07003  14χ21cm
256 pages / σελίδες

20.07004  11χ17cm
256 pages / σελίδες

20.07006  8χ14cm
192 pages / σελίδες

20.07008  6χ10cm
192 pages / σελίδες

LATIN ALPHABET ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

Fine artificial leather cover material 
Δερματίνη εξαιρετικής ποιότητας

ALL TIMES

20.07203  14χ21cm
128 pages / σελίδες

SPIRAL

Fine artificial leather cover 
material with double spiral 
bookbinding
Δερματίνη πολυτελείας

με διπλό σπιράλ

Black
Μαύρο

Burgundy
Μπορντό

Blue
Μπλε

20.7003L  14χ21cm

256 pages / σελίδες

20.7006L  8χ14cm

192 pages / σελίδες
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COOKBOOKS
ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ

20.0ΣΥΝΤ  17χ25cm

BLOCKS A4
ΜΠΛΟΚ Α4

GREEN  20.00068

4 colour printed cover with special texture application

Εξώφυλλο 4χρωμη εκτύπωση με ειδική επεξεργασία

20.10003  17x25cm

ALBUMS
ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ

4 colour printed cover with special texture application,
elastic band closure, 138 pages with youthful fun 
design and 24 questions.

Εξώφυλλο 4χρωμη εκτύπωση με ειδική επεξεργασία,

κλείσιμο με λάστιχο, εσωτερικό 138 σελίδων

με νεανικό σχεδιασμό και 24 ερωτήσεις.

4 colour printed cover with lamination

Εξώφυλλο 4χρωμη εκτύπωση με πλαστικοποίηση

GUEST BOOKS
ΒΙΒΛΙΑ ΕΥΧΩΝ

20.10192  23x23cm

20.10190  23x23cm 20.10109  23x23cm

20.10193  23x23cm

IMPRESSION BOOKS
ΒΙΒΛΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΕΩΝ

20.00ENT  23x23cm

Bookbinding with hard cover, blank pages
Σκληρή βιβλιοδεσία, λευκές σελίδες

GUEST BOOK FOR WEDDINGS
Bookbinding with hard cover, blank pages

ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΧΩΝ ΓΙΑ ΓΑΜΟΥΣ
Σκληρή βιβλιοδεσία, λευκές σελίδες

GUEST BOOK FOR CHRISTENING
Bookbinding with hard cover, blank pages

ΒΙΒΛΙΟ ΕΥΧΩΝ ΓΙΑ ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
Σκληρή βιβλιοδεσία, λευκές σελίδες
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CUSTOMIZATION
ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΔΩΡΟ

Create your own notebook or diary from a list of choices 

Δημιουργήστε το δικό σας ημερολόγιο ή σημειωματάριο από μια λίστα επιλογών
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CHOOSE DIARY LAYOUTS
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ

Daily / Ημερήσιο

16,5x23,5cm & 14,5x21cm

› 13 p. / 13 σελ.

› Weekend in 2 p. / Σ/K σε 2 σελ.

DAILY / ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Daily / Ημερήσιο

16,6x23,8cm & 13,8x20,4cm

› 32 p. / 32 σελ

› Weekend in 1 p. / Σ/K σε 1 σελ.

Daily / Ημερήσιο

16,6x23,8cm & 13,8x20,4cm

› 8 p. / 8 σελ

› Weekend in 2 p. / Σ/K σε 2 σελ.

Daily / Ημερήσιο

11,4x16,4cm

› 8 p. / 8 σελ

› Weekend in 2 p. / Σ/K σε 2 σελ.

Daily / Ημερήσιο

16,6x23,8cm & 13,8x20,4cm

› 14 p. / 14 σελ

› Weekend in 1 p. / Σ/K σε 1 σελ.

SYMBOL EXPLANATION
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

 8 p., 13 p., 17 p. etc. 

Refers to the number of pages with information

8 σελ., 13 σελ., 17 σελ. κλπ. 

Αφορά τον αριθμό σελίδων πληροφοριών

Weekly / Εβδομαδιαίο

Daily / Hμερήσιο

Perforation / Διάτρηση

Indexing / Ευρετηρίαση

2 colour print, ivory paper
Δίχρωμη εκτύπωση, σαμουά χαρτί

1 colour print, ivory paper Μονόχρωμη 
εκτύπωση, σαμουά χαρτί

1 colour print, white paper 
Μονόχρωμη εκτύπωση, λευκό χαρτί

2 colour print, white paper
Δίχρωμη εκτύπωση, λευκό χαρτί

Map / Χάρτης

1st Step / Βήμα 1ο
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Weekly / Εβδομαδιαίο

21x26cm

› 17 p. / 17 σελ.

Weekly / Εβδομαδιαίο

13,8x20,4cm

› 17 p. / 17 σελ.

Weekly / Εβδομαδιαίο

19x25cm

› 17 p. / 17 σελ.

Weekly / Εβδομαδιαίο

16,6x23,8cm

› 31 p. / 31 σελ

Weekly / Εβδομαδιαίο

16,6x23,8cm

› 31 p. / 31 σελ

WEEKLY / ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

Academic Weekly / 

Ακαδημαϊκο Εβδομαδιαίο

13,8x20,4cm

› 31 p. / 31 σελ.

Weekly / Εβδομαδιαίο

8x16cm

› 13 p. / 13 σελ.

› Landscape / Πλάγιο

Weekly / Εβδομαδιαίο

8x16cm

› 13 p. / 13 σελ.

› Landscape / Πλάγιο

Weekly / Εβδομαδιαίο

7,5x11cm Mini

› 13 p. / 13 σελ.
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Ruled

17x24cm, 13χ21cm & 9χ14cm

› 192 ruled pages / 192 σελίδες με γράμμωση

› Ivory paper 85 gr / σαμουά χαρτί 85 gr

11x17cm

› 192 ruled pages / 192 σελίδες με γράμμωση

› White paper 80 gr / χαρτί λευκό 80 gr

Blank

17x24cm, 13χ21cm & 9χ14cm

› 192 blank pages / 192 κενές σελίδες

› Ivory paper 85 gr / σαμουά χαρτί 85 gr

Notepad*
21x28cm & 10x17cm

› 160 ruled perforated & detachable pages /

 160 σελίδες με γράμμωση
 και περφορέ

› Ivory paper 85 gr / σαμουά χαρτί 85 gr

Sketchbook*
22x31cm & 15,5x21,5cm

› 96 blank pages / 96 κενές σελίδες

› 170 gr extra weight,  special quality paper /

 ειδικό χαρτί 170 gr, ανώτερης ποιότητας

Open date
17x24cm & 13χ21cm

› 192 pages with open date diary / σελίδες με γράμμωση
 και ανοιχτές ημερομηνίες

› Ivory paper 85 gr / σαμουά χαρτί 85 gr

2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024

CHOOSE NOTEBOOK LAYOUTS
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΩΝ

* For quantities over 1.000 pcs

* Για ποσότητες άνω των 1.000 τμχ.
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1  Fine artificial leather cover material

2  Fine pyrographic cover material

3  Recycled leather cover material

4  Special black art paper

5  Printed corporate cover with matte, glossy,

  textile or special velvet texture application

6  Printed corporate cover with eco friendly paper

Δερματίνη εξαιρετικής ποιότητας

Πυρογραφικό υλικό

Ανακυκλωμένο δέρμα

Special black art paper

Εταιρικό εξωφύλλο με επιλογή πλαστικοποίησης

matte, glossy, textile ή επεξεργασία velvet

Εταιρικό εξωφύλλο σε οικολογικό χαρτί

1 Flexbook

2 Classic bookbinding

 › with hard cover

 › with padded cover

3 Semi flexible bookbinding

4 Flexible bookbinding

5 Flexible bookbinding with trimmed outer cover

 for perfect fit with the diary/notebook body 

6 Soft bookbinding

7 Spiral

Flexbook

Κλασική βιβλιοδεσία

› Σκληρή

› Με αφρολέξ

Hμιεύκαμπτη βιβλιοδεσία

Εύκαμπτη βιβλιοδεσία

Εύκαμπτη βιβλιοδεσία με απόλυτη εφαρμογή

εξωφύλλου & εσωτερικών σελίδων

Soft βιβλιοδεσία

Σπιράλ

5 64

CHOOSE COVER MATERIAL & COLOUR
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΥΛΙΚΟ & ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

CHOOSE BOOKBINDING TYPE
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

CHOOSE COLOUR OF SPINE MATERIAL* & ELASTIC BAND
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΡΩΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑΧΗΣ* & ΛΑΣΤΙΧΟΥ

2nd Step / Βήμα 2ο

3rd Step / Βήμα 3ο

4th Step / Βήμα 4ο

SPINE MATERIAL / ΥΦΑΣΜΑ ΡΑΧΗΣ

• 1Y Black / Μαύρο • 2Y Dark blue / Μπλέ σκούρο • 3Y Red / Κόκκινο • 4Y Orange / Πορτοκαλί • 5Y Green / Πράσινο

• 6Y Light green / Λαχανί • 7Y Purple / Μωβ • 8Y Yellow / Κίτρινο • 9Y Grey / Γκρι • 10Y Turquoise / Τιρκουάζ

ELASTIC BAND & PEN LOOP / ΛΑΣΤΙΧΟ & PEN LOOP

• 1E Black / Μαύρο • 2E Dark blue / Μπλε σκούρο • 3E Brown / Καφέ • 4E Green / Πράσινο • 5E Light purple / Μωβ ανοιχτό

• 6E Red / Κόκκινο • 7E Light green / Λαχανί • 8E Orange / Πορτοκαλί • 9E Light yellow / Κίτρινο ανοιχτό

• 10E Dark yellow / Κίτρινο σκούρο • 11E Grey / Γκρί • 12E Beige / Μπεζ • 13Ε White / Λευκό • 14E Turquoise / Τιρκουάζ

1E 2E 5E 8E 12E3E 6E 8E 13E4E 7E 11E10E 14E

* for Flexbook  / για Flexbook

3

3 4 5 6 7

2

2

1

1

1Y 5Y

10Y7Y

2Y

6Y 8Y

3Y 4Y

9Y
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7Κ

CHOOSE YEAR LOGO
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΣΗΜΑ ΕΤΟΥΣ

1Κ

3Κ

10Κ

4Κ

6Κ

2Κ

8Κ

9Κ 12Κ

5Κ

11Κ

3070A 3020A 900Α2030A 3030A

1030Α

2010A

2000A

300A 1320A100A

220A1070A

510A 320A

2090A

5th Step / Βήμα 5ο
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1 Silver/Gold embossing

2 Colour embossing

3 Blind embossing

4 Thermal embossing

5 Silk screen print 

Ασημοτυπία/Χρυσοτυπία

Μονόχρωμη εκτύπωση

Βαθυτυπία

Πυρογραφία

Μεταξοτυπία

CHOOSE TYPE OF
LOGO/YEAR LOGO PRINTING

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ/ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

6th Step / Βήμα 6ο

3 4 5

21

* For quantities over 1.000 pcs

* Για ποσότητες άνω των 1.000 τμχ.

* For quantities over 1.000 pcs

* Για ποσότητες άνω των 1.000 τμχ.

1 Blank gift box

2 TWF gift box

3 Gift box with logo printing*

4 Gift box with corporate design*

5 Individual shrink-wrap in plastic film

Λευκό κουτί δώρου

Κουτί δώρου TWF

Κουτί δώρου με εκτύπωση λογότυπου*

Κουτί δώρου με εταιρικό σχεδιασμό*

Συρρίκνωση ανά τεμάχιο με ειδικό διάφανο φίλμ

1 Advertising endpapers

2 Advertising pages inserted in the

 front/back part of the diary/notebook

3 Advertising pages throughout the diary/notebook*

Τετράχρωμα εταιρικά εσώφυλλα

Ένθεση διαφημιστικών σελίδων

στο μπροστινο ή πίσω μέρος

Ένθεση διάσπαρτων διαφημιστικών σελίδων*

Holds 

your book 

together

forever

3

2

1

NOTEBOOK

Ruled
NOTEBOOK

Ruled
NOTEBOOK

Ruled
NOTEBOOK

Ruled

1 2 3 4

CHOOSE ADVERTISING PAGES
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ

CHOOSE SPECIAL PACKAGING
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

7th Step / Βήμα 7ο

8th Step / Βήμα 8ο

Notre vision de l’OOH 
Clear Channel, un partenaire média innovant qui anticipe et accompagne 
la révolution des usages en proposant des solutions créatives au service 
des marques, des villes et de leurs audiences.  

Revolution OOH 
by Clear Channel

Where brands meet people*

* Là où les marques rencontrent leurs clients

Une plateforme de 
communication globale 
pour les marques et 
les acteurs de la ville.

La connaissance 
de l’audience placée 
au cœur d’une 
stratégie efficace.

Des dispositifs innovants 
qui accompagnent 
l’évolution des usages des 
citoyens-consommateurs.

Data +  
Émotion +  
Innovation

1

2

3
4

5

Create 
Créativité, 

Interactivité, 
Émotion, le  

sur-mesure par 
Clear Channel

 Inspire
Décrypter et 

comprendre les 
tendances sociétales 

et le citoyen- 
consommateur

Connect 
Des connexions  

mobiles qualifiées,  
ultra-ciblées, pour  

enrichir vos 
communications  

OOH en  
temps réel

Meet  
& play

Des solutions 
médias puissantes 

et efficaces

Cast 
Le profiling des 
consommateurs 

et le tracking 
de l’efficacité
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21x29cm Large Α4

21x28cm Large Α4

21x26cm Small Α4

19x25cm Small A4

16.6x23.8cm B5 Large
17x24cm B5 Large

16,5x23,5cm B5 Large

14.5x21cm Medium Α5

13.8x20.4cm Medium Α5

13x21cm Small Α5

11.4x16.4cm Small

10x17cm Small

9x14cm Pocket

8x16cm Slim

8x14cm Small

7.5x11cm Mini

6x10cm Extra Mini

* For quantities over 1.000 pcs

* Για ποσότητες άνω των 1.000 τμχ.

1 Personalized cover

 with name printing

 › Silver/gold embossing

 › Blind embossing

 › Thermal embossing

 › Color embossing

 Εκτύπωση ονόματος

 στο εξώφυλλο

 › Ασημοτυπία-χρυσοτυπία

 › βαθυτυπία

 › πυρογραφία

 › μονόχρωμη εκτύπωση

2 Inner paper pocket

 /pen loop

 Προσθήκη χάρτινης

 τσέπης/pen loop

3 Paper bookmark printed

 with corporate design 

 Εκτύπωση χάρτινου

 σελιδοδείκτη με εταιρικό θέμα

4 Silk bookmark printed

 with corporate logo* 

 Εκτύπωση λογότυπου

 στο σελιδοδείκτη* 

5 Corporate logo printed

 in diary/notebook inner pages*

 Εκτύπωση λογότυπου στις

 εσωτερικές σελίδες*  

6 Corporate layout design*

 Εταιρικός εσωτερικός

 σχεδιασμός*

3

2

1

6

5

Κρατάτε στο χέρι 
σας ένα προϊόν 
Flexbook. 
Παράγεται με 
την επαναστατική 
μέθοδο 
βιβλιοδεσίας 
Flexbook που του 
δίνει μοναδικά 
χαρακτηριστικά: 

> Δεν σπάει όσο κι 
αν τo ταλαιπωρήσεις

> Επίπεδο άνοιγμα

> Είναι πολύ πιο 
εύκαμπτο

it’s Flexbook, 

it’s magic!

Η ελληνική καινοτομία 

που έγινε παγκόσμια μόδα 

FURTHER
CUSTOMIZATION OPTIONS
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

4

Every Flexbook product carries the special authenticity hologram and text on the front or back cover.

Όλα τα προϊόντα Flexbook φέρουν το ειδικό ολόγραμμα και κείμενο γνησιότητας στο εξώφυλλο ή στο οπισθόφυλλο.



THE WRITING FIELDS SA

BUSINESS   GIFT S

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

 

Custom Made Business Gifts Ltd
P.O. Box 20547, CY 1660 (Hilton Area) Nicosia

T  22 25 36 25
F  222 55 745
E  bg@custom-made.com.cy

www.custom-made.com.cy


