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VSEM KNJIGARNAM IN PAPIRNICAM 
 

Spoštovani ! 
 

1. DUO – žepni planer in notes Akta 

Obr. 13,261 DUO 
 

Žepnemu tedenskemu planerju 13,261v smo dodali 60 strani črtnih listov in tako 

še povečali njegovo uporabno vrednost. Klasični 13,261v ostaja nespremenjen. 
 

13,261 DUO Žepni planer in notes Akta 
    format 95 x 147 mm, zapiranje z elastiko 

obseg: 60 strani tedenski planer + 60 strani črtni listi  
2FO30681 – je že na zalogi 
  

 
 

13,261 v  Žepni tedenski planer Akta 
    format 95 x 147 mm 

obseg: 60 strani tedenski planer 
2FO30738 – je že na zalogi 
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2. Letni planer S'PASS             Obr. 13,262 S'Pass 
 

13,262 S'Pass Letni planer S'Pass 
    format 90 x 145 mm, zapiranje z elastiko, obseg: 160 strani 

tedenski planer od januarja do decembra 2015 
mesečni koledar - mesec na eni strani 

prostor za zapiske in še veliko več 
Planerji so že na zalogi. 
 

 
 

3. Letni koledarji 
 

13,170 NP  Letni stenski koledar 2015 – napiši pobriši 

    format 100 x 70 cm 
  priloženo pisalo za pisanje po gladkih površinah 

2FB30726 – je že na zalogi 
 
 

13,170   Letni stenski koledar 2015 

    format 100 x 70 cm 

2FB30727 – je že na zalogi 
 

13,272  Stenski 3-mesečni koledar s špiralo 2015 

    format 27 x 46 cm, prostor za dotisk 27 x 5 cm 

2FB30737 – je že na zalogi 
 

13,270  Namizni koledar 2015 

      format: 25 x 16 cm, razprt: 25 x 32 cm 

2FB30736 – je že na zalogi 
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3. Vložni planerji Akta 
 

Kode za vložne planerje za leto 2015 
 

13,172/4 Mesečni koledar Akta A4 - planer 
 

2FB24476 

13,172/5 Mesečni koledar Akta A5 - planer 2FB24477 

13,172/6 Mesečni koledar Akta A6 - planer 2FB23863 

13,171/4 Tedenski koledar Akta A4 - planer 
 

2FB24473 

13,171/5 Tedenski koledar Akta A5 - planer 
 

2FB24474 

13,171/6 Tedenski koledar Akta A6 - planer 2FB24475 

13,171/7 Tedenski koledar Akta Mini - planer 2FB25646 

 

Vložni planerji so že na zalogi. 
 

 

 

 

Za vse dodatne informacije ali kataloge se lahko telefonsko obrnete na našo komercialo  

(01/30 69 850 ga. Lucija Friškovec in 01/30 69 831 ga. Tea Tozon), jih poiščete na spletni strani 

http://alea.dzs.si ali pošljete e-mail na naslov tiskovine@dzs.si 

 

Pomočnik izvršne direktorice Divizije založništev 

Ljubljana, 01. 10. 2014  za področje tiskovin 

 

 Petar Petrović  
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