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Produse: 1600 buc

Noutăți: 300 buc

Produs/pagină: 3-4

Număr pagini: 408

Dimensiune: DIN A4

Hârtie: 80g ECO Friendly

Copertă: 300g ECO Friendly

Greutate: cca 1250g

informati i  catalog



Featuring materials Bamboo & Cork

BAMBOO

CORK



Featuring materials Wheatstraw, limestone cement & rPET

WHEATSTRAW

LIMESTONE CEMENT

RPET



Produse: 1600 buc

Noutăți: 300 buc

Produs/pagină: 3-4

Număr pagini: 408

Dimensiune: DIN A4

Hârtie: 90g

Copertă: 300g

Greutate: 1250g

Featuring materials Recycled paper & wood

RECYCLED PAPER

WOOD



Featuring materials Cotton, recycled cotton & jute

COTTON

JUTE



With Covid chapter Masks, disinfectant gels, wipes, gloves

MADE IN GERMANY



Pierre Cardin Schwarzwolf Vanilla Season



Ti-am selectat cele mai bune modele 
din cele mai bune branduri, ca si 
clientul Tau sa gaseasca intr-un singur 
catalog textilele cele mai de succes!

Profita de faptul ca la Macma ai un catalog 
in limba romana cu 10 branduri de textile si 
o gama larga de produse promotionale!

Texti le chapter



catalogue pr ice & own cover

Alegeti o copertă individuală cu designul 
Nostru sau creați-vă grafica proprie. Detaliile 
tehnice le puteți găsi pe următoarele 
pagini. Copertă individuală de la 200 buc. 
Preț catalog cu copertă individuală:

 » Peste 100 bucati - pe coperta standard logoul 
Dvs. va fi printat gratuit pe spatele catalogului.

 » De la 200 bucati – coperta individuala este 
disponibila la 0,99Euro / buc + pretul catalogului

 » De la 500 de bucati - coperta 
speciala este gratuita

 » Atentie: catalogul cu coperta 
individuala vine fără gaură

In cazul copertei individuale create de 
Dvs comanda minima este de 200 bucati. 
Atentie, copertele propuse de noi pot fi 
alese doar de către o singură firmă

Early Bird Discount: 
 

€ 1.49 net per catalogue  
for all orders before 23 .11. 2020

€1.99 per catalogue, net



Cover 5

Cover 1

Cover 6

Cover 2

Cover 7

Cover 3

Cover 8

Cover 4

In cazul copertei individuale, propuse de noi, comanda 
minima este de 100 bucati. Atentie, copertele propuse 
de noi pot fi alese doar de către o singură firmă!

own cower



Cover 13

Cover 9

Cover 14
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Cover 11

Cover 16

Cover 12

In cazul copertei individuale, propuse de noi, comanda 
minima este de 100 bucati. Atentie, copertele propuse 
de noi pot fi alese doar de către o singură firmă!

own cower
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Dimensiuni: 437,4 x 297 mm + 3 mm bleed

Spine: 17,4 mm

Asteptam grafica BT pentru coperta speciala 
in .pdf, .eps, .ai sau .tiff cu minim 300 dpi.

In caz de fisier mai voluminos aveti 
posibilitatea de a trimite online prin online 
transfer (wetransfer.com, etc.).

Veti primi o simulare in .pdf pentru o 
aprobare finala

d e t a l i i  t e h n i c e

Asteptăm grafica pentru coperta individualizată până la 27 Noiembrie 2020!
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