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FESTINA LENTE
Łacińskie przysłowie „Festina Lente” znaczy „Spiesz się powoli”. 
Fundacja Festina Lente jest brandową (fi rmową) Fundacją Kartalii, przez którą jest sponsorowana. Otwiera przed małymi czytelnikami 
drzwi do „ożywionych książek”.  Tutaj słowo naprawdę ma głos (lektora), a jest wspierane przez obraz, animację, muzykę i efekty 
dźwiękowe. Bibliotekę ulubionych książek można mieć zawsze przy sobie – w laptopie, tablecie czy smartfonie. www.festina-lente.org.pl
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Kartki świąteczne dobroczynne 
Jedyna w Europie kolekcja kart ze 100% bawełny wychodzi naprzeciw miłośnikom 
drzew. Wykonana najstarszą technologią drukarską świata  - letterpress, 
na fakturowanym papierze z 500 letnią gwarancją koloru, 
o poszarpanym brzegu zwanym czerpem. 

eco friendly

Kolekcja Business Expressions.
Logo kolorowe na okładce i życzenia w środku w cenie karty!

Nowości w ofercie świątecznej 2013

Audiobooki
Każdy AUDIOBOOK posiada kartkę z miejscem na dedykację
Unikatowa propozycja audiobooków dla dzieci.
Klasyczne bajki polskie znakomicie przeczytane przez aktorów polskich:
Beatę Ścibakównę, Artura Barcisia, Mariana Opanię, Wiktora Zborowskiego...
Polecamy Audiobooki w polsko-angielskiej wersji językowej dla tych dzieci, które   
uczą się języka angielskiego lub chodzą do szkół anglojęzycznych.
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Let it snow!
- Kolekcja Puszysta

Miękkie w dotyku jak jedwab, zaskakujące i elitarne 
przez Kryształy Swarovskiego. 

Punkt zwrotny, w którym Życzenia Firmowe przestają być 
papierowe, zaczynają być jedwabne i kryształowe.

Format: 160 x 160 mm
Okładka - papier fakturowany, granatowy

Innowacyjna technika druku jedwabiem, 
miękki w dotyku aksamit
Motyw wycięty laserem

Wklejka podwójna, biała
Logo wycinane laserem gratis

Koperta gratis

02.13.301
Cena  BN 11
Format: 160 x 160 mm
Okładka - papier biały, 
metalizowany

02.10.320
Cena BN 11

02.12.302
Cena  BN 10

Format: 160 x 160 mm
Okładka - papier granatowy, fakturowany
Innowacyjna 
technika druku 
jedwabiem, 
miękki w dotyku 
aksamit
Srebrna folia
Wklejka podwójna, 
biała
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Save a Tree!

Jedyna w Europie 
kolekcja kart 

ze 100% bawełny wychodzi 
naprzeciw miłośnikom drzew. 

Wykonana najstarszą technologią
drukarską świata - Letterpress, 
na fakturowanym papierze 
z 500 letnią gwarancją koloru, 
o poszarpanym brzegu 
zwanym czerpem.

Karty wykonane ze 100% bawełny
 poza aspektem ekologicznym 
mają głeboki aspekt artystyczny: 
ten gatunek papieru jest mięsisty 
i pozwala na użycie technologii 
letterpressu, która daje zmysłowe 
poczucie reliefu.

Przywracają też  
ludzki aspekt produkcji, 
będąc wykonywane 
na prasach z ręcznym 
nakładaniem.

Święto Drzewa

02.13.202
Cena BN 8

Format 135 x 135 mm
Okładka ekologiczna  wykonana ze 100% bawełny

o poszarpanym brzegu zwanym czerpanym
Czerwony i zielony letterpress 

dający wrażenie reliefu
Wklejka podwójna kremowa

Koperta gratis
eco friendly
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02.12.205
Cena  BN 8

Format 135 x 135 mm
Okładka ekologiczna 

wykonana ze 100% bawełny
o poszarpanym brzegu zwanym czerpanym

Zielony i złoty letterpress dający wrażenie reliefu
Wklejka podwójna kremowa

Koperta gratis

02.13.201
Cena  BN 6

Format 135 x 135 mm
Okładka ekologiczna wykonana ze 100% 
bawełny o poszarpanym brzegu
zwanym czerpanym, 
Czerwony letterpress dający wrażenie reliefu
Wklejka podwójna, kremowa
Koperta gratis

eco friendly

eco friendly
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02.13.204
Cena  BN 8

Format: 135 x 135 mm
Okładka ekologiczna 
wykonana ze 100% bawełny
o poszarpanym brzegu zwanym czerpanym
Niebieski letterpress dający wrażenie reliefu
Srebrna folia
Wklejka podwójna, kremowa
Koperta gratis

02.13.203
Cena  BN 8

Format: 135 x 135 mm
Okładka ekologiczna wykonana ze 100% bawełny

o poszarpanym brzegu zwanym czerpanym
Granatowy letterpress dający wrażenie reliefu

Tłoczenie
Wklejka podwójna, kremowa

Koperta gratis

eco friendly

eco friendly
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02.13.516
Cena  BN 1

Format: 150 x 150 mm

02.13.517
Cena  BN 1

Format: 150 x 150 mm

Okładka z białego, matowego papieru o gramaturze 300 g,
Kolorowy nadruk cyfrowy o jakości druku offsetowego:
Personalizacja w cenie karty 
(kolorowe logo na okładce i życzenia w środku)
Koperta gratis
Minimalny nakład w jednym wzorze 100 szt.

Kolekcja Business Expressions

02.13.525
Cena  BN 1

Format: 150 x 150 mm
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02.13.502
Cena  BN 1

Format: 150 x 150 mm

02.13.513
Cena  BN 1

Format: 150 x 150 mm

02.13.528
Cena  BN 1

Format: 150 x 150 mm

Okładka z białego, matowego papieru o gramaturze 300 g,
Kolorowy nadruk cyfrowy o jakości druku offsetowego:
Personalizacja w cenie karty 
(kolorowe logo na okładce i życzenia w środku)
Koperta gratis
Minimalny nakład w jednym wzorze 100 szt.
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02.13.507
Cena  BN 1

Format: 150 x 150 mm

02.13.512
Cena  BN 1

Format: 150 x 150 mm

02.13.527
Cena  BN 1

Format: 114 x 168 mm

02.13.501
Cena  BN 1

Format: 150 x 150 mm

Okładka z białego, matowego papieru o gramaturze 300 g,
Kolorowy nadruk cyfrowy o jakości druku offsetowego:
Personalizacja w cenie karty 
(kolorowe logo na okładce i życzenia w środku)
Koperta gratis
Minimalny nakład w jednym wzorze 100 szt.
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Kolekcja Klasyczna
Karty Świąteczne pomysłowe, barwne, miłe, świeże:
po prostu chce się je dostać, postawić na biurku i cieszyć oko.

02.13.709
Cena  BN 8

Format 160  x 160 mm
Okładka – papier granatowy, 
metalizowany
Srebrna folia
Motyw wycięty laserem
Wklejka podwójna, biała
Logo wycinane laserem gratis
Koperta gratis

Format 160 x 160 mm
Okładka - papier granatowy, fakturowany

Srebrna i przezroczysta folia
Kryształek Svarowskiego
Motyw wycięty laserem

Wklejka podwójna, biała
Logo wycinane laserem gratis

Koperta gratis

02.13.712
Cena  BN 9
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02.13.719
Cena  BN 2

Format 150 x 150 mm
Okładka - papier biały, gładki

Tłoczenie
Kolorowy nadruk

Wklejka podwójna biała
Koperta gratis

02.13.401
Cena  BN 4

Format 135 x 135 mm
Okładka - papier granatowy, fakturowany
Tłoczenie
Motyw wycięty laserem
Wklejka podwójna, kremowa, 
z ozdobnym nadrukiem na pierwszej stronie
Logo wycinane laserem gratis
Koperta gratis
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02.13.402
Cena  BN 5

Format 135 x 135 mm 
Okładka – papier czerwony, fakturowany
Motyw wycięty laserem
Wklejka podwójna, kremowa z ozdobnym złoceniem
Logo wycinane laserem gratis
Koperta gratis

02.13.415
Cena  BN 5

Okładka – papier granatowy,
fakturowany
Wklejka podwójna, kremowa

02.13.416
Cena  BN 5
Okładka – papier zielony, 
fakturowany
Wklejka podwójna, kremowa
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02.13.729
Cena BN 4

Format 135 x 135 mm
Okładka - papier granatowy, metalizowany

Złota folia
Wklejka podwójna kremowa

Koperta gratis

02.13.701
Cena BN 2

Format 135 x 135 mm
Okładka - papier czerwony, fakturowany
Srebrna i przezroczysta folia
Wklejka podwójna, biała
Koperta gratis
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02.13.403
Cena  BN 9

Format 160 x 160 mm 
Okładka – papier granatowy, fakturowany
Motyw wycięty laserem
Wklejka podwójna, biała
Logo wycinane laserem gratis
Koperta gratis

02.13.417
Cena  BN 12

Okładka – papier srebrny,
metalizowany
Wklejka podwójna, kremowa

02.13.418
Cena  BN 10

Okładka – papier zielony, 
fakturowany
Wklejka podwójna, kremowa
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02.13.716
Cena BN 4

Format 135 x 135 mm
Okładka - papier czerwony, gładki

Srebrna folia
Motyw wycięty laserem

Wklejka podwójna, biała
Logo wycinane laserem gratis

Koperta gratis

02.13.713
Cena  BN 2

Format 135 x 135 mm
Okładka - papier czerwony, gładki
Złota folia
Wklejka podwójna, kremowa
Koperta gratis
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02.13.404
Cena  BN 11

Format 160 x 160 mm 
Okładka – papier złoty, metalizowany
Motyw wycięty laserem
Wklejka podwójna, kremowa
Logo wycinane laserem gratis
Koperta gratis

02.13.419
Cena  BN 9

Okładka – papier granatowy,
fakturowany
Wklejka podwójna, kremowa

02.13.420
Cena  BN 9

Okładka – papier czerwony, 
fakturowany
Wklejka podwójna, kremowa



 Kup kartę dobroczynną, pomóż dzieciom!18

02.13.704
Cena BN 4

Format 160  x 160 mm
Okładka – papier biały

Granatowa folia, Tłoczenie
Wklejka podwójna, biała

Koperta gratis

02.13.702
Cena BN 7
Format 150 x 150 mm
Okładka - papier srebrny, metalizowany
Srebrna i turkusowa folia
Motyw wycięty laserem
Wklejka podwójna, biała
Logo wycinane laserem gratis 
Koperta gratis
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02.13.703
Cena BN 3

Format 140 x 195 mm
Okładka - papier granatowy, 
fakturowany
Niebieska folia
Wklejka podwójna, biała
Koperta gratis

02.13.714
Cena  BN 10

Format 160 X 160 mm
Okładka - papier granatowy fakturowany

Przezroczysta folia
Motyw wycięty laserem

Wklejka podwójna, biała
Logo wycinane laserem gratis

Koperta gratis
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02.13.406
Cena  BN 5

Format 135 x 135 mm 
Okładka – papier zielony, fakturowany
Motyw wycięty laserem
Wklejka podwójna, kremowa z ozdobnym złoceniem
Logo wycinane laserem gratis
Koperta gratis

02.13.421
Cena  BN 5

Okładka – papier granatowy,
fakturowany
Wklejka podwójna, kremowa
z ozdobnym złoceniem

02.13.422
Cena  BN 5
Okładka – papier czerwony, 
fakturowany
Wklejka podwójna, kremowa
z ozdobnym złoceniem
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02.13.705
Cena  BN 2

Format 150 X 150 mm
Okładka - papier biały gadki
Złota folia
Kolorowy nadruk
Wklejka podwójna, biała
Koperta gratis

02.13.707
Cena BN 2

Format 150 x 150mm
Okładka - papier biały gładki

Srebrna folia
Wklejka podwójna biała

Koperta gratis
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02.13.424
Cena BN 6

Okładka – papier granatowy,
fakturowany

Wklejka podwójna, kremowa
02.13.407
Cena BN 12

Format 114 x 168 mm
Okładka ekologiczna wykonana ze 100% bawełny 
o poszarpanym brzegu zwanym czerpanym, 
Motyw wycięty laserem
Wklejka podwójna, kremowa
Logo wycinane laserem gratis
Koperta gratis

02.13.423
Cena BN 8

Okładka – papier złoty,
metalizowany

Wklejka podwójna, kremowa

eco friendly
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02.13.429
Cena  BN 8

Format 160 x 160 mm 
Okładka – papier czerwony, 

fakturowany
Motyw wycięty laserem

Wklejka podwójna, kremowa
z ozdobnym złoceniem

Logo wycinane laserem gratis
Koperta gratis

02.13.720
Cena  BN 2

Format 150 X 150 mm
Okładka - papier biały gadki

Tłoczenie
Kolorowy nadruk

Wklejka podwójna, biała
Koperta gratis

02.13.430
Cena  BN 8

Format 160 x 160 mm 
Okładka – papier zielony,
fakturowany
Motyw wycięty laserem
Wklejka podwójna, kremowa
z ozdobnym złoceniem
Logo wycinane laserem gratis
Koperta gratis
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02.13.428
Cena  BN 9

Format 160 x 160 mm 
Okładka – papier granatowy, fakturowany
Motyw wycięty laserem
Wklejka podwójna, jednostronnie złota
Logo wycinane laserem gratis
Koperta gratis

02.13.427
Cena  BN 10

Okładka – papier srebrny,
metalizowany
Wklejka podwójna, kremowa

02.13.411
Cena  BN 8

Okładka – papier czerwony, 
fakturowany
Wklejka podwójna, kremowa
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02.13.732
Cena BN 3

Format 210 x 105 mm
Okładka - papier granatowy, fakturowany

Złota folia
Wklejka podwójna, kremowa, 

z ozdobnym nadrukiem
Koperta gratis

02.13.731
Cena BN 3
Format 210 x 105 mm
Okładka - papier granatowy, fakturowany
Złota folia
Motyw wycięty laserem
Wklejka podwójna, kremowa, z ozdobnym nadrukiem
Logo wycinane laserem gratis
Koperta gratis
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02.13.413
Cena  BN 9

Format 160 x 160 mm 
Okładka – papier bordowy, metalizowany
Motyw wycięty laserem
Wklejka podwójna, kremowa
Logo wycinane laserem gratis
Koperta gratis

02.13.431
Cena  BN 6

Okładka – papier granatowy,
fakturowany
Wklejka podwójna, kremowa

02.13.432
Cena  BN 6

Okładka – papier zielony, 
fakturowany
Wklejka podwójna, kremowa
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02.13.510
Cena BN 7

Format 100 x 210 mm
Okładka – papier bordowy, 
metalizowany
Złota gumka
Wklejka podwójna, biała 
z ozdobnym nadrukiem na pierwszej stronie
Koperta gratis

02.13.531
Cena BN 2

Format 100 x 210 mm
Okładka – papier granatowy, 
fakturowany

02.13.727
Cena BN 2

Format 105 x 210 mm
Okładka – papier granatowy

fakturowany, 
Srebrna folia, tłoczenie

Wklejka podwójna, biała
Koperta gratis
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02.13.733
Cena  BN 9

Format 110 x 210 mm
Okładka - papier biały, 
metalizowany
Druk granatowy, wypukły 3D
Motyw wycięty laserem
Wklejka potrójna, biała
Logo wycinane laserem gratis
Koperta gratis

02.13.722
Cena  BN 9

Format 110 x 210 mm
Okładka - papier biały, 
metalizowany
Druk srebrny, wypukły 3D
Motyw wycięty laserem
Wklejka potrójna, biała
Logo wycinane
laserem gratis
Koperta gratis

02.13.412
Cena  BN 8

Format 160 x 160 mm 
Okładka – papier granatowy, fakturowany

Motyw wycięty laserem
Wklejka podwójna, kremowa 

z ozdobnym srebrzeniem
Logo wycinane laserem gratis

Koperta gratis
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Audiobooki dla dzieci 
Personalizowane Twoim logo

2-5 LAT

6-9 LAT

> 9 LAT

KATEGORIE 
WIEKOWE

Audiobooki
W języku polskim i angielskim

ozdobną  karteczkę  na  dedykację

Audiobooki  na  płytach  można  kupić  w  naszej  księgarni  w  Warszawie, 
ul. Chmielna 10 lub w e‐księgarni : www.iczytam.pl/sklep 

Audiobooki na płytach CD
– do słuchania np. w samochodzie z rodzicami, 
w drodze do przedszkola lub do szkoły, 
w podróży na wakacje.

Płyty zawierają ozdobną karteczkę na dedykację 
– mogą być pięknym prezentem dla dziecka.

Niektóre bajki zostały nagrane w polskiej i angielskiej 
wersji językowej, w znakomitej interpretacji 
- m.in. popularnej aktorki Mel Giedroyc.
To dodatkowa zachęta dla dzieci, 
które uczą się języka angielskiego.
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Życzenia firmowe
w jednolitym stylu

Opakowania na wino
ręcznie robione, 
kaszerowane włoskim 
papierem, 
wykończone puszystym, 
granatowym 
lub czerwonym welurem 
i francuską, 
atłasową wstążką.

Pudełko na wino
granatowe
07.10.05.102/box

Pudełko kaszerowane papierem 
ozdobnym w aksamitne aplikcje 

w bordowym kolorze,
dające gwarancję zachwytu.

Wymiar opakowania: 150 x 150 x 35 mm

Pudełko ręcznie robione 
na 9 lub 12 czekoladek

07.10.04.101 /box

Pudełko na 9 lub 12 czekoladek
07.10.01.138/box

Papier fakturowany, 
granatowy
Personalizacja 
wycinana laserem 
na wieczku pudełka 
w cenie.
Wymiary pudełka: 
175 x 140 x 50 mm. 
Możliwość zmiany 
koloru papieru.



 Kup kartę dobroczynną, pomóż dzieciom! 31

Pełnych ciepła, 
spokoju i radości

Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów

w Nowym 2014 Roku 

Prawdziwie radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz uśmiechu i życzliwości

na każdy dzień
Nowego Roku

Logo lub nazwa firmyLogo lub nazwa firmy

Życzenia 7 Życzenia 8

Wszystkim Klientom,
Współpracownikom

i Przyjaciołom
życzymy

pełnych radości i spokoju
Świąt Bożego Narodzenia

Życzenia radosnych
Świąt Bożego Narodzenia,

odpoczynku
w rodzinnym gronie

oraz pasma sukcesów
i spełnienia najskrytszych 

marzeń
w nadchodzącym 

Nowym Roku

Logo lub nazwa firmyLogo lub nazwa firmy

Życzenia 9 Życzenia 10
Świąt wypełnionych
radością i miłością,
niosących spokój

i odpoczynek,
Nowego 2014 Roku
pełnego optymizmu

i szczęścia
życzy

Logo lub nazwa firmy

Życzenia 1

Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia

i szczęśliwego
Nowego Roku!

Logo lub nazwa firmy

Życzenia 3

Życzenia 6

Wesołych Świąt
i

Szczęśliwego Nowego Roku!

Merry Christmas
and a Happy New Year!

Joyeux Noël
et Bonne Année!

Frohe Weihnachten
und ein gutes Neues Jahr!

Życzenia 2

Gdy przyjdą Święta
w srebrnej bieli,
gdy Stary Rok

w Nowy się zamieni,
przyjmijcie

gorące życzenia,
niech się spełnią
Wasze wszystkie

marzenia!

Logo lub nazwa firmy

Przykładowe życzenia

Życzenia 4

Radosnych Świąt
Bożego Narodzenia

oraz
pomyślności

w Nowym Roku
wraz

z podziękowaniami
za owocną współpracę

Logo lub nazwa firmy

Życzenia 5

Nadchodzące Święta
Bożego Narodzenia

niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów

na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach

chcemy Państwu życzyć
wiele zadowolenia i sukcesów

z podjętych wyzwań. 
Logo lub nazwa firmy
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Wesołych Świąt

Weso³ych Świ¹t Wesołych Świąt

czcionka 3

czcionka 70 czcionka 44 czcionka 34

Wesołych Świąt Wesołych Świąt
czcionka 60 czcionka 16 czcionka 57

Weso³ych Świ¹t

Wesołych Świąt

Wesołych Świąt

czcionka 23

czcionka 67

czcionka 66

Weso³ych Œwi¹t Wesołych Świątczcionka 47 czcionka 69 czcionka 31

Wesołych Świąt
czcionka 36

czcionka 11 czcionka 72

Przykładowe czcionki

Przykładowe ornamenty
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