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lenderkollektion 2014

Burde skapar kalendrar som gör vardagen enklare
och kontorsprodukter som gör jobbet elegantare”
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Johansson, Linda Lomelino, Tina Backorman (se sid 5).
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processer ska ske med minsta

Burde har alltid haft ett miljövänligt arbetssätt och våra krav är
högt ställda. Vi är miljödiplomerade och sedan 2010
FSC-certifierade.
Alla våra inlagor även
är tryckta
på FSC®-certifierat papper.

Vad är FSC®?
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Dagböcker

Layout

En dag per sida och timindelad 8-19 ger mycket skrivutrymme per
dag och timme. Innehåller dessutom årsplaner för innevarande och
följande år. Urstansat månadsregister (ej i A6).
Format: 135x205 mm. 105x148 mm (A6).
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Omslag

PP-omslag

Plast

Spiralbunden med eget för- och eftersättsblad i 1-4 färger som placeras bakom
transparent PP-omslag.

Spiralbunden med omslag i svart, blå eller vit plastpärm
med transparent plastficka på insidan. Folietryck.

Detta omslag finns ej i A6

Miljökartong

Kartong

Spiralbunden med omslag i svart
eller naturfärgad returkartong.
Folietryck.

Spiralbunden med omslag i färgad kartong. Folietryck.

Konstläder

Dagböcker

Detta omslag finns ej i A6

Inbunden med omslag i mjukt konstläder vivella,
cognac eller svart. Blindprägling.

www.burde.com
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A5-kalendrar

Layouter

Business

Weekly

En vecka per uppslag, timindelad 8-18 och
årsplaner för innevarande och följande år.
Gott om plats för anteckningar på varje
uppslag.

En vecka per uppslag med praktisk årsöversikt för innevarande år längst ner på
varje uppslag, timindelad 8-19. Kalendariet
innehåller markeringar för internationella
helgdagar.

Format: 148x210 mm (A5).

Format: 148x210 mm (A5).

Senator

Stor Veckokalender

En vecka per uppslag, årsplaner för innevarande och följande år. Kalendariet
innehåller markeringar för internationella
helgdagar.

Kalender med en vecka per uppslag. Hela
vänster sida på alla uppslag är linjerade.
Timindelad 8-17. Markeringar för internationella helgdagar. Årsplaner för innevarande
och följande år samt löst telefonblad.

Format: 148x210 mm (A5).

Format: 148x210 mm (A5).
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Omslag

Konstläder/Skinn

PP-omslag

Exklusivt löst omslag i svart konstläder eller skinn,
med fickor och pennhållare. Spiralbunden med svart
kartong. Folietryck, blindprägling.

Spiralbunden med eget för- och eftersättsblad i 1-4
färger som placeras bakom transparent PP-omslag.

Miljökartong

Kartong

Spiralbunden med omslag i svart
eller naturfärgad returkartong.
Folietryck.

Spiralbunden med omslag i färgad kartong. Folietryck.

A5-kalendrar

Linnetextil
Spiralbunden med omslag i röd, svart eller
beige linnetextil. Blindprägling.

www.burde.com
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Stora fickkalendrar

Layouter
Interplano
En vecka per uppslag, timindelad 8-19. Årsplaner
för innevarande och följande år, telefonregister.
Format: 83x158 mm.

Minister
Varje uppslag har två kalendarium, ett timindelat
8-19 och ett linjerat med plats för anteckningar. En
vecka per uppslag, årsplaner för innevarande och
följande år, telefonregister.
Format: 83x158 mm.

Master
En vecka per uppslag, även datum för islams och
judendomens religiösa högtider. Årsplaner för
innevarande och följande år, telefonregister.
Format: 83x158 mm.
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Layouter

Stora fickkalendrar

Internationell Master
En vecka per uppslag, 7-språkig:
engelska, tyska, holländska, franska,
spanska, italienska, svenska. Årsplaner för
innevarande och följande år, telefonregister.
Format: 83x158 mm.

Interplano II
En vecka per uppslag, timindelad 8-19.
18 månader. Årsplaner för innevarande
och följande år, telefonregister.
Format: 83x158 mm.

www.burde.com

9

Stora fickkalendrar

Omslag

Konstläder Milano
Vår standardserie i konstläder. Folietryck eller blindprägling.

Svart med svart söm

Svart med grå söm

Svart med röd söm

Blå

Vinröd

Grön

Brun

Svart

Ljusgrå

Konstläder Vivella
Mjukt konstläder med härlig känsla. Blindprägling.

Cognac

Blå

Cognac med brun söm

Mörkgrå med grå söm

Konstskinn Cowhide

Skinn Roma

Vårt mest exklusiva konstläder med skinnkänsla.
Folietryck eller blindprägling.

Exklusivt omslag i återvunnet skinn med genuin
känsla. Folietryck eller blindprägling.

Svart

10

Röd

Cognac

Svart

Mörkblå

www.burde.com

Stora fickkalendrar

Omslag

Plast
Vår standardplast. Folietryck.
Svart

Ljusgrå

Mörkgrå

Vinröd

Vit

Mörkblå

Röd

Grön

Blå

PP-omslag

Inplastad bild

Spiralbunden med eget för- och eftersättsblad i
1-4 färger som placeras bakom transparent PP-omslag.

Tryckt blad i 1-4 färger som svetsas in i
transparent plastomslag.

Miljökartong

Kartong

Spiralbunden med omslag i svart eller
naturfärgad returkartong. Folietryck.

Spiralbunden med omslag i
färgad kartong. Folietryck.

www.burde.com
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Fickkalendrar

Layout/omslag
Prestige
En vecka per uppslag, timindelad 7-21.
Årsplaner för innevarande och följande
år, telefonregister.
Format: 83x127 mm.

Leader
En vecka per uppslag, linjerat med plats
för anteckningar. Årsplaner för innevarande och följande år, telefonregister.
Format: 83x127 mm.

Prestige II
En vecka per uppslag, timindelad 7-21.
18 månader. Årsplaner för innevarande
och följande år, telefonregister.
Format: 83x127 mm.
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Miljökartong

Kartong

Spiralbunden med omslag i svart eller
naturfärgad returkartong. Folietryck.

Spiralbunden med omslag i färgad kartong. Folietryck.

www.burde.com

Fickkalendrar

Omslag
Konstläder Milano

Konstläder Vivella

Vår standardserie i konstläder. Folietryck eller blindprägling.

Mjukt konstläder med härlig känsla.
Blindprägling.

Ljusgrå

Svart med röd söm

Svart med ljusgrå söm

Blå
Blå

Svart

Grå
Cognac

Brun

Konstskinn Cowhide

Skinn Roma

Vår mest exklusiva konstläder med skinnkänsla.
Folietryck eller blindprägling.

Exklusivt omslag i återvunnet skinn med genuin
känsla. Folietryck eller blindprägling.

Svart

Röd

Cognac

Svart

Blå

PP-omslag

Inplastad bild

Spiralbunden med eget för- och eftersättsblad i 1-4 färger
som placeras bakom transparent PP-omslag.

Tryckt blad i 1-4 färger som svetsas
in i transparent plastomslag.

Plast
Vår standardplast. Folietryck.
Mörkblå

Svart

Blå

www.burde.com

Vinröd

Grön

Mörkgrå

Röd

Vit

Ljusgrå
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Inbunden fickkalender/Elevkalendrar

Inbunden fickkalender

Svart konstläder Capri

Svart skinn

Blå konstläder Vivella

Prestige
Inbunden kalender med en vecka per uppslag, timindelad 7-21.
Årsplaner för innevarande och följande år. Telefonregister och
världsatlas. Folietryck eller blindprägling.
Format: 83x127 mm.

Elevkalendrar

Lilla Studieåret

Stora Studieåret

Spiralbunden skolårskalender med en vecka per uppslag,
linjerat med plats för anteckningar. Årsplaner för
innevarande och följande år. Telefonregister.
För fler omslag se sid 12-13.

Spiralbunden skolårskalender med en vecka per uppslag.
Med datum för islams och judendomens religiösa högtider.
Årsplaner för innevarande och följande år. Telefonregister.
För fler omslag se sid 10-11.

Format: 83x127 mm.

Format: 83x158 mm.

Study
Spiralbunden skolårskalender
med en vecka per uppslag.
Årsplaner för innevarande
och följande år.
För fler omslag se sid 7.
Format: 148x210 mm (A5).
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Bordskalendrar/Systemkalendrar

Inbunden Veckokalender
En vecka per uppslag, timindelad 8-17. Kalendern kan
användas som kombinerad fick- och bordskalender.
Folietryck.
Format: 300x90 mm (uppslagen).

Svart plast

Mörkblå plast

Spiralbunden Veckokalender
En vecka per uppslag, timindelad 8-17. Kalendern kan användas som
kombinerad fick- och bordskalender. Folietryck eller blindprägling.
Format: 300x90 mm (uppslagen).

Kalenderställ
Transparent plexi.
Cognac konstläder Vivella

Svart returkartong

Svart konstläder Western

Naturfärgad returkartong

Format: 300x90 mm.

Systemkalendrar
Systemkalendrar i svart konstläder. Innehåller kalender,
blanketter, linjal och register. Folietryck eller blindprägling.

Tre olika format
Compact, bladformat: 79x127 mm.
Regent, bladformat: 95x170 mm.
Business, bladformat: 148x210 mm (A5).

www.burde.com
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Byggkalender/Byggdagbok

Byggkalender
Spiralbunden kalender med blå eller svart plastpärm. Tryck på
kartong i 1-4 färger som syns igenom den transparenta
plasten. A6 anteckningsblock ingår. Möjlighet att montera penna.
Perfekt för benfickan. Levereras med kalender Interplano XL.
Penna ingår ej.
Format: 111x167 mm.

Dagboken för bygg
- 30 dagar
Dagbok för bygg i block. Limmad kant. 30 dagar. Karbonpapper.
Format: A4.

Dagboken för bygg
- 60 dagar
Dagbok för bygg i block. Limmad kant. 60 dagar. Karbonpapper.
Format: A4.

Dagboken för bygg förenklad, 30 dagar
Dagbok för bygg i block. Limmad kant. Förenklad, 30 dagar.
Karbonpapper.
Format: A5.
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Kalenderkort/Årsdagböcker

Kalenderkort
Kalenderkort i lackad kartong, sex månader
per sida. Egen design, tryck i 1-4 färger.
Går även att få med rundade hörn.
Format: 100x77 mm.

Årsdagbok
Inbunden årsneutral dagbok.
Blindprägling.
Format: 142x205 mm.

www.burde.com
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Väggkalendrar

Trebello

Triplaner

Tre månaders kalendarium på varje blad med
innevarande månad i mitten. Årsöversikt. 12 blad.
Flyttbar datummarkering. Spiralbunden.
Egen bild/logotryck i 1-4 färger.

Häftad med 12 blad, 3 månaders kalendarium på varje blad.
Innevarande månad i mitten, flyttbar datummarkering.
Logotryck i 1-4 färger på kartongbakstycket.
Format: 285x500 mm inkl. kartongbakstycke.

Format: 330x735 mm (uppslagen).

På samtliga väggkalendrar ingår
påtryck av logo. Naturligtvis går
det att skräddarsy er kalender
med egna bilder!

Sverigekalender
12 månadsblad med svenska naturbilder. Spiralbunden.
Logotryck i 1-4 färger på kartongbakstycket.
Format: 210x297 mm (A4) inkl. kartongbakstycke.
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Väggkalendrar

Sweden

Vår vackra skog

12 månadsblad med svenska naturbilder. 5-språkig
med svenska namnsdagar. Spiralbunden.
Logotryck i 1-4 färger på kartongbakstycket.

12 månadsblad med svenska djur- och skogsbilder. 5-språkig
med svenska namnsdagar. Spiralbunden. Logotryck i 1-4 färger
på kartongbakstycket.

Format: 300x480 mm (uppslagen).

Format: 300x480 mm (uppslagen).

Bordskalender
Stående bordskalender, 12 månadsblad med
svenska naturbilder. Logotryck i 1-4 färger på
kartongbakstycket.
Format: 148x210 mm.

Bordskalender
Triplaner
Stående bordskalender, 12 blad, tre månader
kalendarium på varje blad, med innevarande
månad i mitten. Flyttbar datummarkering.
Spiralbunden. Logotryck i 1-4 färger på
kartongbakstycket.
Format: 148x210 mm.

Beautiful Sweden
12 månadsblad med svenska naturbilder. 5-språkig.
Spiralbunden. Logotryck i 1-4 färger
på kartongbakstycket.
Format: 330x455 mm.

www.burde.com
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Spiralbundna anteckningsböcker

PP-omslag
Spiralbunden med eget för- och eftersättsblad i
1-4 färger som placeras bakom transparent
PP-omslag.
Format:
A4 linjerade blad.
A5 linjerade eller olinjerade blad.
A6 linjerade blad.

Linnetextil
Spiralbunden med omslag i röd, svart eller beige
linnetextil. Blindprägling.
Format:
A5 linjerade eller olinjerade blad.

Smart

rad

datum

Miljökartong/kartong
Spiralbunden med omslag i svart eller naturfärgad
returkartong. Se sidan 5 för fler kartongfärger.
Folietryck.
Format:
A4 linjerade blad.
A5 linjerade eller olinjerade blad.
A6 linjerade blad.

Plastficka
Spiralbunden med plastficka fram och bak där ni
enkelt kan montera in egna blad. Självklart kan vi
även hjälpa er med tryckning av omslag och istopp.
Format:
A5 linjerade blad.
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Spiralbundna anteckningsböcker

Konstläder Milano
Spiralbunden med svart kartong. Löst omslag i svart
konstläder. Två kreditkortsfickor, större ficka och
pennhållare. Folietryck eller blindprägling.
Format:
A4 linjerade blad.
A5 linjerade eller olinjerade blad.

Basic
Spiralbunden med omslag i svart, rosa, turkos eller
grön kartong. Perforering i ryggen vid spiralen.
Folietryck eller blindprägling.
Format:
A5 linjerade blad.

Anteckningsbok Your
Design

Anteckningsbok
DotNotes

Spiralbundet, PP-omslag med gummiband och
plastficka för egen bild.

Omslag i PP-plast. Utbytbart motiv i
plastficka.

Format:
A5 linjerade blad

Format:
A5

Designa din egen
kalender inuti!

Få det gjort
Årsneutral dagbok med omslag i PP-plast,
gummiband och plastficka för egen
framsidebild. 80 g, 80 blad. Spiralbunden.
Format:
A5.

www.burde.com
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Inbundna anteckningsböcker

Linnetextil
Inbunden med omslag i linnetextil.
Blindprägling.
Format:
A4 linjerade eller olinjerade blad.
A5 linjerade eller olinjerade blad.
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Inbundna anteckningsböcker

Konstskinn Cowhide
Inbunden med omslag i konstskinn. Finns i
fyra härliga färger: svart, hallonröd, brun och blå.
Märkband. Folietryck eller blindprägling.
Format:
A5 linjerade blad.

Exklusiv
Inbunden med omslag i svart konstläder.
Folietryck eller blindprägling.
Format:
A5 linjerade blad.

Designa din egen
kalender inuti!

Anteckningsbok
DotNotes
Omslag i konstläder, gummiband, märkband.
Format:
A5

www.burde.com
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Inbundna anteckningsböcker

Anteckningsbok Hard

Inbunden, kartongomslag med gummiband, märkband.
Format:
A5

Anteckningsbok Soft
Inbunden i mjukt konstläder, gummiband.
Folietryck eller blindprägling
Format:
A5 linjerade blad.
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Pocketomslag/Blockomslag/Journalistblock

Blockomslag
Blockomslag med omslag i svart plast eller svart
konstläder. Inklusive linjerat limmat block.
Folietryck eller blindprägling.
Format:
A6.

Journalistblock
Omslag i svart konstläder, penna, kreditkortsfack.
Inklusive olinjerat limmat block. Folietryck eller
blindprägling.
Format:
A7.
Refill Journalistblock, 2-pack, olinjerat.
Format:
A7.

www.burde.com
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Konferensmapp/Dokumentmapp/Visitkortsfodral

Konferensmapp
Mapp i svart konstläder. Fickor med plats för
anteckningsblock och visitkort. Pennhållare.
Folietryck eller blindprägling.
Format:
A4, A5.

Dokumentmapp
Mapp i svart konstskinn Cowhide. Visitkortsfickor och
pennhållare. Inklusive linjerat anteckningsblock.
Folietryck eller blindprägling.
Format:
A4, A5.
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Snoddmapp/Offertmappar

Snoddmapp
Snoddmapp A4 med gummiband. 350 g vit kartong.
Tryck i 1-4 färger. Mattlaminering eller UV-lack ingår.
Levereras monterade.

Offertmapp
Offertmapp A4. 350 g vit kartong. Tryck i 1-4 färger.
Mattlaminering eller UV-lack ingår. Levereras monterade.

www.burde.com
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GE BORT HÄLSA
TILL DINA MEDARBETARE

JOBOUT STRETCHBAND

JOBOUT HANDTRÄNINGSBOLL

JOBOUT GUMMIBAND

Art. 93 1601 00

Art. 93 1609 00

Art. 93 1605 00

• Två minuter gör skillnad
• Flera enkla övningar
• Förebygger belastningsskador

• Förebygger musarm
• Stärker händer och underarmar
• Optimalt grepp

• Ökar din blodcirkulation
• Flera enkla övningar
• Förebygger belastningsskador

JobOut Stretchband hjälper till att förbättra
hållningen, flexibiliteten och stabiliteten på ett
enkelt sätt. Effektivt redskap i syfte att förebygga eller rehabilitera belastningsskador.

JobOut Handträningsboll har ett optimalt grepp
som förbättrar styrkan och koordinationen i
hand, fingrar och underarm. Perfekt att använda
vid arbetsplatsen, men även enkel och smidig
att ta med.

JobOut Gummiband hjälper till att förbättra
hållningen, flexibiliteten och styrkan. Ett
lätthanterligt redskap i syfte att förebygga
belastningsskador och muskelsmärtor.
Dörrankare medföljer som kan fästas
i dörr för fler övningsalternativ.

JOBOUT MASSAGERULLE

JOBOUT MASSAGEKROK

JOBOUT MASSAGESLINGA

Art. 93 1635 00

Art. 93 1679 00

Art. 93 1611 00

• Enkel och effektiv
• Stimulerar blodcirkulationen
• Löser upp muskelspänningar och knutor
JobOut Massagerulle ger en avkopplande
massage som stimulerar blodcirkulationen och
sänker stressnivån i kroppen. Gummipiggarna
masserar effektivt specifika tryckpunkter och
löser upp muskelspänningar och muskelknutor.

• Avslappnar och minskar stress
• Lindrar stelhet
• Stimulerar blodcirkulationen

• Nå svåråtkomliga delar
• Lindrar spänningar och smärta
• Minskar stress
Formen på JobOut Massagekrok gör det enkelt
att applicera tryck på svåråtkomliga delar av
ryggen. Massagekulan hjälper till att stimulera
musklerna på djupet vilket ger energi, ökad
blodcirkulation samt minskar värk och muskelspänningar.

JobOut Massageslinga angriper muskelspänningar, stelhet och smärta samt ökar
blodcirkulationen. Massageredskapet är smidigt
för att nå områden som annars är svåra att
komma åt. Kan appliceras på hela kroppen.

JOBOUT VATTENFLASKOR
Art. 93 1648 00 Aqua Black
Art. 93 1653 00 Aqua White
Art. 93 1654 00 Jungle
• Minska användningen av plast
• Högsta kvalité
• Trendiga designs

Aqua Black Aqua White
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Jungle

En dubbelt vacuumisolerad vattenflaska gjord av högklassigt rostfritt stål, som håller drycken kall upp till
24 timmar och varm upp till 12 timmar. Stålet i flaskan
är inte magnetiskt och drar därför inte till sig smuts
och partiklar, vilket gör det lättare att hålla flaskan ren.
Tätslutande skruvkork med BPA-fri silikontätning. Använd
vattenflaskan på jobbet, hemma eller ta med till träningen
för att hålla drycken i rätt temperatur oavsett
om den ska vara varm eller kall.
Mått: Ø 7 x 25,5 cm. Volym: 500 ml. Vikt: 0,3 kg.
Material: Rostfritt stål, PP och BPA-fri silikon.
Skötselråd: Handdisk.

www.burde.com

Namntryck/
Prägling

Namntryck
Varför inte göra er kalender mer personlig? Vi har stora
möjligheter att namntrycka era kalendrar i flera olika
färger med vår moderna namntrycksmaskin.
Namntryck trycks i typsnittet Helvetica 12 punkter.

Prägling
Det vanligaste sättet att profilera sin kalender är genom
präglingstryck. Det vanligaste är silver-, guld- eller blindprägling,
men det finns naturligtvis även i flera andra färger. Vi kan även
screentrycka på kartong- och plastomslag.

www.burde.com
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Specialproduktion/Textsidor

Specialproduktion
Vi har ett stort sortiment av standardprodukter, men det
finns också stora möjligheter att skräddarsy produkter så
att de blir precis som ni vill ha dem.
Oavsett om det gäller en anteckningsbok eller kalender är
möjligheterna många för att göra en unik produkt.
Endast fantasin sätter gränser.

Textsidor
Med egna informationssidor når ni ut till mottagarna med
ert eget budskap. Vi binder in era sidor i kalendern eller
anteckningsboken. Variationerna är oändliga, kontaktsidor,
företagsinformation, fakta som hjälpmedel för
användaren m.m.
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www.burde.com

Produktion i huset
I våra produktionslokaler i hjärtat av Småland tillverkar vi ca
3 miljoner produkter varje år. Med produktion i Växjö blir vi mer
flexibla, snabba och kan lättare påverka hela vår produktionskedja.
Under de senaste åren har vi levererat över 99% av våra beställningar i tid. Med 10 000 kvadratmeter produktions- och logistikytor finns stora möjligheter att hjälpa er med utskick och distribution av era produkter.
Miljöfrågorna är viktigare än någonsin. Burde har alltid haft ett
miljövänligt arbetssätt och våra krav är högt ställda. Vi är miljödiplomerade och med en stor egen produktion minskar vi
transporterna av våra produkter. I ett ytterligare steg att ta vårt
ansvar är vi sedan 2010 är FSC®-certifierade och miljödiplomerade
enligt Svensk miljöbas. FSC® främjar ett socialt och miljömässigt
ansvarsfullt bruk av världens skogar.

www.burde.com
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