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Κανείς δεν μπορεί να περιγράψει με 

λόγια το συναίσθημα που νοιώθει 

καθώς αφήνει ψυχή, καρδιά και 

πνεύμα ελεύθερα να ταξιδέψουν 

στις σελίδες 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.

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 notebook.

The products of this catalogue were 

created with love and inspiration 

to offer the total enjoyment of the 

magic of handwriting.
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ΖΗΣΕ TH ΣΤΙΓΜΗ
με το σημειωματάριο που αγαπήθηκε σε όλο τον κόσμο

LIVE EACH MOMENT
with a notebook that has been loved all over the world

Ο νέος μας κατάλογος, που αφιερώνεται για πρώτη φορά 

αποκλειστικά στη Συλλογή Σημειωματαρίων Flexbook & 

The Writing Fields (TWF) 2018, δίνει μια σφαιρική άποψη 

για τις άπειρες επιλογές που προσφέρουν τα προϊόντα 

μας, στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται σε όλο τον 

κόσμο. Δείτε αναλυτικά στις σελίδες 54-62 τις δυνατότητες 

δημιουργίας customized προϊόντων και σχεδιάστε το δικό 

σας σημειωματάριο ή εταιρικό δώρο για συνέδρια, meetings, 

ημερίδες και σεμινάρια.

Our new catalogue which, for the first time ever, is dedicated 

to our Flexbook and TWF Notebook Collection 2018, offers a 

totally new perspective of the unlimited options provided by 

our products to people who trust us all over the world. Please 

find the various features and options available for customized 

products on pages 54-62 and create your own notebook or 

corporate gift for conferences, meetings or seminars.
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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. 

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. 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ 29 ΧΩΡΕΣ
GLOBAL PRESENCE IN 29 COUNTRIES

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 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 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 εκμυστη-

ρεύτηκε τα όνειρά της. Με παρουσία σε 29 χώρες και με-

ρικά από τα καλύτερα καταστήματα του κόσμου, τα προ-

ΐόντα 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.

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 29 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.

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

CROATIA | UAE | CYPRUS | LEBANON | MEXICO | SOUTH KOREA | NORWAY | HUNGARY | PORTUGAL | RUSSIA | SWEDEN | TURKEY
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THE ORIGINAL

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. 

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.

10
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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.

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.

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. 

ELLA-DIKA MAS

Our company is a member of the ELLA-DIKA 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.
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SEPTEMBER TO SEPTEMBER DIARY

ΖΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΣΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 

Για μερικούς από εμάς ο χρόνος κυλάει διαφορετικά. Η χρονιά μας αρχίζει τον Σεπτέμβριο 

επιστρέφοντας από τις διακοπές και τελειώνει τον Αύγουστο όταν μας καλεί πάλι η εσωτερική ανάγκη 

για χαλάρωση και για να ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Σας παρουσιάζουμε το νέο μας ημερολόγιο 

September to September, ειδικά σχεδιασμένο για να οργανώνει τη ζωή όπως τη θέλουμε. 

LIVING SEPTEMBER TO SEPTEMBER

For some people time goes by differently. Our year starts in September as we return from vacations 

and ends in August when the inner need for total relaxation and for a return to ourselves calls us. We 

present our new September to September diary specially designed  to organize life the way we want it.
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Το ειδικό ημερολόγιο για τον προγραμματισμό 

του έτους από Σεπτέμβριο σε Σεπτέμβριο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
› 31 σελίδες με χρήσιμες πληροφορίες

 και τηλέφωνα ανάγκης Αθήνας - Θεσσαλονίκης

› Συνοπτικά ημερολόγια και πλάνα 2018-2019-2020

› Εορτολόγια

› Οδηγός ταξιδίων

› Τηλεφωνικό ευρετήριο

› Πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα

› Πλάνο για χειμερινό και εαρινό πρόγραμμα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
›  Flexbook με λάστιχο (1, 3 & 4)

› Θήκη από πυρογραφικό υλικό

 με εύκαμπτη βιβλιοδεσία (2)

Special edition diary for year planning

from September to September.

CONTENTS
› 31 pages with useful information and emergency

 telephone numbers for Athens and Thessaloniki

› Calendars and year planners 2018-2019-2020

› Religious name days

› Traveling guide

› Telephone index

› Educational institutions information

› Planner for winter and spring semester

FEATURES
› Flexbook bookbinding with elastic band closure (1, 3 & 4)

› Pyrographic cover material case

 with Flexible bookbinding (2)
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Δυνατότητες customization
› Προσθήκη χάρτινης τσέπης & pen loop

› Επιλογή ράχης από 11 χρώματα &

 λάστιχου/pen loop από 14 χρώματα

› Εκτύπωση λογότυπου ασημοτυπία/

 χρυσοτυπία & μεταξοτυπία (1,2 & 3)

› Εκτύπωση λογότυπου πυρογραφία (4)

Δείτε στις σελίδες 54-62 αναλυτικά όλες τις 

δυνατότητες & δημιουργήστε το δικό σας 

σημειωματάριο.

Customization options
› Add inner paper pocket & pen loop

› Choose spine from 11 colours &

 elastic band/pen loop from 14 colours

› Logo printing silver/gold &

 Silk screen print (1,2 & 3)

› Logo printing thermal embossing (4)

Find on pages 54-62 in details all features &

create your own notebook.

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

20.00013 13,8χ20cm20.11013 13,8χ20cm

20.11012 16,6χ23,4cm 20.13012 16,6χ23,4cm

1. FLEX GLOBAL

3. IMAGINE

2. PYROGRAPHY CASE

4. ADVENTURE

Royal blue Camel Off-Black ElephantBlue
Μπλε

Red
Κόκκινο

Grey
Γκρι

Black
Μαύρο

Black
Μαύρο

Pink
Ροζ

Light blue
Βεραμαν

Red
Κόκκινο

Orange
Πορτοκαλί

Orange
Πορτοκαλί

Green
Πράσινο

Blue
Μπλε

Blue
Μπλε

Black
Μαύρο
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Όταν φεύγεις...

Κράτα τη μέρα στην σκέψη και την καρδιά. 

Ό,τι κι αν συμβεί, κάτι έχεις να μάθεις.

Όταν φεύγεις...

κράτα το δρόμο σου με πυξίδα το όνειρο.

Κράτα κάθε συναίσθημα...

Κι εμπιστέψου αυτό που είσαι

Κράτα τη στιγμή σαν ό,τι πιο πολύτιμο

Όταν φεύγεις...

Πάρε εσένα μαζί

When you go,

keep the day in your heart and thoughts.

When you go,

keep your path

with the compass of your dreams.

Keep the moment as your most precious thing.

When you go,

take yourself with you.

18

FLEX GLOBAL
HANDWRITING AS IT WAS MEANT TO BE
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Flexbook με λάστιχο

› Εξώφυλλο Fedrigoni special black art paper

› 192 σελίδες κενές, με γραμμές & ανοιχτές ημερομηνίες

› Χαρτί ivory

› Στρογγυλές γωνίες 

FEATURES
› Flexbook with elastic band closure

› Fedrigoni special black art paper cover

› 192 Blank, ruled & open date pages

› Ivory paper

› Rounded corners 

ενδεικτικά εξώφυλλα

FLEX GLOBAL CLASSIC
Blank, Ruled & Open date

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

Blank 

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 

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

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

Δυνατότητες customization
› Επιλογή εσωτερικού ruled, blank & open date

› Προσθήκη χάρτινης τσέπης & pen loop

› Επιλογή ράχης από 11 χρώματα &

 λάστιχου/pen loop από 14 χρώματα

› Εκτύπωση λογότυπου ασημοτυπία/χρυσοτυπία,

 1χρωμη εκτύπωση & μεταξοτυπία

› Custom χάρτινη κορδέλα

Δείτε στις σελίδες 54-62 αναλυτικά όλες τις δυνατότητες & 

δημιουργήστε το δικό σας σημειωματάριο.

Customization options
› Choose layout ruled, blank & open date

› Add inner paper pocket & pen loop

› Choose spine from 11 colours &

 elastic band/pen loop from 14 colours

› Logo printing silver/gold, 1 colour &

 Silk screen print

› Custom paper label (belly band)

Find on pages 54-62 in details all features &

create your own notebook.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Flexbook

› Εξώφυλλο σε οικολογικό χαρτί

› 160 σελίδες

› Χαρτί ivory

› Ασημοτυπία

› Στρογγυλές γωνίες

FEATURES
› Flexbook

› Eco cover material

› 160 pages

› Ivory paper

›  Silver embossing

› Rounded corners

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

Δυνατότητες customization
› Προσθήκη χάρτινης τσέπης,

 λάστιχου & pen loop

› Επιλογή ράχης από 11 χρώματα &

 λάστιχου/pen loop από 14 χρώματα

› Εκτύπωση λογότυπου ασημοτυπία/χρυσοτυπία,

 1χρωμη εκτύπωση & μεταξοτυπία

› Custom χάρτινη κορδέλα

Δείτε στις σελίδες 54-62 αναλυτικά

όλες τις δυνατότητες & δημιουργήστε το

δικό σας σημειωματάριο.

Customization options
› Add inner paper pocket,

 elastic band & pen loop

› Choose spine from 11 colours &

 elastic band/pen loop from 14 colours

› Logo printing silver/gold, 1 colour &

 Silk screen print

› Custom paper label (belly band)

Please find the various features and options

available for customized products on pages

54-62 and create your own notebook.

Όλα τα γνήσια προϊόντα με βιβλιοδεσία 

Flexbook έχουν το ειδικό ολόγραμμα.

All genuine Flexbook binding 

products have the holographic label.

Patent No PCT/GR2012/000024
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NOTEPAD
Ruled

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Flexbook με λάστιχο

› Εξώφυλλο Fedrigoni special black art paper

› 160 σελίδες με γραμμές και περφορέ

› Χαρτί ivory

› Στρογγυλές γωνίες

FEATURES
› Flexbook with elastic band closure

› Fedrigoni special black art paper cover

› 160 ruled perforated and detachable pages

› Ivory paper

› Rounded corners 

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

Δυνατότητες customization
› Επιλογή ράχης από 11 χρώματα &

 λάστιχου από 14 χρώματα

› Εκτύπωση λογότυπου ασημοτυπία/

 χρυσοτυπία, 1χρωμη εκτύπωση &

 μεταξοτυπία

› Custom χάρτινη κορδέλα

Δείτε στις σελίδες 54-62 αναλυτικά όλες τις 

δυνατότητες & δημιουργήστε το δικό σας 

σημειωματάριο.

Customization options
› Choose spine from 11 colours &

 elastic band from 14 colours

› Logo printing silver/gold,

 1 colour & Silk screen print

› Custom paper label (belly band)

Please find the various features and options 

available for customized products on pages 

54-62 and create your own notebook.

Όλα τα γνήσια προϊόντα με βιβλιοδεσία 

Flexbook έχουν το ειδικό ολόγραμμα.

All genuine Flexbook binding 

products have the holographic label.

Patent No PCT/GR2012/000024
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Flexbook με λάστιχο

› Εξώφυλλο Fedrigoni special black art paper

› 96 κενές σελίδες

› Ειδικό χαρτί 170 gr / Ανώτερης ποιότητας

› Ασημοτυπία

› Στρογγυλές γωνίες

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

SKETCHBOOK
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 

Δυνατότητες customization
› Επιλογή ράχης από 11 χρώματα &

 λάστιχου/pen loop από 14 χρώματα

› Εκτύπωση λογότυπου ασημοτυπία/

 χρυσοτυπία, 1χρωμη εκτύπωση &

 μεταξοτυπία

› Custom χάρτινη κορδέλα

Δείτε στις σελίδες 54-62 αναλυτικά όλες τις 

δυνατότητες & δημιουργήστε το δικό σας 

σημειωματάριο.

Customization options
› Choose spine from 11 colours &

 elastic band/pen loop from 14 colours

› Logo printing silver/gold, 1 colour &

 Silk screen print

› Custom paper label (belly band)

Please find the various features and options 

available for customized products on pages 

54-62 and create your own notebook.

Όλα τα γνήσια προϊόντα με βιβλιοδεσία 

Flexbook έχουν το ειδικό ολόγραμμα.

All genuine Flexbook binding 

products have the holographic label.

Patent No PCT/GR2012/000024
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ADVENTURE
Notebook

17x24cm / 6,69 x 9,44 in

21.00064 Off-Black

21.00065 Elephant

21.00066 Royal Blue

21.00067 Camel

13x21cm / 5,12 x 8,27 in

21.00068 Off-Black

21.00069 Elephant

21.00070 Royal Blue

21.00071 Camel

9x14cm / 3,54 x 5,51 in

21.00072 Off-Black

21.00073 Elephant

21.00074 Royal Blue

21.00075 Camel

Royal blue Camel

Η ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ MAΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ 

Για όλους εμάς τους νομάδες των πόλεων με ατέρμονη κινητικότητα, που ταξιδεύουν συχνά σε 

όλο τον κόσμο, ένα νέο σημειωματάριο Flexbook με εξαιρετικό εξώφυλλο και άψογο design που 

θα φυλάξει προσεκτικά τις σκέψεις, τις ιδέες και τα όνειρά μας για πάντα.

OUR NEW LINE FOR THE CREATIVE TRAVELLER

For all of us urban nomads, with endless mobility, who travel frequently all over the world, 

here is a new Flexbook notebook that comes with superb covers and immaculate design 

that will nest our thoughts, dreams and ideas forever.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Flexbook με λάστιχο

› Πυρογραφικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας

 με ιδιαίτερη υφή

› 192 σελίδες

›  Χαρτί ivory

› Στρογγυλές γωνίες

FEATURES
› Flexbook with elastic band closure

› Fine pyrographic cover material

 with special texture

› 192 pages

›  Ivory paper

› Rounded corners

Δυνατότητες customization
› Επιλογή εσωτερικού ruled, blank & open date

› Προσθήκη χάρτινης τσέπης & pen loop

› Επιλογή ράχης από 11 χρώματα &

 λάστιχου/pen loop από 14 χρώματα

› Εκτύπωση λογότυπου πυρογραφία

› Custom χάρτινη κορδέλα

Δείτε στις σελίδες 54-62 αναλυτικά όλες τις 

δυνατότητες & δημιουργήστε το δικό σας 

σημειωματάριο.

Customization options
› Choose layout ruled, blank & open date

› Add inner paper pocket & pen loop

› Choose spine from 11 colours &

 elastic band/pen loop from 14 colours

› Logo printing thermal embossing

› Custom paper label (belly band)

Find on pages 54-62 in details all features &

create your own notebook.

Όλα τα γνήσια προϊόντα με βιβλιοδεσία Flexbook έχουν το ειδικό ολόγραμμα.

All genuine Flexbook binding products have the holographic label.

Patent No PCT/GR2012/000024

Off-Black Elephant
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Flexbook με λάστιχο

› Εξώφυλλο με 4χρωμη εταιρική εκτύπωση

› Στρογγυλές γωνίες

FEATURES
› Flexbook bookbinding with elastic band closure

› 4 colour printed cover

› Rounded corners

Δυνατότητες customization
› Επιλογή εσωτερικού ruled, blank & open date

› Προσθήκη χάρτινης τσέπης & pen loop

› Επιλογή ράχης από 11 χρώματα &

 λάστιχου/pen loop από 14 χρώματα

› Custom χάρτινη κορδέλα

Δείτε στις σελίδες 54-62 αναλυτικά όλες τις 

δυνατότητες & δημιουργήστε το δικό σας 

σημειωματάριο.

Customization options
› Choose layout ruled, blank & open date

› Add inner paper pocket & pen loop

› Choose spine from 11 colours &

 elastic band/pen loop from 14 colours

› Custom paper label (belly band)

Please find the various features and options 

available for customized products on pages 54-62 

and create your own notebook.

CREATE YOUR 
OWN NOTEBOOK
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΕΞΩΦΥΛΛΑ

IMAGINE

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Flexbook με λάστιχο

› Δερματίνη εξαιρετικής ποιότητας

› 192 σελίδες

› Χαρτί ivory

› Στρογγυλές γωνίες

FEATURES
› Flexbook bookbinding with elastic band closure

› Fine artificial leather cover material

› 192 pages

› Ivory paper

› Rounded corners

17χ24cm / 6,69x9,44 in
20.00120 Black/Μαύρο
20.00121 Blue / Μπλε
20.00122 Red / Κόκκινο
20.00123 Grey / Γκρι

13x21cm / 5,12x8,27 in
20.00124 Black/Μαύρο
20.00125 Blue / Μπλε
20.00126 Red / Κόκκινο
20.00127 Grey / Γκρι

9x14cm / 3,54x5,51 in
20.00128 Black/Μαύρο
20.00129 Blue / Μπλε
20.00130 Red / Κόκκινο
20.00131 Grey / Γκρι

Όλα τα γνήσια προϊόντα με βιβλιοδεσία 

Flexbook έχουν το ειδικό ολόγραμμα.

All genuine Flexbook binding 

products have the holographic label.

Patent No PCT/GR2012/000024

Δυνατότητες customization
› Επιλογή εσωτερικού ruled, blank & open date

› Προσθήκη χάρτινης τσέπης & pen loop

› Επιλογή ράχης από 11 χρώματα &

 λάστιχου/pen loop από 14 χρώματα

› Εκτύπωση λογότυπου ασημοτυπία/

 χρυσοτυπία & μεταξοτυπία

› Custom χάρτινη κορδέλα

Δείτε στις σελίδες 54-62 αναλυτικά

όλες τις δυνατότητες & δημιουργήστε το

δικό σας σημειωματάριο.

Customization options
› Choose layout ruled, blank & open date

› Add inner paper pocket & pen loop

› Choose spine from 11 colours &

 elastic band/pen loop from 14 colours

› Logo printing silver/gold & Silk screen print

› Custom paper label (belly band)

Please find the various features and options

available for customized products on pages

54-62 and create your own notebook.

Όλα τα γνήσια προϊόντα με βιβλιοδεσία 

Flexbook έχουν το ειδικό ολόγραμμα.

All genuine Flexbook binding 

products have the holographic label.

Patent No PCT/GR2012/000024



32 33

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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ΝΕΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ SOFT ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ

Κάθε στιγμή φέρνει μια σκέψη, ένα όνειρο, μια ιδέα, μια ανάμνηση.

Η νέα σειρά Moments μας συντροφεύει στις μικρές και μεγάλες στιγμές της ζωής. 

Στην καθημερινή πίεση της δουλειάς αλλά και στην ανάσα που μας δίνει ο ελεύθερος 

χρόνος. Είναι μια κομψή και αγαπημένη αγκαλιά για ό,τι είμαστε κάθε στιγμή. 

NEW AMAZING SOFT BOOKBINDING 

Εvery moment brings a thought, a dream, an idea, a memory. The new Moments line will 

follow us at the small and big moments of life.

At the pressure of work and the space offered by free time. An elegant and lovely 

embrace containing whatever we are at each moment. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Soft βιβλιοδεσία με λάστιχο

› Απόλυτη εφαρμογή εξωφύλλου & εσωτερικών σελίδων

› Πυρογραφικό υλικό με ιδιαίτερη υφή

› 192 σελίδες

› Χαρτί ivory

› Στρογγυλές γωνίες

FEATURES
›  Soft bookbinding with elastic band closure

› Τrimmed outer cover for perfect fit with the body

› Fine pyrographic cover material with special texture

› 192 pages

› Ivory paper

› Rounded corners

Δυνατότητες customization
› Επιλογή εσωτερικού ruled, blank & open date

› Προσθήκη χάρτινης τσέπης & pen loop

› Επιλογή λάστιχου/pen loop από 14 χρώματα

› Εκτύπωση λογότυπου πυρογραφία

› Custom χάρτινη κορδέλα

Δείτε στις σελίδες 54-62 αναλυτικά όλες τις δυνατότητες & 

δημιουργήστε το δικό σας σημειωματάριο.

Customization options
› Choose layout ruled, blank & open date

› Add inner paper pocket & pen loop

› Choose band/pen loop from 14 colours

› Logo printing thermal embossing

› Custom paper label (belly band)

Find on pages 54-62 in details all features

& create your own notebook.

24.00030 17χ24cm

24.00031 13χ21cm

Black
Μαύρο

Beige
Μπεζ

Blue
Μπλε

Red
Κόκκινο

MOMENTS
Notebook
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Εύκαμπτη βιβλιοδεσία με λάστιχο & pen loop

› Απόλυτη εφαρμογή εξωφύλλου &

 εσωτερικών σελίδων

› Πυρογραφικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας

› 192 σελίδες

› Χαρτί ivory - Λευκό μόνο σε 11x17

› Στρογγυλές γωνίες

FEATURES
› Flexible bookbinding with elastic band

 closure & pen loop

› Τrimmed outer cover for perfect fit with the body

› Fine pyrographic cover material

› 192 pages

› Ivory paper - White paper only for 11x17

› Rounded corners

PYROGRAPHY 

1030N

24.00023 13χ21cm

24.00024 11χ17cm

Black
Μαύρο

Light green
Λαχανί

Orange
Πορτοκαλί

Burgundy
Μπορντό

Turquoise
Τιρκουάζ

Light purple
Μωβ

Ice
Πάγου

Blue
Μπλε

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Soft βιβλιοδεσία με λάστιχο

› Απόλυτη εφαρμογή εξωφύλλου &

 εσωτερικών σελίδων

› Πυρογραφικό υλικό εξαιρετικής ποιότητας

 με ιδιαίτερη υφή

› 192 σελίδες

› Χαρτί ivory

› Στρογγυλές γωνίες

FEATURES
› Soft bookbinding with elastic band closure

› Τrimmed outer cover for perfect fit with the body

› Fine pyrographic cover material

 with special texture

› 192 pages

› Ivory paper

› Rounded corners

ELEGANT 

1070N

24.00032 17χ24cm

24.00033 13χ21cm

Black
Μαύρο

Latte
Λάττε

White
Λευκό

Δυνατότητες customization
› Επιλογή εσωτερικού ruled, blank & open date

› Προσθήκη χάρτινης τσέπης & pen loop

› Επιλογή λάστιχου/pen loop από 14 χρώματα

› Εκτύπωση λογότυπου πυρογραφία, ασημοτυπία/

 χρυσοτυπία

› Custom χάρτινη κορδέλα

Δείτε στις σελίδες 54-62 αναλυτικά όλες τις δυνατότητες & 

δημιουργήστε το δικό σας σημειωματάριο.

Customization options
› Choose layout ruled, blank & open date

› Add inner paper pocket & pen loop

› Choose elastic band/pen loop from 14 colours

› Logo printing silver/gold & thermal embossing

› Custom paper label (belly band)

Please find the various features and options available for 

customized products on pages 54-62 and create your own 

notebook.

Δυνατότητες customization
› Επιλογή εσωτερικού ruled, blank & open date

› Προσθήκη χάρτινης τσέπης & pen loop

› Επιλογή λάστιχου/pen loop από 14 χρώματα

› Εκτύπωση λογότυπου πυρογραφία, ασημοτυπία/

 χρυσοτυπία & μεταξοτυπία

› Custom χάρτινη κορδέλα

Δείτε στις σελίδες 54-62 αναλυτικά όλες τις δυνατότητες 

& δημιουργήστε το δικό σας σημειωματάριο.

Customization options
› Choose layout ruled, blank & open date

› Add inner paper pocket & pen loop

› Choose elastic band/pen loop from 14 colours

› Logo printing silver/gold & thermal embossing,

 Silk screen print

› Custom paper label (belly band)

Please find the various features and options available for 

customized products on pages 54-62 and create your 

own notebook.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Εύκαμπτη βιβλιοδεσία με λάστιχο

› Απόλυτη εφαρμογή εξωφύλλου &

 εσωτερικών σελίδων

› Ανακυκλωμένο δέρμα

› 192 σελίδες

› Χαρτί ivory

› Στρογγυλές γωνίες 

FEATURES
›  Flexible bookbinding with elastic

 band closure

› Τrimmed outer cover for perfect fit with the body

› Recycled leather cover material

› 192 pages

› Ivory paper

› Rounded corners

LEATHER 900N

24.00026 17χ24cm

24.00025 13χ21cm

Brown
Καφέ

Red
Κόκκινο

Black
Μαύρο

Δυνατότητες customization
› Επιλογή εσωτερικού ruled, blank & open date

› Προσθήκη χάρτινης τσέπης & pen loop

› Επιλογή λάστιχου/pen loop από 14 χρώματα

› Εκτύπωση λογότυπου ασημοτυπία/χρυσοτυπία,

 1χρωμη εκτύπωση, βαθυτυπία & μεταξοτυπία

› Custom χάρτινη κορδέλα

Δείτε στις σελίδες 54-62 αναλυτικά όλες τις δυνατότητες 

& δημιουργήστε το δικό σας σημειωματάριο.

Customization options
› Choose layout ruled, blank & open date

› Add inner paper pocket & pen loop

› Choose elastic band/pen loop from 14 colours

› Logo printing silver/gold, blind embossing,

 1 colour & Silk screen print

› Custom paper label (belly band)

Please find the various features and options available for 

customized products on pages 54-62 and create your 

own notebook.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Hμιεύκαμπτη βιβλιοδεσία με λάστιχο

› Δερματίνη εξαιρετικής ποιότητας

› 192 σελίδες

› Χαρτί ivory

› Στρογγυλές γωνίες 

FEATURES
› Semi flexible bookbinding with elastic

 band closure

› Fine artificial leather cover material

› 192 pages

› Ivory paper

› Rounded corners

ALL TIMES 

320N

24.00019 13χ21cm

24.00020 9χ14cm

Fuchsia
Φούξια

Blue
Μπλε

Orange
Πορτοκαλί

Grey
Γκρι

Red
Κόκκινο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Hμιεύκαμπτη βιβλιοδεσία με λάστιχο

› Δερματίνη εξαιρετικής ποιότητας

› 192 σελίδες

› Χαρτί ivory

› Στρογγυλές γωνίες 

FEATURES
› Semi flexible bookbinding with elastic

 band closure

› Fine artificial leather cover material

› 192 pages

› Ivory paper

› Rounded corners

BLACK RAINBOW 

1320

24.00021 13χ21cm

24.00022 9χ14cm

Light green
Λαχανί

Orange
Πορτοκαλί

Grey
Γκρι

Red
Κόκκινο

Black
Μαύρο

Dark yellow
Κίτρινο σκούρο

Purple
Μωβ

Δυνατότητες customization
› Επιλογή εσωτερικού ruled, blank & open date

› Προσθήκη χάρτινης τσέπης & pen loop

› Επιλογή λάστιχου/pen loop από 14 χρώματα

› Εκτύπωση λογότυπου ασημοτυπία/χρυσοτυπία,

 1χρωμη εκτύπωση, βαθυτυπία & μεταξοτυπία

› Custom χάρτινη κορδέλα

Δείτε στις σελίδες 54-62 αναλυτικά όλες τις δυνατότητες 

& δημιουργήστε το δικό σας σημειωματάριο.

Customization options
› Choose layout ruled, blank & open date

› Choose elastic band/pen loop from 14 colours

› Add inner paper pocket & pen loop

› Logo printing silver/gold, blind embossing,

 1 colour & Silk screen print

› Custom paper label (belly band)

Please find the various features and options available for 

customized products on pages 54-62 and create your 

own notebook.

Δυνατότητες customization
› Επιλογή εσωτερικού ruled, blank & open date

› Προσθήκη χάρτινης τσέπης & pen loop

› Επιλογή λάστιχου/pen loop από 14 χρώματα

› Εκτύπωση λογότυπου ασημοτυπία/χρυσοτυπία,

 1χρωμη εκτύπωση, βαθυτυπία & μεταξοτυπία

› Custom χάρτινη κορδέλα

Δείτε στις σελίδες 54-62 αναλυτικά όλες τις δυνατότητες 

& δημιουργήστε το δικό σας σημειωματάριο.

Customization options
› Choose layout ruled, blank & open date

› Choose elastic band/pen loop from 14 colours

› Add inner paper pocket & pen loop

› Logo printing silver/gold, blind embossing,

 1 colour & Silk screen print

› Custom paper label (belly band)

Please find the various features and options available for 

customized products on pages 54-62 and create your 

own notebook.
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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 γραμμές 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

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

EMBRACE ME

To σχέδιο «Embrace me” προβάλλει μια φιλική αίσθηση 

αγκαλιάς που περιγράφει την εμπειρία του να κρατάς και 

να χρησιμοποιείς ένα σημειωματάριο Flexbook.

The “Embrace me” design has a friendly huggy feel

to it that describes the experience of holding and

using Flexbook notebooks.

90.00004

FlexBox
ΟΛΗ Η ΜΑΓΕΙΑ FLEXBOOK ΣΤΟ ΤΕΛΕΙΟ GIFT BOX

ALL THE MAGIC OF FLEXBOOK IN THE PERFECT GIFT BOX
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ΤΩΡΑ FLEXBOX ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΑΣ 

CUSTOMIZE 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

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

ALL ANGLES

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 γραμμές – 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 

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

90.00005

To σχέδιο “All Angles” εικονογραφεί με έναν πρωτότυπο 

γραφιστικό τρόπο την ευκαμψία των σημειωματάριων 

Flexbook μετατρέποντας τις γωνίες ανοίγματος σε 

σχεδιαστικό στοιχείο.

The “All Angles” design graphically illustrates the

flexibility of Flexbook notebooks by making the

different opening angles a design element.
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BUSINESS FOLDERS
PREMIUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΔΩΡΑ 

PREMIUM CONFERENCE AND BUSINESS GIFTS

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.

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.
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TABLET GEAR

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

Customization options
› Logo printing thermal embossing

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

Δυνατότητες customization
› Εκτύπωση λογότυπου πυρογραφία

20.04011  21x26,5cm

FABLET

PASSPORT HOLDER

FEATURES
›  Fine pyrographic cover

 material with special texture

› Sim case

› Big Pocket on the left side

›  Passport Pocket on the right side

› Card case

Customization options
› Logo printing thermal embossing

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

Customization options
› Logo printing thermal embossing

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
›  Πυρογραφικό υλικό εξαιρετικής 

ποιότητας με ιδιαίτερη υφή

› Θήκη για κάρτα sim

› Τσέπη αριστερά

› Τσέπη για διαβατηριο δεξια

›  Θήκη κάρτας

Δυνατότητες customization
› Εκτύπωση λογότυπου πυρογραφία

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
›  Πυρογραφικό υλικό εξαιρετικής 

ποιότητας με ιδιαίτερη υφή

› Θήκη για κάρτα sim

› Τσέπη αριστερά

›  Τσέπη για μικρο tablet 

ή κινητό δεξια

›  Θήκη κάρτας

Δυνατότητες customization
› Εκτύπωση λογότυπου πυρογραφία

20.03060  10,5x18,5cm 20.03050  10x14cm

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

Customization options
› Logo printing thermal embossing

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

Δυνατότητες customization
› Εκτύπωση λογότυπου πυρογραφία

20.04010  23x31cm

CONFERENCE GEAR

ACCESSORIES

Conference Gear

Πολυτελές κουτί συσκευασίας

Luxury packaging box

20.04020  23x31cm

Tablet Gear

Χωρίς αξεσουάρ

No accessories

20.04031  21x26,5cm

Tablet Gear

Πολυτελές κουτί συσκευασίας

Luxury packaging box

20.04021  21x26,5cm
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PORTFOLIO CONFERENCE

PORTFOLIO VOYAGE

FEATURES
› Fine artificial leather case with soft clasp.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Θήκη από εξαιρετικής ποιότητας δερματίνη

 με απαλό κούμπωμα.

20.00073  18x25,5cm

FEATURES
› Fine artificial leather. Notepad is included.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Θήκη από εξαιρετικής ποιότητας δερματίνη.

 Περιέχει μπλοκ.

20.00110  24x31cm

PORTFOLIO TRAVELLER

PORTFOLIO ON THE MOVE

FEATURES
›  Fine artificial leather case with zipper.

 Calculator and notepad are included.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Θήκη από εξαιρετικής ποιότητας δερματίνη

 με φερμουάρ. Περιέχει αριθμομηχανή και μπλοκ.

20.00032  25x32,5cm

FEATURES
› Fine artificial leather case. Notepad is included.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Θήκη από εξαιρετικής ποιότητας δερματίνη. Περιέχει μπλοκ.

20.00111  19,5x26cm

Customization options
› Logo printing silver/gold, blind embossing,

 1 colour & Silk screen print

Δυνατότητες customization
› Εκτύπωση λογότυπου ασημοτυπία/χρυσοτυπία,

 1χρωμη εκτύπωση, βαθυτυπία & μεταξοτυπία
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
› Φάκελος Α3

› 4χρωμη εκτύπωση με ειδική επεξεργασία

 και τοπικό UV

FEATURES
› Α3 Envelope

› 4 colour printing with special texture application

 and spot UV

Customization options
› Logo printing silver/gold, blind embossing,

 1 colour & Silk screen print

Δυνατότητες customization
› Εκτύπωση λογότυπου ασημοτυπία/χρυσοτυπία,

 1χρωμη εκτύπωση, βαθυτυπία & μεταξοτυπία

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

DREAM PACKAGING 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στυλό: 

› Premec Ball Pen 

› Όλο μεταλλικό 

› Γράφει 5km (περίπου)

› Δέχεται ανταλλακτικό

80.00208

Μολύβι 

› Ξύλινο μολύβι

› Όλο μαύρο ματ 

 (παραμένει μαύρο & μετά το ξύσιμο)

› Μαύρη γόμα

› Σκληρότητα ΗΒ

80.00221

TECHNICAL DETAILS

Metallic Pen: 

› Premec Ball Pen 

› All metal 

› Writes 5km (approx.)

› Refillable

80.00208

Pencil 

› Wooden pencil 

› All black matt 

 (remains black & after scratching)

› Black eraser

› HB hardness

80.00221

Customization options
› Logo printing Silk screen printing

Δυνατότητες customization
› Δυνατότητα εκτύπωσης λογότυπου μεταξοτυπία

AKOY TON HXO TOY ΜΟΛΥΒΙΟΥ

ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ

LISTEN TO THE SOUND

OF YOUR PENCIL ON PAPER 

Στηρίζουμε τη μαγεία της γραφής από το Α ως το Ω. Από το 

ποιοτικό χαρτί στην καρδιά του σημειωματάριου σας μέχρι το 

design all black μολύβι ή το στυλό που το συνοδεύει. 

We support the magic of hand writing from Α tο Ζ. From the 

quality paper in the heart of your notebook to the design all 

black pencil or pen that comes with it.

Σχεδιασμένες με minimal αισθητική, που ακολουθεί τη 

λογική της collection μας, οι προτάσεις συσκευασίας μας 

απογειώνουν την αίσθηση αξίας του δώρου σας

στον τελικό παραλήπτη.

Created with a minimal design philosophy, which follows the 

overall aesthetics of our total collection, our packaging ideas 

will boost the perceived value of your gift to the end user.
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Δημιουργήστε το δικό σας σημειωματάριο από μια λίστα επιλογών 

Create your own notebook from a list of choices 

CUSTOMIZATION
ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΔΩΡΟ



56 57

Notepad*
21x28cm & 10x17cm

› 160 σελίδες με γραμμές & περφορέ /

 160 ruled perforated & detachable pages

› Σαμουά χαρτί 85 gr / Ivory paper 85 gr

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

› 96 κενές σελίδες / 96 blank pages

› ειδικό χαρτί 170 gr, ανώτερης ποιότητας /

 170 gr extra weight, special quality paper

Open date
17x24cm & 13χ21cm

› Σελίδες με γραμμές & ανοιχτές ημερομηνίες / 

 192 pages with open date diary

› Σαμουά χαρτί 85 gr / Ivory paper 85 gr

September to September diary
17x24cm & 13χ21cm

› Το ειδικό ημερολόγιο για τον προγραμματισμό

 του έτους από τον Αύγουστο του 2018 έως

 τον Σεπτέμβριο 2019 / Special edition diary

 for year planning starting in August 2018

 until September 2019

› Σαμουά χαρτί / Ivory paper
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* Για ποσότητες άνω των 1.000 τμχ.

* For quantities over 1.000 pcs

Ruled

17x24cm, 13χ21cm & 9χ14cm

› 192 σελίδες με γραμμές / 192 ruled pages

› Σαμουά χαρτί 85 gr / Ivory paper 85 gr

11x17cm

› 192 σελίδες με γραμμές / 192 ruled pages

› Χαρτί λευκό 80 gr / White paper 80 gr

Blank

17x24cm, 13χ21cm & 9χ14cm

› 192 κενές σελίδες / 192 blank pages

› Σαμουά χαρτί 85 gr / Ivory paper 85 gr

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΩΝ 
CHOOSE NOTEBOOK LAYOUTS

Βήμα 1ο / 1st Step
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ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΧΡΩΜΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΡΑΧΗΣ* & ΛΑΣΤΙΧΟΥ 
CHOOSE COLOUR OF SPINE MATERIAL* & ELASTIC BAND

Βήμα 4ο / 4th Step

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 • 11Y Brown / Καφέ

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 3E 4E 5E 6E 7E 8E 9E 10E 11E 12E 13E 14E

* για Flexbook / for Flexbook

1Y 5Y

10Y 11Y7Y

2Y 6Y

8Y

3Y 4Y

9Y

1 Δερματίνη εξαιρετικής ποιότητας

2 Πυρογραφικό υλικό

3 Ανακυκλωμένο δέρμα

4 Special black art paper

5 Εταιρικό εξωφύλλο με επιλογή πλαστικοποίησης

 matte, glossy, textile ή επεξεργασία velvet

6 Εταιρικό εξωφύλλο σε οικολογικό χαρτί

Fine artificial leather cover material

Fine pyrographic cover material

Recycled leather cover material

Special black art paper

Printed corporate cover with matte, glossy,

textile or special velvet texture application

Printed corporate cover with eco friendly paper

1 Flexbook

2 Κλασική βιβλιοδεσία

 › Σκληρή 

 › Με αφρολέξ

4 Hμιεύκαμπτη βιβλιοδεσία

5 Εύκαμπτη βιβλιοδεσία

6 Εύκαμπτη βιβλιοδεσία με απόλυτη εφαρμογή

 εξωφύλλου & εσωτερικών σελίδων

7 Soft βιβλιοδεσία

Flexbook

Classic bookbinding

› with hard cover

› with padded cover

Semi flexible bookbinding

Flexible bookbinding

Flexible bookbinding with trimmed outer cover

for perfect fit with the diary/notebook body 

Soft bookbinding
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ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΥΛΙΚΟ & ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ 

CHOOSE COVER MATERIAL & COLOUR

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ 
CHOOSE BOOKBINDING TYPE

Βήμα 2ο / 2nd Step

Βήμα 3ο / 3rd Step

3

3 4 5 6

2

2

1

1
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* Για ποσότητες άνω των 1.000 τμχ.

* For quantities over 1.000 pcs

* Για ποσότητες άνω των 1.000 τμχ.

* For quantities over 1.000 pcs

1 Τετράχρωμα εταιρικά εσώφυλλα

2 Ένθεση διαφημιστικών σελίδων

 στο μπροστινο ή πίσω μέρος

4 Ένθεση διάσπαρτων διαφημιστικών σελίδων*

Advertising endpapers

Advertising pages inserted in the

front/back part of the diary/notebook

Advertising pages throughout the diary/notebook*

Holds 

your book 

together

forever

3

2

1

NOTEBOOK

Ruled
NOTEBOOK

Ruled
NOTEBOOK

Ruled
NOTEBOOK

Ruled

1 2 3 4 5

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΘΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ 
CHOOSE ADVERTISING PAGES

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
CHOOSE SPECIAL PACKAGING

Βήμα 7ο / 7th Step

Βήμα 8ο / 8th Step

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

1 Ασημοτυπία/Χρυσοτυπία

2 Μονόχρωμη εκτύπωση

3 Βαθυτυπία

4 Πυρογραφία

5 Μεταξοτυπία 

Silver/Gold embossing

Colour embossing

Blind embossing

Thermal embossing

Silk screen print

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ 
CHOOSE TYPE

OF LOGO PRINTING

Βήμα 6ο / 6th Step

3 4 5

21

1 Λευκό κουτί δώρου

2 Κουτί δώρου TWF

3 Κουτί δώρου με εκτύπωση λογότυπου*

4 Κουτί δώρου με εταιρικό σχεδιασμό*

5 Φάκελος Α3

6 Συρρίκνωση ανά τεμάχιο με ειδικό διάφανο φίλμ

Blank gift box

TWF gift box

Gift box with logo printing*

Gift box with corporate design*

Α3 Envelope

Individual shrink-wrap in plastic film
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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 Εκτύπωση ονόματος

 στο εξώφυλλο

 › Ασημοτυπία-χρυσοτυπία

 › βαθυτυπία

 › πυρογραφία

 › μονόχρωμη εκτύπωση

 Personalized cover

 with name printing

 › Silver/gold embossing

 › Blind embossing

 › Thermal embossing

 › Color embossing

2 Προσθήκη χάρτινης

 τσέπης/pen loop

 Inner paper pocket /pen loop

3 Εκτύπωση χάρτινου

 σελιδοδείκτη με εταιρικό θέμα

 Paper bookmark printed

 with corporate design 

4 Εκτύπωση λογότυπου

 στο σελιδοδείκτη* 

 Silk bookmark printed

 with corporate logo* 

5 Εκτύπωση λογότυπου στις

 εσωτερικές σελίδες* 

 Corporate logo printed

 in diary/notebook inner pages*

6 Εταιρικός εσωτερικός

 σχεδιασμός*

 Corporate layout design*

7 Εκτύπωση λογοτύπου σε

 στυλό ή μολύβι με 1 χρώμα

 1 colour Logo printing on pen/pencil

8 Εκτύπωση κορδέλας

 Custom paper label (belly band)

9 Εκτύπωση κάρτας

 α. με εταιρικό θέμα (4χρωμία)  

 β. εκτύπωση λογοτύπου

 (Ασημοτυπία/Χρυσοτυπία,   

 Έγχρωμη Εκτύπωση)

 Greeting card print

 a. Corporate theme

 b. Corporate logo (Silver/gold

 embossing, 1 colour pint)

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 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
FURTHER

CUSTOMIZATION OPTIONS

4

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

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

8

9

7




