
Piezīmju
grāmatas
2022



CENA
10.73 / 12.98

ARTIKULS 
41016005 

IZMĒRS
bloks 140 mm x 200 mm
ārējais 146 mm x 206 mm x 20 mm

IEKŠLAPAS
rūtiņas

PAPĪRS
FSC nekrītots, tonēts

LAPPUSES
240

CIETAIS SĒJUMS

Apskaties video
RED VELVET

Roc dziļāk!
Piezīmju grāmata

RED VELVET - piešķir akcentu ikdienai!

sarkans samta materiāls;
matētas zelta krāsas folijas uzspiedums;
bordo šķirlenta;
melnas priekšlapas / pēclapas

https://youtu.be/8R294G6EBig
https://youtu.be/8R294G6EBig


DARK SHADOW

Roc dziļāk!
Piezīmju grāmata
DARK SHADOW - mazāk ir vairāk!

CENA
6.98 / 8.45

ARTIKULS 
41016006 

IZMĒRS
bloks 140 mm x 200 mm
ārējais 145 mm x 206 mm x 12 mm

IEKŠLAPAS
punktiņi

PAPĪRS
FSC nekrītots, tonēts

LAPPUSES
144

CIETAIS SĒJUMS
pelēks lina reljefa materiāls;
rozā zelta krāsas folijas B simbola
uzspiedums uz aizmugurējā vāka;
divas pelēkas škirlentas;
gaiši brūnas priekšlapas / pēclapas

Apskaties video

https://youtu.be/38FuRPZjFr8
https://youtu.be/38FuRPZjFr8


CENA
8.70 / 10.53 

ARTIKULS 
balts 41016002
melns 41016003

IZMĒRS
140 mm x 200 mm x 14 mm

IEKŠLAPAS
rūtiņas

PAPĪRS
FSC nekrītots, tonēts

LAPPUSES
176

ELASTĪGS SĒJUMS
elastīga piezīmju grāmata;
mākslīgās ādas vāks;
noapaļoti stūri;
zelta krāsas folijas B simbola
uzspiedums uz aizmugurējā vāka;
baltajai - sarkanas priekšlapas / pēclapas;
melnajai -  melnas priekšlapas / pēclapas un
krāsotas melnas bloka malas

BALTS - rodi līdzsvaru ikdienā!

Roc dziļāk!
Piezīmju grāmata

BALTS
Apskaties video

https://youtu.be/bo7U4VT1NBw
https://youtu.be/bo7U4VT1NBw
https://youtu.be/bo7U4VT1NBw


CENA
14.31 / 17.32 

ARTIKULS 
41016004

IZMĒRS
205 mm x 260 mm x 12mm

IEKŠLAPAS
rūtiņas

PAPĪRS
FSC nekrītots, tonēts

LAPPUSES
144

ELASTĪGS SĒJUMS
elastīga piezīmju grāmata;
mākslīgās ādas vāks;
noapaļoti stūri;
zelta krāsas folijas B simbola
uzspiedums uz aizmugurējā vāka;
melnas priekšlapas / pēclapas;
krāsotas melnas bloka malas

BALTS L 

Roc dziļāk!
Piezīmju grāmata

BALTS - lielām idejām!

Roc dziļāk!

Apskaties video

https://youtu.be/74TjpgUzDoI
https://youtu.be/74TjpgUzDoI
https://youtu.be/74TjpgUzDoI


saliktais vāks melns kartons – tekstils;
metālisks folijas uzspiedums uz vāka;
noapaļoti stūri

action
41023124

umbrella
41023121

power
41023123

moon
41023122

NATURAL

Roc dziļāk!
Piezīmju grāmata

NATURAL - izcel savu individualitāti! 

CENA
7.51 / 9.09

ARTIKULS 
410231

IZMĒRS
140 mm x 200 mm x 18 mm

IEKŠLAPAS
punktiņi

PAPĪRS
FSC nekrītots, tonēts

LAPPUSES
240

CIETAIS SĒJUMS

Apskaties video

https://youtu.be/jOhBgm2UNUQ
https://youtu.be/jOhBgm2UNUQ
https://youtu.be/jOhBgm2UNUQ


CENA
13.36 / 16.17 

ARTIKULS 
41020715

IZMĒRS
205 mm x 260 mm x 15mm

IEKŠLAPAS
neapdrukātas

PAPĪRS
FSC nekrītots, tonēts

LAPPUSES
96

SPIRĀĻOTS SĒJUMS
piezīmju bloks ar dabīgi baltām 
un biezām lapām;
zelta krāsas folijas uzspiedums;
melns, stingrs kartona vāks

SKETCH GOLD

Roc dziļāk!
Piezīmju grāmata

SKETCH GOLD - ļaujies iedvesmai! 

Roc dziļāk!

Apskaties video

https://youtu.be/fSvnUSNYC8k
https://youtu.be/fSvnUSNYC8k
https://youtu.be/fSvnUSNYC8k


Papīrlietas
Aksesuāri
2022



CENA
5.45 / 6.59

ARTIKULS 
41020720

IZMĒRS
140 mm x 200 mm x 3 mm

IEKŠLAPAS
neapdrukātas

PAPĪRS
FSC nekrītots, tonēts

LAPPUSES
32

SKAVOTAS BURTNĪCAS
3 burtnīcu komplekts ;
papīra vāki ar apdruku sietspiedē;
elastīgas un vieglas

MEMO BOOKS

MEMO BOOKS - saliec lietas pa plauktiem! 

Roc dziļāk!
Papīrlietas

Apskaties video

https://youtu.be/oGuuLCEBwgk
https://youtu.be/oGuuLCEBwgk
https://youtu.be/oGuuLCEBwgk


NOTEPAD

CENA
3.72 / 4.50

ARTIKULS 
41040019

IZMĒRS
131 mm x 199 mm x 10 mm

IEKŠLAPAS
neapdrukātas

PAPĪRS
FSC nekrītots, tonēts

LAPAS
76

LĪMĒTS PIEZĪMJU BLOKS
dažāda biezuma 5 krāsu lapas

NOTEPAD - lai dzīve kļūst košāka!

Roc dziļāk!
Papīrlietas

Apskaties video

https://youtu.be/bqIrX6w04-s
https://youtu.be/bqIrX6w04-s
https://youtu.be/bqIrX6w04-s


CENA
4.04 / 4.89

ARTIKULS 
81628011

IZMĒRS
10 x 15 cm 

APRAKSTS
komplektā 10 gb. kartītes;
5 krāsu variācijas – tirkīza ar spīdumu,
melns, bordo, gaiši pelēks, ziliviolets;
5 ornamentu variāciju uzspiedumi ar foliju
zelta un sudraba krāsā– spalva, pulkstenis,
pieneņpūka, ananass un spāre;
biezs, abpusēji krāsains toņpapīrs (~300 gr.)

GREETING CARDS
apsveikumu kartīšu komplekts

GREETING CARDS - iepriecini mīļos!

Roc dziļāk!
Papīrlietas



PENCIL HOUSE

CENA
7.00 / 8.47

ARTIKULS 
816280

IZMĒRS
7,5 x 19 cm aizvērtā veidā

APRAKSTS
penālis / gumijas aizdare
materiāls - mākslīgā āda;
var ievietot līdz ~10 rakstāmrīkiem;
izmantojams ar  ~A5 izmēra produktiem;
vai ~A4 izmēra produktiem pa īsāko malu

melns
81628001

bordo
81628002

zils
81628004

zelta
81628023

krēma rozā
81628014

gaiši zaļš
81628006

PENCIL HOUSE - kārtībai visapkārt!

Roc dziļāk!
Aksesuāri

Apskaties video

https://youtu.be/l1P9XKlf-3Y
https://youtu.be/l1P9XKlf-3Y
https://youtu.be/l1P9XKlf-3Y


CENA
2.39 / 2.89 

ARTIKULS 
804113

IZMĒRS
6,5 x 21 cm

APRAKSTS
materiāls - mākslīgā āda;
metālisks folijas uzspiedums

BOOKMARKS

melns
80411312

bordo
80411319

zils
80411318

pelēks
80411316

rozā
80411315

sarkans
80411321

gaiši zaļš
80411322

BOOKMARKS - virzies tikai uz priekšu!

Roc dziļāk!
Aksesuāri



SIA BALTS

+371 260 018 98
birojs@baltspaper.lv
Valguma iela 10, Rīga

www.baltspaper.lv
Facebook @baltspaper
Instagram @baltspaper

https://baltspaper.lv/product-category/piezimju-gramatas/
https://www.facebook.com/baltspaper
https://www.instagram.com/baltspaper/

