
A6

109 mm (formátum vágás előtt)
105 mm (formátum vágás után)

152 m
m

 (form
átum

 vágás előtt)

148 m
m

 ( form
átum

 vágás után)

11 mm (belső keret)

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
admen te fu feugiamet admen

Spirálozott 
jegyzettömb 

 
Exero od te feu feugiamet ad do 
odiamconsent augait la feugiam 
commod eu facilissed tin et lum-
san henibh eum at dolut venit no-
strud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis dit 
praessequate

Exero od te feu feugiamet ad do 
odiamconsent augait la feugiam 
commod eu facilissed tin et lum-
san henibh eum at dolut venit no-
strud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis dit 
praessequate

Exero od
feugiamet

5 mm (belső keret)

11 mm 
(belső keret)

2 mm (kifutó)

109 mm (formátum vágás előtt)
105 mm (formátum vágás után)

152 m
m

 ( form
átum

 vágás előtt)

148 m
m

 (form
átum

 vágás után )

11 m
m

 (belső keret)

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
admen te fu feugiamet admen

Exero od te feu feugiamet ad do 
odiamconsent augait la feugiam 
commod eu facilissed tin et lum-
san henibh eum at dolut venit no-
strud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis dit 
praessequate

Exero od te feu feugiamet ad do 
odiamconsent augait la feugiam 
commod eu facilissed tin et lum
san henibh eum at dolut venit no
strud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis dit 
praessequate

Exero od
feugiamet

11 mm 
(belső keret)

2 mm 
(kifutó)

5 mm (belső keret)

A6
Spirálozott 
jegyzettömb 

 

A5

152 mm (formátum vágás előtt)
148 mm (formátum vágás után)

214 m
m

 (form
átum

 vágás előtt)

210 m
m

 ( form
átum

 vágás után)

11 mm (belső keret)

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
admen te fu feugiamet admen

Spirálozott 
jegyzettömb 

 
Exero od te feu feugiamet ad do 
odiamconsent augait la feugiam 
commod eu facilissed tin et lum-
san henibh eum at dolut venit no-
strud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis dit 
praessequate

152 mm (formátum vágás előtt)
148 mm (formátum vágás után)

214 m
m

 ( form
átum

 vágás előtt)

210 m
m

 (form
átum

 vágás után )

11 m
m

 (belső keret)

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
admen te fu feugiamet admen

Exero od te feu feugiamet ad do 
odiamconsent augait la feugiam 
commod eu facilissed tin et lum-
san henibh eum at dolut venit no-
strud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis dit 
praessequate

A5
Spirálozott 
jegyzettömb 
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Exero od te feu feugiamet ad do 
odiamconsent augait la feugiam 
commod eu facilissed tin et lum-
san henibh eum at dolut venit no-
strud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis dit 

A4

214 mm (formátum vágás előtt)
210 mm (formátum vágás után)

301 m
m

 (form
átum

 vágás előtt)

297 m
m

 (form
átum

 vágás után)

11 mm (belső keret)

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
admen te fu feugiamet admen

Spirálozott 
jegyzettömb 

 
Exero od te feu feugiamet ad do 
odiamconsent augait la feugiam 
commod eu facilissed tin et lum-
san henibh eum at dolut venit no-
strud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis dit 
praessequate

214 mm (formátum vágás előtt)
210 mm (formátum vágás után)

301 m
m

 ( form
átum

 vágás előtt)

297 m
m

 (form
átum

 vágás után )

11 m
m

 (belső keret)

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
admen te fu feugiamet admen

Exero od te feu feugiamet ad do 
odiamconsent augait la feugiam 
commod eu facilissed tin et lum-
san henibh eum at dolut venit no-
strud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis dit 
praessequate

A4
Spirálozott 
jegyzettömb  

 

DL

103 mm (formátum vágás előtt)

99 mm (formátum vágás után)

214 m
m

 ( form
átum

 vágás előtt)

210 m
m

 (form
átum

 vágás után )

Spirálozott 
jegyzettömb 

 

11 mm (belső keret)

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit 
amet admen te fu feugiamet admen

Exero od te feu feugiamet ad do 
odiamconsent augait la feugiam 
commod eu facilissed tin et lum-
san henibh eum at dolut venit no-
strud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis dit 
praessequate

DL

103 mm (formátum vágás előtt)

99 mm (formátum vágás után)

214 m
m

 (form
átum

 vágás előtt)

210 m
m

 (form
átum

 vágás után)

Spirálozott 
jegyzettömb  

 

11 m
m (belső keret)

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit 
amet admen te fu feugiamet admen
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