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CALENDÁRIO IMAGENS DE 
PAREDE INTERNACIONAL 2023 
Charming 

"Charming Cities" 

Janeiro de 2023 – Dezembro de 2023 (12 meses) 

Calendário de parede anual com espaço diário para notas. Com furo na parte 

superior para pendurar. Perfeito para planear. Temas variados, ideais para 

decorar o escritório ou a casa. Uma imagem diferente em cada mês. Com o 

mês anterior e o seguinte em cada página. Calendário com informações úteis 

e de interesse. Ideal para o escritório ou casa. 

 
As medidas do calendário pendurado são: 30x60 cm. 

 
Interior: 

 
 
 
 

         Vista do mês  

 
Para planeamento mensal. 

 
 

Formato: 

 
 
 

 
  30x30 - 300x300 18x18 - 180x180 

 
 

 
Cor/desenho: 

 
 

 Charming 

 
Idioma: 

Calendário multilingue: inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, 

neerlandês e português. 

 
 

Dias feriados: 

 
Com informações sobre os dias feriados do ano dos seguintes países: Argentina, Austrália, 

Bélgica, Brasil, Suíça, Chile, Alemanha, Espanha, França, Reino Unido, Irlanda, Itália, Luxemburgo, 

Mónaco, México, Países Baixos, Polónia, Portugal, Roménia, Rússia, Suécia, Ucrânia e Estados 

Unidos. 

 
 
 

 
> Referência: 781224923 

> EAN: 8422952344308 

> Conteúdo: O calendário anual inclui informações relativas a: feriados 

internacionais, fases da lua e mudanças de estação. O calendário inclui ainda 

outros conteúdos adicionais: calendário anual do ano em curso e do ano 

seguinte, planeamento anual, lista de dias feriados internacionais e início do 

ano novo chinês, muçulmano, ortodoxo e hebraico. 

> Duração da agenda/calendário: 12 meses (janeiro-dezembro) 

> Principais materiais: Papel. 

> Gramagem do papel: 150 g/m2. 

> Papel: Papel FSC® ecológico isento de cloro elementar e ácido, fabricado 

com energias limpas, com 100% de celulose controlada e de acordo com os 

certificados de qualidade ISO9001:2015 e ambiental ISO14001:2015, 

cumprindo assim a norma ISO9706 sobre a permanência do papel. O Forest 

Stewardship Council® (FSC®) é uma organização não governamental 

independente e sem fins lucrativos, criada para promover uma gestão florestal 

ambientalmente responsável, socialmente benéfica e economicamente viável 

em florestas de todo o mundo. 

> Peso: 240 g 

> Medidas exteriores: 300x300x5 mm 

Características técnicas 
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