


DESPRE UNIKA
Un nou an bate la ușă și ce poate fi mai reconfortant decât ideea că, în 2018, ai putea fi mai organizat, cu gândurile mai ordonate și cu planurile 
bine puse la punct? Pentru asta ai nevoie de o agendă, de un notes sau poate chiar de un organizer. Da, ai auzit bine! Nu de smartphone, nu de 
post-it, nu de semne făcute în grabă în palmă. Produsele Unika sunt cheia succesului tău, indiferent de profesia pe care o ai.

Transformă-ți agenda într-un prieten de nădejde! Poart-o cu tine la fiecare pas, notează-ţi ideile, gândurile, permite-le banalelor foi de hârtie să te 
ajute atunci când ai cea mai mare nevoie. Ideile tale vor fi, astfel, în siguranţă! Odată notate, nu mai e nevoie să-ţi faci griji că pierzi esenţialul. 
Te poţi concentra liniștit asupra detaliilor, poţi să dezvolţi ușor o idee de afaceri sau un gând personal. Ești tu cu tine însuţi și vei fi surprins de 
ajutorul pe care ţi-l oferă un pix și o foaie de agendă atunci când ai nevoie să te organizezi și să-ţi pui ordine în gânduri.
 
Produse 100% românești, din piele naturală și ecologică.
 
Și, dacă te-am convins de utilitatea unei agende în viaţa ta, de ce să nu te bucuri de un produs 100% original românesc, fabricat din materiale de 
o calitate foarte bună? Spre deosebire de Unika, cele mai multe produse de pe piaţă sunt fabricate în masă și importate din alte ţări, le lipsește 
personalitatea și farmecul. Produsele Unika pot fi un cadou original pentru cei dragi și, înainte de toate, pentru tine!
Și lista continuă: portofele, etui de pix, de cărți de vizită sau de ochelari, tot felul de cadouri corporate din piele naturală, mape și seturi de birou, 
genți serviete și chiar produse specifice domeniului HORECA. (mape meniu, mape de cameră etc.)

Anul acesta vrem să te surprindem cu noutăți, vrem să ducem produsele noastre în zona de fashion, de exemplu: cum ar fi să asortezi agenda cu 
etuiul de cărți de vizită, sau cu cel de ochelari?

Culoare? Cum sună 40 de culori de piele naturală și peste 100 de nuanțe și texturi de piele ecologică?
Broderie cu modele tradiționale pentru prima dată în ROMÂNIA.

Pentru noi 2017 înseamnă mult, am împlinit 10 ani de când suntem cu voi, vă mulțumim!
Și da, ai 10 motive să alegi Atelierele Unika:

• Ai un produs unic
• Ai un produs fabricat în România
• Ai o gamă variată de culori și modele
• Sunt produse din piele naturală
• Sunt produse de calitate la prețuri accesibile
• Sunt produse care te țin o viață
• Folosim accesorii rezistente folosite și de marile case de modă
• Poți face un cadou din oricare produs ales din colecție
• Designul îndeplinește și cea mai aprigă dorință
• Suntem aproape de tine! 
www.unika.com.ro www.unikashop.ro și în Mall Promenada, București 

A new year knocks on the door and what can be more refreshing than the idea that in 2018 you could be more organized, with more thoughtful 
plans and well-planned ideas? That’s why you need an agenda, a note, or even an organizer. Yeah, you heard it! Not the smartphone, not the 
post-it, not the hurried signs in the palm. Unika’s products are the key to your success, no matter what profession you have.

Turn your agenda into a friend! Carry it with you every step, write your ideas, your thoughts, allow the banal sheets of paper to help you when you 
need the most. Your ideas will be safe! Once noted, you no longer have to worry about losing the essentials. You can concentrate on the details, 
you can easily develop a business idea or a personal thought. You are with yourself and you will be surprised by the help that a pen and a sheet of 
paper give you when you need to organize yourself and put your thoughts in order.

100% Romanian products made of genuine and synthetic leather.

And if I convinced you of the usefulness of an agenda in your life, why not enjoy a 100% original Romanian product made of high quality 
materials? Unlike Unika, most products on the market are mass-produced and imported from other countries, lacking personality and charm. 
Unika products can be an original gift for loved ones and, above all, for you!
And the list goes on: wallets, pen holders, business cards or sunglasses holder, all kinds of corporate gifts from genuine leather, document and 
office sets, handbags and even HORECA-specific products. (Menu folders, room directory etc.)
This year we want to surprise you with news, we want to bring our products to the fashion area, for example: how would you like to match the 
agenda with the glasses pouch?

Color? What do 40 colors of genuine leather sound like and over 100 shades and textures of synthetic leather?
And for the first time in ROMANIA embroidery with traditional models!
For us 2017 means a lot, we have reached 10 years since we are with you, thank you!
And yes, you have 10 reasons to choose Unika Workshops:

• You have a unique product
• You have a product manufactured in Romania
• You have a wide range of colors and patterns
• They are made of natural leather
• They are quality products at affordable prices
• They are products that resist for a lifetime
• We use durable accessories used by large fashion houses
• You can make a gift from any product selected from the collection
• Design meets the highest desire
• We’re close to you!
www.unika.com.ro www.unikashop.ro and in Bucharest Promenada Mall
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AGENDE PIELE ECOLOGICĂ



Dimensiuni/Size

17,5 x 23,5 cm

TOSCA
Coperta exterioară este flexibilă, 
din piele ecologică, cu buzunare 
interioare și închidere cu magnet. 

Blocul detașabil nedatat are format 
16x22 cm, hârtie offset alb, 224 pagi-
ni, tipar 2 culori, forzatz harta 
României. 

Ambalare individuală în cutie carton 
alb.

Culori coperți: maro, gri, bleu, 
portocaliu.

The exterior cover is flexible and 
made from synthetic leather with 
inside pockets and magnetic closing 
system. 

The book block is removable, 
undated, 16x22 cm, has 224 pages, 
with white offset paper, 2 color print. 

The packaging is an individual white 
board box.

Color chart: brown, grey, blue, 
orange.

AGENDE PIELE ECOLOGICĂ

Standard cover colors
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Dimensiuni/Size

18 x 24 cm

LOIS
Coperta exterioară este buretată, 
din piele ecologică, cu buzunare 
interioare pentru cărți de vizită/
carduri, închidere cu capsă. 

Blocul detașabil datat are format 16x22 
cm, hârtie offset ivoire, 344 pagini, tipar 
2 culori, hărți policromie.

Ambalare individuală în cutie carton 
kraft.
 
Culori coperți: maro, bordo, 
albastru, negru.

The diary has a padded cover made 
from synthetic leather, with inside 
business card pockets and a staple 
closing system.

The book block is removable, daily 
dated, 16x22 cm, has 344 pages, 
including maps, with ivory offset paper. 

The packaging is an individual kraft 
box.

Color chart: brown, bordeaux, 
blue, black.

Standard cover colors
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Dimensiuni/Size

16 x 22 cm

TWIN
Agendă dublă cu copertă flexibilă 
din piele ecologică, dublă față, 
în 2 culori, format: 16x22 cm. 

Un bloc reprezintă agenda 
săptămânală datată, iar celălalt 
agenda nedatată. Total 256 pagini 
tipărite la 2 culori, pe hârtie offset 
ivory de 70 gr. 

Ambalare individuală în cutie carton alb.

Combinații din 2 culori din 10 
variante disponibile: bordo, maro, 
negru, roșu, albastru, bleu, gri, 
portocaliu, verde, mov.

 

Double diary with flexible cover 
made from synthetic leather, 
double face in 2 colors, 16x22 cm. 

One bookblock is weekly dated and 
the other one undated. It has 256 
pages, double-sided black-and-
white, with ivory offset 70gr paper. 

The packaging is an 
individual white box.

Combinations of 2 from 10 available 
colors: bordeaux, brown, black, red, 
blue, light blue, grey, orange, green, 
purple.

Standard cover colors

AGENDE PIELE ECOLOGICĂ
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Dimensiuni/Size

17,5 x 23,5 cm

ROMA

Coperta este flexibilă, din piele 
ecologică exterior și interior, 
cu buzunar pentru documente. 

Blocul nedatat are format 16x22 cm, 
hârtie offset alb, 224 pagini, 
spiră metalică ascunsă în copertă. 

Ambalare în cutie colectivă.

Culori coperți: roșu, gri, negru, 
maro, albastru, portocaliu.

The diary has a flexible cover, from 
synthetic leather on the outside and 
inside with a document pocket. 

The book block undated, 16x22 cm, 
has 224 pages, with white offset 
paper, hidden metallic spiral. 

The packaging is made in a collective 
box.

Color chart: red, grey, black, brown, 
blue, orange.

Standard cover colors
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Dimensiuni/Size

16 x 22 cm

GAMA NORRIS
Coperta exterioară este buretată, din piele 
ecologică, cu buzunar spate pentru documente, 
închidere cu capsă, bloc fix, format 16x22 cm, 
tipar 2 culori, hârtie offset ivoire.

• DATATĂ: 344 pagini, hărți policromie. 
• COMBI (săptămânal datat + nedatat): 

256 pagini. 
• NEDATATĂ: 224 pagini, harta României 

forzatz. 

Ambalare individuală în cutie carton alb.

Culori coperți: negru, verde, roșu, albastru
La cerere *: portocaliu, gri, maro. 

La cerere clapa de închidere se poate executa 
în forma siglei.

The padded exterior cover is made from synthetic 
leather, with a back pocket for documents and a 
staple closing system, the book block is fixed,16x22 
cm, 2 color print, with ivory offset paper.

• DAILY DATED: 344 pages, full color maps
• COMBI (weekly dated+undated): 256 pages, 
• UNDATED: 224 pages, Romanian map end 

paper. 

The packaging is an individual white box.

Color chart: black, green, blue, red. 
At request*: orange, grey, brown. 

At request, the flap can be formed in the logo’s 
brand. 

Standard cover colors

Optional cover colors

AGENDE PIELE ECOLOGICĂ
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Dimensiuni/Size

16 x 22 cm

RAVELO
Coperta exterioară fixă este flexibilă, 
din piele ecologică dublă față, cu 
suport pentru pix, închidere cu clapă. 

Blocul nedatat are format 16x22 cm, 
hârtie offset alb, 224 pagini, harta 
României forzatz. 

Ambalare în cutie colectivă.

Combinații din 2 culori din 8 variante 
disponibile: maro, negru, roșu, 
albastru, bleu, gri, portocaliu, verde.

The diary has a flexible cover made 
from synthetic leather double face, 
with pen holder and a flap closing 
system. 

The bookblock undated, 16x22 cm, 
has 224 pages, with white offset 
paper. 

The packaging is made in a collective 
box.

Combinations of 2 from 8 available 
colors: brown, black, red, blue, light 
blue, grey, orange, green.

Standard cover colors
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POVESTE TRADIȚII

GAMA TRADIȚII
Suntem români și aspectele definitorii pentru țară sunt folclorul și tradițiile unice.
Pentru a perpetua din generație în generație simbolurile culturii țării românești, strămoșii noștri au 
conservat cu responsabilitate semne care definesc timpul, soarele și stelele.
Cele mai înțelepte femei și zeițe au stăpanit aceste meștesuguri la perfecție: torsul, țesutul, cusutul; 
pentru că firele, ițele, urzeala - reprezintă structura lumii; iar simbolurile cusute pe pânza folosită în 
ritualuri, au puteri magice.
Anul acesta încercăm să ne ajutăm strămoșii și vom duce mai departe tradiția prin broderia acestor 
simboluri pe coperți.
Descrierea mitologică a semnelor:

TIMPUL / MOTORUL TIMPULUI Sugerează energia regeneratoare, 
succesiunea celor 4 anotimpuri, datorată celor 4 vânturi, care trag, ca 4 cai, în direcții 
diferite. 

SOARELE Ultima eră glaciară a forțat oamenii să-și caute adăpost în peșteri 
și singurul ajutor l-au primit de la Soare. Către Soare și-au îndreptat oamenii și rugile, 
speranța și mulțumirile.
Acum aproximativ 10 000 de ani, oamenii au imaginat semnul “S” ca semn dual. 
“S”-ul s-a dublat sau s-a triplat și a format rozeta solară, Soarele fiind erou principal în 
fenomenul Universal al mișcării.

STELELE Sunt sursă de lumină și reper: te ajută să găsești calea cea bună.
Fiecare stea are povestea ei.
Împreună, în ordine, stelele reprezintă lumea și locul nostru în ea.

We are Romanian and the defining aspects for our country are the folklore and unique traditions.
In order to perpetuate from generation to generation the cultural symbols of the Romanian country, 
our ancestors consciously held signs that define the time, the sun and the stars.
The wisest women and goddesses mastered these crafts to perfection: the spinning, the weaving, 
the sewing: because the yarns, the needles, the net - is like the structure of the world; and the 
symbols sewn on canvas used in rituals have magical powers.
This year we are trying to help our ancestors and carry on the tradition by embroidering these 
symbols on the covers.
Mythological description of signs:

TIME / TIME ENGINE Suggests the regenerative energy, the succession of 
the 4 seasons, due to the 4 winds, which pull, like 4 horses, in different directions.

SUN The last ice age forced people to seek shelter in caves and the only help they 
received was from the sun. To the Sun they have directed prayers, believe, hope and 
gratitude.
About 10,000 years ago, people imagined the sign “S” as a dual sign. The S has doubled 
or tripled and formed the solar rosette, the Sun being the main hero in the Universal 
Movement phenomenon.

STARS They are the source of light and landmark: they help you find the right way.
Every star has her story.
Together, in one order, the stars represent the world and our place in it.



1

4

7

2

5

8

3

6

BUZUNAR
/Pocket

COMBI
/Combi

Set Agendă NEDATATĂ
/Undated Set:

NEDATATĂ
/Undated

SĂPTĂMÂNALĂ
/Weekly dated

Set Agendă DATATĂ
/Dated Set:

DATATĂ
/Dated

PLANNER
/Planner

8x16 cm, 120 pagini

8x16 cm, 120 pages

săptămânal datat + nedatat
16x22 cm, 256 pagini

weekly dated+undated
16x22 cm, 256 pages

Este format din: agendă nedatată, planner și agendă de buzunar. 
Ambalarea se face într-o cutie de cadou inclusă în preț.

Undated diary, planner and pocket diary. 
The products are packed in a gift box that is included in the price. 

16x22 cm, 224 pagini, 
harta României forzatz

16x22 cm, 224 pages, 
Romanian map end paper

20.5x26 cm, 136 pagini, 
hărți policromie

20.5x26 cm, 136 pages, 
full color maps

Este format din: agendă datată, planner și agendă de buzunar. 
Ambalarea se face într-o cutie de cadou inclusă în preț.

Dated diary, planner and pocket diary. 
The products are packed in a gift box that is included in the price.

16x22 cm, 344 pagini, 
hărți policromie

16x22 cm, 344 pages, 
full color maps

10x28 cm, 108 pagini

10x28 cm,108 pages
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AGENDE GAMA TRADIȚII
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UNIKA în România, este compusă din: 
agendă de buzunar, agendă nedatată, 
agendă datată, agendă combi, agendă 
săptămânală, planner, set cu agendă 
nedatată și set cu agendă datată. 

Coperțile sunt buretate, din piele 
ecologică cu aspect de pânză, brodate 
cu motive tradiționale românești. 
Blocul are hârtie offset ivoire, tipar 2 culori.

Ambalare individuală în cutie carton alb.

Culori coperți: bej, gri, maro, roșu, verde.

The covers are padded, from synthetic 
leather with a canvas look, embroidered 
with romanian traditional motifs. 

The book block has with ivory offset paper, 
2 colors print.

The packaging is an individual white box.

Color chart: beige, grey, brown, red, 
green.

Standard cover colors
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BUZUNAR
/Pocket

COMBI
/Combi

Set Agendă NEDATATĂ
/Undated Set:

NEDATATĂ
/Undated

SĂPTĂMÂNALĂ
/Weekly dated

Set Agendă DATATĂ
/Dated Set:

DATATĂ
/Dated

PLANNER
/Planner

8x16 cm, 120 pagini

8x16 cm, 120 pages

săptămânal datat + nedatat
16x22 cm, 256 pagini

weekly dated + undated
16x22 cm, 256 pages

Este format din: agendă nedatată, planner și agendă de buzunar. 
Toate cele 3 produse au inclus în preț cantul colorat pigment asortat. 
Ambalarea se face într-o cutie de cadou inclusă în preț.

Undated diary, planner and pocket diary. All three products have 
matching colored edge included in the price and come with a gift 
box which is also included.

16x22 cm, 224 pagini,
harta României forzatz

16x22 cm, 224 pages, 
Romanian map end paper

20.5x26 cm, 136 pagini, 
hărți policromie

20.5x26 cm, 136 pages, 
full color maps

Este format din: agendă datată, planner și agendă de buzunar. 
Toate cele 3 produse au inclus în preț cantul colorat pigment 
asortat. Ambalarea se face într-o cutie de cadou inclusă în preț.

Dated diary, planner and pocket diary. All three products have 
matching colored edge included in the price and come with a 
gift box which is also included.

16x22 cm, 344 pagini, 
hărți policromie

16x22 cm, 344 pages, 
full color maps

10x28 cm, 108 pagini

10x28 cm, 108 pages

AGENDE GAMA DECOR

17AGENDE GAMA DECOR
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Coperta este buretată, din piele 
ecologică, are cusătură perimetrală și 
ornamentală, timbru sec cu anul, 
cant colorat pigment. 

Blocul are hârtie offset ivoire, 
tipar 2 culori.

Ambalare individuală în cutie carton alb.

Culori coperți: portocaliu, maro, 
roșu, negru, albastru.

The cover is made from synthetic 
leather, with ornament stitches, 
deboss with the year, 
colored edge.

The book block has with ivory offset 
paper, 2 colors print.

The packaging is an 
individual white box.

Color chart: orange, brown, red, 
black, blue.

Standard cover colors
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BUZUNAR
/Pocket

COMBI
/Combi

10 CULORI

NEDATATĂ
/Undated

DATATĂ
/Dated

8x16 cm, 120 pagini

8x16 cm, 120 pages

săptămânal datat + nedatat
16x22 cm, 256 pagini,
elastic detașabil

weekly dated + undated
16x22 cm, 256 pages, 
detachable elastic band

16x22 cm, 224 pagini, 
elastic detașabil, 
harta României forzatz

16x22 cm, 224 pages, 
detachable elastic band, 
Romanian map end paper

16x22 cm, 344 pagini, elastic 
detasabil, hârți policromie

16x22 cm, 344 pages, 
detachable elastic band, 
full color maps

19AGENDE GAMA FLEXI

AGENDE GAMA FLEXI

1 2

43

Coperta este flexibilă, din piele 
ecologică dublă față, colțuri rotunjite. 
Bloc din hârtie offset ivoire, 
tipar 2 culori.
Ambalare în cutie carton alb.

Combinații din 2 culori din 
10 variante disponibile: bordo, 
maro, negru, roșu, albastru, bleu, 
gri, portocaliu, verde, mov.

Flexible cover made from synthetic 
leather double face, round corners.
The bookblock is made from ivory 
offset paper, 2 color print.
The packaging is an
individual white box.

Combinations of two colors from 10 
available: bordeaux, brown, black, 
red, blue, light blue, grey, orange, 
green, purple.

Standard cover colors
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BUZUNAR
/Pocket

COMBI
/Combi

NEDATATĂ
/Undated

DATATĂ
/Dated

PLANNER
/Planner

8x16 cm, 120 pagini

8x16 cm, 120 pages

săptămânal datat + nedatat
16x22 cm, 256 pagini

weekly dated + undated
16x22 cm, 256 pages

16x22 cm, 224 pagini,
harta României forzatz

16x22 cm, 224 pages, 
Romanian map end paper

16x22 cm, 344 pagini, 
hărți policromie

16x22 cm, 344 pages, 
full color maps

10x28 cm, 108 pagini

10x28 cm, 108 pages

21AGENDE GAMA ECO

2 3 4

15

Coperta este tare, din piele ecologică 
cu textură de lemn și colțuri rotunjite, 
timbru sec cu anul, elastic. 
Blocul are hârtie offset ivoire, 
tipar 2 culori.
Ambalare individuală în cutie carton 
alb.

Culori coperți: bej, maro, negru, 
albastru. 
Culori elastic: roșu, verde, portocaliu, 
bej, maro, bleu. 

The pocket diary has a hard cover 
made from synthetic leather, with a 
wood appearance, round corners, 
deboss with the year, elastic. The 
book block has ivory offset paper, 
two color print. 
The packaging is an 
individual white box.

Color chart: beige, brown, black, blue. 
Elastic colors: red, green, orange, 
beige, brown, blue.

Standard cover colors
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BUZUNAR
/Pocket

COMBI
/Combi

Set Agendă NEDATATĂ
/Undated Set:

NEDATATĂ
/Undated

Set Agendă DATATĂ
/Dated Set:

DATATĂ
/Dated

PLANNER
/Planner

8x16 cm, 120 pagini

8x16 cm, 120 pages

săptămânal datat + nedatat
16x22 cm, 256 pagini

weekly dated + undated
16x22 cm, 256 pages

Este format din: agendă nedatată, planner și agendă de buzunar. 
Toate cele 3 produse au inclus în preț cantul colorat pigment asortat. 
Ambalarea se face într-o cutie de cadou inclusă în preț.

Undated diary, planner and pocket diary. All three products have 
matching colored edge included in the price and come with a gift 
box which is also included.

16x22 cm, 224 pagini, 
harta României forzatz

16x22 cm, 224 pages, 
Romanian map end paper.

Este format din: agendă datată, planner și agendă de buzunar. 
Toate cele 3 produse au inclus în preț cantul colorat pigment 
asortat. Ambalarea se face într-o cutie de cadou inclusă în preț. 

Dated diary, planner and pocket diary. All three products have 
matching colored edge included in the price and come with a 
gift box which is also included.

16x22 cm, 344 pagini, 
hărți policromie

16x22 cm, 344 pages, 
full color maps

10x28 cm, 108 pagini

10x28 cm, 108 pages
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AGENDE GAMA LUX
2 3

51

4

Coperta este tare, din piele ecologică, 
colț rotund bloc și copertă. 

Prețul include cant colorat pigment și 
timbru sec cu anul, hârtie offset ivoire, 
tipar 2 culori.

Ambalare individuală în cutie carton 
alb.

Culori: gri, verde, albastru, maro, roșu. 

La cerere*: portocaliu.

It has a hard cover made from
synthetic leather, with round
bookblock and cover. 

The price includes the colored edge, 
ivory offset paper, two color print.

The packaging is an
individual white box.

Color chart: grey, green, blue, brown, 
red. 
At request*: orange.

Standard cover colors

At request*
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BUZUNAR
/Pocket

COMBI
/Combi

Set Agendă NEDATATĂ
/Undated Set:

NEDATATĂ
/Undated

Set Agendă DATATĂ
/Dated Set:

DATATĂ
/Dated

8x16 cm, 120 pagini

8x16 cm, 120 pages

săptămânal datat + nedatat
16x22 cm, 256 pagini

weekly dated + undated
16x22 cm, 256 pages

Este format din: agendă nedatată, planner și agendă de buzunar. 
Ambalarea se face într-o cutie de cadou inclusă în preț. 

Undated diary, planner and pocket diary. 
The products are packed in a gift box that is included in the price. 

16x22 cm, 224 pagini, 
harta României forzatz

16x22 cm, 224 pages, 
Romanian map end paper.

Este format din: agendă datată, planner și agendă de buzunar. 
Ambalarea se face într-o cutie de cadou inclusă în preț.
 
Dated diary, planner and pocket diary. 
The products are packed in a gift box that is included in the price. 

16x22 cm, 344 pagini, 
hărți policromie

16x22 cm, 344 pages, 
full color maps

25AGENDE GAMA CLASIC

AGENDE GAMA CLASIC

5 6

SĂPTĂMÂNALĂ
/Weekly dated

PLANNER
/Planner

20.5x26 cm, 136 pagini, 
hărți policromie

20.5x26 cm, 136 pages, 
full color maps

10x28 cm, 108 pagini

10x28 cm, 108 pages

5 4

51
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6

Coperta este tare, din piele ecologică, 
timbru sec cu anul. 

Bloc din hârtie offset alb, tipar 2 culori.

Ambalare în cutie colectivă.

Culori copertă,10 variante 
disponibile: bordo, maro, negru,
roșu, albastru, bleu, gri, portocaliu, 
verde, mov. 

Hard cover made from synthetic 
leather, deboss with the year.

The book block is made from white 
offset paper, 2 print color.

The packaging is made in a collective 
box.

10 available colors: bordeaux, brown, 
black, red, blue, light blue, grey, 
orange, green, purple.
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Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

PRIMA ECO

Copertă flexibilă realizată manual, 
din piele regenerată.

Blocul detașabil nedatat, are format 
16x22 cm, 224 pagini, tipărite pe 
hârtie offset alb, cu forzatz 
harta României. 

Ambalare în cutie cadou din 
carton alb.

Flexible cover, from regenerated 
leather.

 The bookblock is removable, 
undated, 16x22cm, 224 pages, 
with offset white print paper.

It is packed in a gift box made from 
white cardboard. Standard cover colors

AGENDE PIELE ȘI MATERIALE RECICLATE

27AGENDE PIELE ȘI MATERIALE RECICLATE

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

TYROL

Copertă flexibilă realizată manual, 
din piele regenerată, cu suport dublu 
de pix care are rol de închidere a 
coperții. 

Blocul detașabil nedatat, are format 
16x22 cm, 224 pagini, tipărite pe 
hârtie offset ivoire la 2 culori, cu 
forzatz harta României. 

Ambalare în cutie cadou din carton alb.

Culori: maro

Flexible cover handmade, from 
regenerated leather with a double 
pen holder which has also the role 
of closing the diary. 

The bookblock is removable, 
undated, 16x22cm, 224 pages, 
with 2 color print offset ivory paper. 

It is packed in a gift box made from 
white cardboard. 

Color chart: brown

Standard cover colors
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18 x 24 cm

ORGANIZER RAINBOW 
Organizer-ul are coperta buretată din 
piele naturală, cu buzunare diverse pe 
interior și închidere cu capsă metalică. 
Blocul detașabil din hârtie albă, are 
format 15.5 x 22 cm și este structurat 
astfel: 128 pagini agendă săptămânală 
datată, 46 pagini agendă telefonică cu 
repertoar, 110 pagini speciale pentru 
planificări diverse cu 9 separatoare, 
harta lumii policromie și trei huse 
speciale din pvc. 
Blocul este prins de copertă cu 
mecanism cu 6 inele. 
Ambalare în cutie individuală kraft. 
Culori: cuoio, santa claus, arancio, nero, 
blu marino.

The organizer has a padded cover 
made from genuine leather with 
inside pockets and a stable closing 
system. 
The removable book block is made 
from white paper, 15.5x22 cm and it is 
structured as follow: 128 pages week-
ly dated, 46 telephone pages, 110 
planning pages with 9 dividers, world 
full color map and three business card 
slots.
The packaging is made in a individual 
kraft box.
Color chart: cuoio, santa claus, aran-
cio, nero, blu marino.

Standard cover colors

AGENDE PIELE 
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Dimensiuni/SizeDimensiuni/Size
18 x 24 cm

RAINBOW
Agenda are copertă buretată, 
din piele naturală, cu buzunare 
diverse în interior și sistem de 
închidere cu capsă metalică. 

Ambalare în cutie individuală 
transparentă.

Blocul detașabil este datat, 
are format 16x22 cm, hârtie offset 
ivoire, 344 pagini, tipar 2 culori, 
hărți policromie. 

Coperți în 25 de culori. 

The diary has a padded cover, 
from genuine leather, with inside 
pockets and magnetic staple 
closing system.

The packaging is made in a individual 
transparent box.

The book block is removable, 
daily dated, 16x22 cm, has 344 
pages, with ivory offset paper, two 
color print, full color maps.

Covers in 25 colors.

Standard cover colors
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Dimensiuni/Size

18 x 24 cm

VIOLA
Agenda are coperta buretată, din 
piele naturală, cu buzunare diverse în 
interior, sistem de închidere cu capsă 
magnetică și binduri pe cotor. 

Ambalare individuală în cutie carton 
kraft.

Blocul detașabil este datat, are 
format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, 
344 pagini, tipar 2 culori, 
hărți policromie. 

Culori coperți: negru, maro, bordo. 
Prețul include cant colorat pigment 
asortat.

The diary has a padded cover made 
from genuine leather, with inside 
pockets and a magnetic staple closing 
system and ornaments on the spine. 

The packaging is an 
individual kraft box.
The bookblock is removable, daily 
dated, 16x22 cm, has 344 pages, 
including maps, with ivory offset 
paper. 

Color chart: black, brown, bordeaux. 
The colored edge is included in the 
price.

Standard cover colors
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AGENDE PIELE 

Dimensiuni/Size

18 x 24 cm

NETTO
Agenda are copertă buretată, din 
piele naturală, cu buzunare diverse 
în interior și sistem de închidere cu 
mecanism metalic. 

Ambalare individuală în cutie carton 
kraft.

Blocul detașabil este datat, are format 
16x22 cm, hârtie offset ivoire, 344 pagi-
ni, tipar 2 culori, hărți policromie. 

Culori coperți: negru, maro, 
albastru, bordo. 

The diary has a padded cover made 
from genuine leather, with inside 
pockets and a metalic closing system.

The packaging is an 
individual kraft box.

The bookblock is removable, daily 
dated, 16x22 cm, has 344 pages, 
including maps, with ivory offset 
paper. 

Color chart: black, brown, blue, 
bordeaux. 

Standard cover colors
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Dimensiuni/Size

18 x 24 cm

ALASKA
Agenda are copertă buretată, din 
piele naturală, cu buzunare diverse 
în interior și sistem de închidere cu 
bridă metalică. 

Blocul detașabil este datat, are 
format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, 
344 pagini, tipar 2 culori, 
hărți policromie.

Ambalare individuală în cutie 
carton kraft.

Culori coperți: negru, maro. 

The diary has a padded cover made 
from genuine leather, with inside 
pockets and a metallic ring closing 
system. 

The bookblock is removable, daily 
dated, 16x22 cm, has 344 pages,
including maps, with ivory offset 
paper.

The packaging is an
individual kraft box.

Color chart: black, brown.

Standard cover colors
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AGENDE PIELE 

Dimensiuni/Size

18 x 24 cm

ALMA
Agenda are copertă buretată, din 
piele, cu buzunare diverse în interior și 
sistem de închidere cu capsă metalică. 

Blocul detașabil este datat, are 
format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, 
344 pagini, tipar 2 culori, 
hărți policromie.

Ambalare individuală în cutie carton 
kraft.

Culori coperți: negru, maro, bordo, 
albastru.

The diary has a padded cover made 
from genuine leather, with inside 
pockets and a magnetic staple 
closing system. 

The book block is removable, daily 
dated, 16x22 cm, has 344 pages, 
including maps, with ivory offset paper. 

The packaging is an 
individual kraft box.

Color chart: black, brown, bordeaux, 
blue.

Standard cover colors
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Dimensiuni/Size

17,5 x 23,5 cm

MIRROR
Agenda are copertă moale, realizată 
din piele naturală exterior și interior, 
închisă cu clapă din piele. 

Blocul detașabil este datat, are 
format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, 
344 pagini, tipar 2 culori, hărți poli-
cromie și are o supracopertă 
din piele. 

Produsul este lucrat integral manual.
Ambalare individuală în cutie carton 
kraft.

Culoare copertă: maro. 

The diary has soft cover, made from 
genuine leather outsite and inside, 
closed with a leather clap. 

The removable book block is dated, 
16x22 cm, ivoiry offset paper, 344 
pages, two print color, full color maps 
and has a overcover from leather.

The product is handmade. 
The packaging is an 
individual kraft box.

Color chart: brown. 

Standard cover colors
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AGENDE PIELE 

Dimensiuni/Size

18 x 24 cm

GALLO
Agenda are copertă buretată, din 
piele, cu buzunare diverse în interior 
și sistem de închidere cu capsă. 

Ambalare individuală în cutie carton 
kraft.

Blocul detașabil este datat, are 
format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, 
344 pagini, tipar 2 culori, 
hărți policromie.

Culori coperți: negru, maro, albastru, 
roșu, verde.

The diary has a padded cover made 
from genuine leather, with inside 
pockets and a staple closing system. 

The packaging is an 
individual kraft box.

The book block is removable, daily 
dated, 16x22 cm, has 344 pages, 
including maps, with ivory offset 
paper.

Color chart: black, brown, blue, red, 
green.

Standard cover colors
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Dimensiuni/Size

18 x 24 cm

MILLE
Agenda are copertă buretată, din 
piele, cu buzunare diverse în interior 
și sistem de închidere cu capsă. 

Ambalare individuală în cutie carton 
kraft.

Blocul detașabil este datat, are 
format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, 
344 pagini, tipar 2 culori, 
hărți policromie. 

Culori coperți: negru, maro, albastru, 
roșu.

The diary has a padded cover made 
from genuine leather, with inside 
pockets and a metalic staple closing 
system. 

The packaging is an 
individual kraft box.

The book block is removable, daily 
dated, 16x22 cm, has 344 pages, two 
color print,including maps, with ivory 
offset paper. 

Color chart: black, brown, blue, red. 

Standard cover colors

39AGENDE PIELE

AGENDE PIELE 

Dimensiuni/Size

17,5 x 23,5 cm

VINTAGE

Agenda are copertă moale, realizată 
din piele naturală exterior și interior, 
închidere cu magnet. 

Ambalare individuală în cutie carton 
kraft.

Blocul detașabil este datat, are format 
16x22 cm, hârtie offset ivoire, 
344 pagini, tipar 2 culori.

Culoare copertă: maro. 

The diary has soft cover, made from 
genuine leather outsite and inside, 
closed with a leather clap. 

The packaging is an 
individual kraft box.

The removable book block is dated, 
16x22 cm, ivoiry offset paper, 344 
pages, two print color. 

Color chart: brown. 

Standard cover colors
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NOTESURI

Dimensiuni/Size

18 x 24 cm

LINEE
Agenda are coperta buretată, din 
piele naturală, cu buzunare diverse 
în interior și sistem de închidere cu 
capsă metalică. 

Ambalare individuală în cutie 
carton kraft.

Blocul detașabil datat are format 
16x22 cm, hârtie offset ivoire, 
344 pagini, hărți. 

Culori coperți: negru, maro, albastru. 

The diary has a padded cover made 
from genuine leather, with inside 
pockets and a magnetic staple closing 
system. 

The packaging is an 
individual kraft box.

The bookblock is removable, daily 
dated, 16x22 cm, has 344 pages, 
including maps, with ivory offset paper. 

Colour chart: black, brown, blue.

Standard cover colors
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Dimensiuni/Size

18 x 23 cm

NOTES BLACK
Coperta flexibilă este realizată din 
piele naturală neagră pe exterior și 
piele roșie pe interior. 

Închiderea coperții se face cu elastic. 
Pe cotor se regăsește un suport 
pentru pix.

Blocul detașabil are format 16x22 cm, 
256 pagini, 
hârtie specială ivoire de 80 gr velină. 

Notes-ul se livrează într-o cutie 
elegantă de cadou din carton negru. 

The flexible cover is made from 
genuine leather on the outside and 
red leather on the inside.

The notes closes with an elegant 
string and on the inside of the spine it 
can be found a pen holder. 

The bookblock is removable, 
16x22cm, has 256 pages, printed 
with ivory paper.

The notes comes with a special gift 
box made from black cardboard.

Standard cover colors
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NOTESURI

Dimensiuni/Size

NOTES RAINBOW
Copertă flexibilă din piele naturală, 
se închide cu fundă din piele naturală. 

Blocul are format 16x 22 cm, hârtie 
offset ivoire tiparită cu textură de 
vechi, 340 pagini. 

Produsul este lucrat manual. 
Ambalare individuală în cutie 
carton alb.

Culoare copertă: nude, bianco, 
cuoio, santa claus, castagno.

Flexible covor from genuine leather, 
it closes with a bow from genuine 
leather. 

The book block is 16x22 cm, ivory 
offset paper, printed with an old 
texture, 340 pages. 

The product is handmade. 
The packaging is an 
individual white board box.

Color chart: nude, bianco, cuoio, 
santa claus, castagno.

Standard cover colors
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Dimensiuni/Size

16 x 22 cm

NOTES MONTANA
Notes cu copertă flexibilă din piele 
naturală vopsită tanin.

Format bloc: 16x22 cm, 208 pagini, 
hârtie offset din fibre reciclate, tipărită 
cu liniatură la o culoare.

Ambalare în cutie cadou din
carton alb.

Culori disponibile: maro. 

Notebook with flexible cover made 
from genuine leather with tannin 
paint. 

The bookblock is 16x22 cm, 208 
pages with offset paper made from 
recycled fiber, double-sided black-
and-white.

It is packed in a gift box made from 
recycled cardboard. 

Color chart: brown. 

Standard cover colors
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NOTESURI

Dimensiuni/Size

17,5 x 23,5 cm

NOTES MIRROR
Notes-ul are copertă moale, realizată 
din piele naturală exterior și interior, 
închisă cu clapă din piele. 

Blocul are format 16x 22 cm, hârtie 
offset ivoire tipărită cu textură de 
vechi, 340 pagini.

Produsul este lucrat manual. 
Ambalare individuală în cutie 
carton kraft.

Culoare copertă: maro.

The notes has a soft cover made from 
genuine leather on the inside and out 
and it closes with a leather flap. 

The block has 340 pages, with ivory 
paper printed with an old texture, 
16x22 cm. 

The product is handmade. 
The packaging is an 
individual kraft box.

Color chart: brown. 

Standard cover colors
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Dimensiuni/Size

NOTES TWIN
Notes dublu cu copertă flexibilă din 
piele ecologică, dublă față, în 2 culori, 
format 16x22 cm. 
Un notes are model dictando, iar 
celălalt file de matematică. 
Fiecare are câte 112 pagini tipărite la 
1+1 culori, pe hârtie offset de 70 g. 

Combinații din 2 culori din 10 
variante disponibile: bordo, maro, 
negru, roșu, albastru, bleu, gri, 
portocaliu, verde, mov. 

Cutie individuală din carton.

Double notebook with flexible cover 
made from synthetic leather double 
face in two colors. The bookblock is 
16x22 cm, with offset paper, 70gr/
mp. One has paper with lines and the 
other one is math notebook. 
Each has 112 pages, double-sided 
black-and-white. 

Color chart: combinations of 2 from 
10 available colors: bordeaux, brown, 
black, red, blue, light blue, grey, 
orange, green, purple.
It is packed in a gift box made from 
cardboard.

Standard cover colors
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NOTESURI

16 x 22 cm

Dimensiuni/Size

NOTES COLORED
Notes cu copertă tare din piele 
ecologică. Format: 16x22 cm, hârtie 
specială satinată, 80 gr/mp. 
Interior: design special și pentru 
colorat. 

Are 112 pagini cu liniaturi, punctuații 
diverse sau în colțul din dreapta un 
desen din contur. 
Culori: turcoise, champagne, mov. 
Ambalare în cutie individuală.

Notebook with hard cover made from 
synthetic leather. The book block is 
16x22 cm, with special satin finish 
paper, 80gr/mp.

There is a special design for coloring 
with 112 pages with lines, dots and 
different outline drawings.

Color chart: turquoise, champagne, 
purple.
It is packed in an individual box.

Standard cover colors
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PORTOFELE

Dimensiuni/Size

SET NOTES POWER UP
Setul conține:

- Notes dublu cu copertă flexibilă din 
piele ecologică, format 16x22 cm. 
Un notes are model dictando, iar 
celălalt file de matematică. Fiecare 
are câte 112 pagini tipărite la 1+1 
culori, pe hârtie offset de 70 gr;                                                                  
- Power Bank 4000mAh și cablu USB.

Ambalare în cutie cadou din carton 
negru. 
Culori: portocaliu/maro, bleu/albastru, 
roșu/negru.

The set includes:

- Double notebook with flexible 
sythetic leather cover, 16x22 cm. One 
has lined paper and the other one is 
math notebook. Each has 112 pages, 
double-sided black-and-white.
- Power Bank 4000mAh and USB 
cable

It is packed in a gift box made from 
black cardboard.
Color chart: orange/brown, 
light blue/dark blue, red/black.

Standard cover colors
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Dimensiuni/Size

11.5 x 10.4 x 0.8 cm

PORTOFEL VINTAGE BĂRBAȚI

Portofelul pentru bărbați este realizat 
din piele naturală de calitate 
superioara exterior și interior. 

Are 1 buzunar generos pentru 
bancnote și 5 buzunare pentru 
documente și carduri și un buzunar 
cu fermoar pentru monede. 
Compartimenterea și materialele 
folosite au ca rezultat un produs 
foarte slim și usor de purtat. 

Culori: cognac, maro, negru.

The wallet is made from genuine high 
quality leather on the inside out.

It has a generous pocket for bills and 
5 slots for cards and a coin zippered 
pocket.

The materials used and the way it was 
assembled generated a slim product, 
easy to wear.

Color chart: cognac, brown, black

Standard colors
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PORTOFELE

Dimensiuni/Size

12 x 9.2 x 1 cm

PORTOFEL RAINBOW BĂRBAȚI

Portofelul pentru bărbați este realizat 
din piele naturală de calitate 
superioară exterior și interior. 
 
Are 1 buzunar generos pentru 
bancnote și 4 buzunare pentru 
documente și carduri. 

Compartimentarea și materialele 
folosite au ca rezultat un produs 
foarte slim și ușor de purtat. 

Culori: cuoio, castagno, fumo, nero.

The wallet is made from genuine high 
quality leather on the inside out.

It has a generous pocket for bills and 
4 slots for cards. 

The materials used and the way it was 
assembled generated a slim product, 
easy to wear.

Color chart: cuoio, castagno, fumo, 
nero.

Standard colors
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Dimensiuni/Size

20 x 9.5 x 1 cm

PORTOFEL VINTAGE DAMĂ

Portofelul din piele naturală exterior/
interior este destinat femeilor, 
are 2 buzunare generoase pentru 
bancnote, 12 buzunare pentru carduri 
și un buzunar cu fermoar metalic 
polișat, pentru monede. 

Închiderea se face cu clapă din piele. 

Culori: cognac, maro, negru, bej.

The wallet designed for women is 
made from genuine leather inside 
out. It has 2 bill compartments, 12 slot 
cards and a polished zippered coin 
pocket.

It has a genuine leather flap closing 
system.

Color chart: cognac, brown, black, 
beige.

Standard colors
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PORTOFELE

Dimensiuni/Size

20 x 11.5 x 2.5 cm

PORTOFEL RAINBOW FEMEI

Portofelul din piele naturală exterior/
interior este destinat femeilor. 

Are 4 compartimente pentru 
bancnote, 12 buzunare pentru 
carduri și un buzunar cu fermoar 
metalic polișat, pentru monede. Închi-
derea se face cu fermoar 
metalic polisat. 

Culori: cuoio, santa claus, nero.

The wallet designed for women is 
made from genuine leather inside 
out. 

It has 4 bill compartments, 12 slot 
cards and a polished zippered coin 
pocket. 
It has a metalic zipper closing system 
around the wallet 

Color chart: cuoio, santa claus, nero.

Standard colors
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CADOURI 
CORPORATE

Dimensiuni/Size

21 x 10.5 x 0.8 cm

PORTOFEL CĂLĂTORIE RAINBOW

Portofelul din piele naturală exterior/
interior este destinat călătoriilor. 

Are pe o parte 3 buzunare generoase 
pentru documente, pe cealaltă parte 
1 buzunar pentru bilet de avion, iar în 
mijloc un buzunar generos închis cu 
fermoar metalic polisat. 

Culori: serpentine, castagno, santa 
claus, cuoio, nero.

The wallet is made from genuine 
leather inside out and it is designed 
for travelling.

It has on one side 3 generous pockets 
for documents, on the other side 
1 pocket for plane ticket and in the 
middle a metallic polished zippered 
pocket

Color chart: serpentine, castagno, 
santa claus, cuoio, nero.

Standard colors
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Dimensiuni/Size

18.5 x 5.7 cm

ETUI PIX VINTAGE

Etuiul din piele naturală vopsită cu 
tanin, are buzunar proiectat pentru 
dimensiuni și grosimi diferite ale 
instrumentelor de scris.

Culori: maro vintage, maro, negru, 
cognac. 

The pen holder is made from genuine 
leather, painted with tanin, it has a 
compartment for different sizes of 
writing instruments.

Color chart: vintage brown, brown, 
black, cognac. Standard colors
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CADOURI CORPORATE

Dimensiuni/Size

17.8 x 5 x 4.2 cm

ETUI PIX MONTANA

Etuiul este realizat din piele naturală 
exterior/interior și are un compartiment 
proiectat pentru dimensiuni și grosimi 
diferite ale instrumentelor de scris.

Închiderea se face cu fermoar metalic 
polișat. 

Culori: negru, maro, cognac.

The pen holder is made from genuine 
leather inside/out and it has a 
compartment for different sizes of 
writing instruments. 

It has a a metallic polished zipper 
closing system. 

Color chart: black, brown, cognac. 

Standard colors
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Dimensiuni/Size

9 x 2 cm

BRELOC RAINBOW

Brelocul este realizat din piele 
naturală dublă față. 

Are un inel metalic rotund pentru 
prinderea cheilor și o carabină pentru 
prinderea brelocului la curea sau în 
interiorul genții. 
 
Disponibil în 25 de culori din Gama 
Rainbow.

The key chain is made from double 
faced genuine leather. 

It has a round metalic ring and a 
carabine for gripping the key chain 
at your belt or inside of the bag. 

Available in 25 colors from the 
Rainbow range.

Standard colors
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CADOURI CORPORATE

Standard colors

Dimensiuni/Size

11 x 7 cm

ETUI CĂRȚI DE VIZITĂ RAINBOW

Etuiul este realizat din piele 
naturală de calitate superioară.

Are 2 buzunare pentru 
cărți de vizită sau carduri. 

Disponibil în 25 de culori din 
Gama Rainbow.

The business card holder is made 
from high quality genuine leather. 

It has 2 slots for cards and 
business cards.

Available in 25 colors from the
Rainbow range.
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Dimensiuni/Size

7.8 x 10.2 cm

PORT CARD VINTAGE

Etuiul din piele naturală exterior/
interior, are 6 buzunare pentru 
cărți de vizită sau carduri. 

Culori: bej, maro vintage, 
maro, cognac. 

The business card holder is made 
from genuine leather inside out. 
It has 6 slots for business cards 
and cards. 

Color chart: beige, vintage brown, 
brown, cognac.Standard colors
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PORTCHEI MONTANA

Suportul pentru chei este este realizat 
din piele naturală exterior/interior. 

Este un accesoriu indispensabil 
pentru a păstra ordinea în cheile 
dumneavoastră și de a proteja restul 
obiectelor din poșetă. Prinderea 
cheilor se face pe un inel metalic, 
prins cu șnur de piele, care culisează 
în interiorul etuiului. 

Culori: negru, bej, cognac, maro, 
maro vintage. 

The key holder is made from genuine 
leather inside out. 

It is an necesarry accesorry to keep in 
one place all your keys and to protect 
the rest of you belongings from you 
bag. The key gripping is made with 
a metallic ring, caught with a leather 
strap. 

Color chart: black, beige, cognac, 
brown, vintage brown.
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Dimensiuni/Size

10 x 7.5 cm

Standard colors



Dimensiuni/Size

18.5 x 8 cm

ETUI OCHELARI VINTAGE

Este realizat din piele naturală 
exterior/interior. 

În interior are un compartiment care 
permite stocare atât pentru ochelari 
de vedere cât și pentru ochelari de 
soare. 

Culori: maro vintage, maro, bej, 
cognac. 

It is made from genuine leather 
inside out. 

On the inside it has a compartment 
for sunglasses or seeing glasses. 

Color chart: vintage brown, brown, 
beige, cognac. 

Standard colors
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BRELOC VINTAGE

Brelocul din piele naturală vopsită 
cu tanin, este buretat și are un 
accesoriu metalic cu inel pentru
prinderea cheilor. 

Culori: negru, cognac, 
maro vintage, maro. 

The key chain is made from genuine 
leather painted with tanin, padded 
and has a metallic ring accessory.

Color chart: black, cognac,
brown vintage, brown.
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Dimensiuni/Size

9.7 x 2.5 cm

Standard colors
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SUPORT CĂȘTI RAINBOW

Suportul este confecționat din piele 
naturală la exterior și interior. 

Blocarea suportului se face cu bumb 
metalic. 

Disponibil în 25 de culori din 
Gama Rainbow.

The holder is made from genuine 
leather on the inside and out. 

It’s locking is made with a metallic 
stud. 

Available in 25 colors from the 
Rainbow Range.

Dimensiuni/Size

4 x 5 cm

Standard colors

Dimensiuni/Size

21.5 x 10 x 9 cm

PORT FARD RAINBOW

Suportul pentru farduri este 
confecționat din piele naturală la 
exterior și fâș la interior. 

În interior are un spațiu generos închis 
cu fermoar metalic polișat. 

Culori: nero, santa claus, cuoio, ser-
pentine, corallo. 

The makeup pouch is made from 
genuine leather on the outside. 

On the inside it has a generous space, 
closed with a metallic polished zipper.

Color chart: nero, santa claus, cuoio, 
serpentine, corallo.

Standard colors
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SET MAPE DE BIROU

Dimensiuni/Size

19.5 x 7.5 x 2.5 cm

ETUI OCHELARI RAINBOW

Este realizat din piele naturală 
exterior/interior. Se închide în partea 
din față cu bumb metalic. 

În interior are un singur compartiment 
care permite stocare atât pentru 
ochelari de vedere cât și pentru 
ochelari de soare. 

Disponibil în 14 culori: nero, marmo, 
fumo, acacia, nude, caraibi, polvere, 
cobalto, tabac, santa claus, orchidea, 
avocado, zaffiro, muschio. 

It is made from genuine leather 
inside out. It closes on the front with 
a metallic stud. 

On the inside it has a compartment 
for sunglasses or seeing glasses. 

Available in 14 colors: nero, marmo, 
fumo, acacia, nude, caraibi, polvere, 
cobalto, tabac, santa claus, orchidea, 
avocado, zaffiro, muschio. 

Standard cover colors
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Dimensiuni/Size

63 x 43 cm

VINTAGE

Setul este realizat manual, din piele 
naturală de o calitate superioară cu 
aspect de vechi. 

Conține 5 piese: desk pad 43x63cm, 
suport cărți de vizită, suport diverse, 
suport cub, suport creioane. 

Culori: maro închis cu inserții de 
negru. 

Set-ul se livrează într-o cutie elegantă 
de cadou.

This set is handmade from genuine 
leather at the highest quality having a 
vintage appearance. 

The set includes five pieces: desk 
pad 43x63 cm, business card holder, 
pen holder, notes box and a box for 
different object. 

Color chart: dark brown with black 
inlays. 

The set comes with a special gift box. 

Standard colors
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Dimensiuni/Size

63 x 43 cm

LUXURY

Acest set este realizat manual, din 
piele naturală, cu finisări și forme de 
excepție. Este un concept inedit prin 
modul de realizare al pieselor. 

Conține 8 piese: desk pad 43x63cm, 
suport cărți de vizită, suport diverse, 
suport creioane, suport cub, toc, 
peniță, călimară cerneală. 

Culori: maro. 

Set-ul se livrează într-o cutie elegantă 
de cadou.

This set is handmade from genuine 
leather at the highest quality and is 
designed to create an unforgettable 
impression with its unique concept 
and exquisite appearance. 

The set includes eight pieces: desk 
pad 43x63 cm, business card holder, 
pen holder, notes box, pen and nib, 
inkwell and a box for different object.

Color chart: brown. 

The set comes with a special gift box.

Standard colors
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Dimensiuni/Size

60 x 35 cm

RAINBOW
Setul este realizat manual, din piele 
naturală de o calitate superioară în 
combinații de două culori. 

Conține 3 piese: desk pad 60x35 cm 
cu buzunare laterale, suport creioane 
tubular înălțime 10 cm, mouse pad 
18x21 cm. 

Culori: albastru cu maro cafe, roșu cu 
nude și maro cu 
portocaliu. 
Set-ul se livrează într-o cutie
elegantă de cadou.

The set is handmade from high quality 
genuine leather in combination of 
2 colors.

It contains: desk pad 60x35 cm with 
lateral pockets, pencil support, mouse 
pad 18x21 cm. 

Color chart: blue with coffee 
brown,red with nude, brown with 
orange.

The set comes with a special gift box. 

Standard colors
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+ +

+

Dimensiuni/Size

50 x 35 cm

SMART

Setul este realizat din piele naturală. 

Conține 3 piese: desk pad format 
35x50 cm, suport cărți de vizită, 
suport creioane.

Culori: maro, negru, bordo.

Set-ul se livrează într-o cutie 
elegantă de cadou. 

This set is made from genuine leather 
at the highest quality. 

It includes three pieces: desk pad 
35x50 cm, business card holder, pen 
holder.

Color chart: brown, black, bordeaux.

The set comes with a special gift box.

Standard colors
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Dimensiuni/Size

35 x 50 cm

MAPĂ DOCUMENTE MONTANA

Mapa pentru documente este 
confecționată din fibre de lână 
reciclate în combinație cu piele 
naturală vopsită vegetal. 

În interior are un spațiu generos 
pentru file A4 și dosare, trei buzunare 
simple și două suporturi pentru pix. 

Culori: bej, gri, bleu.

Document map made from 
recycled fiber wool in combination 
with genuine leather. 

On the inside there is a generous 
space for A4 files and folders, three 
simple pockets and two pen holders. 

Color chart: beige, grey, blue. 
Standard colors
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Dimensiuni/Size

35.4 x 27 cm

MAPĂ DOCUMENTE RAINBOW
Mapa pentru documente este 
confecționată din piele naturală 
exterior și fâș la interior. 

În interior are un spațiu generos 
pentru documente sau tabletă închis 
cu fermoar metalic polisat.

În partea din față are două buzunare 
cu burduf, închise cu capsă, pentru 
telefon sau portofel. 

Culori: fumo, blu marino, negru.

Document map made from genuine 
leather on the outside.

On the inside it has a generous space 
for documents or a tablet and it 
closes with a metallic polished zipper.

On the front has 2 pockets close with 
staples for a phone or a wallet.

Color chart: fumo, blu marino, black.

Standard colors
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PERSONALIZARE AN

GAMA 
CLASIC

GAMA 
LUX

GAMA 
DECOR

GAMA 
ECO

/Year customization

În afară de Gamele Clasic, Decor, Lux, Eco, anul poate fi ales din propunerile alăturate.

Besides the Clasic, Decor, Lux and Eco Range, the year can be chosen from the suggested models. 

1 2 3 4 5

Dimensiuni/Size

37 x 25.5 cm

MAPĂ TABLETĂ TED

Mapa pentru documente este 
confecționată din fibre de lână 
reciclate în combinație cu piele 
naturală vopsită vegetal. 

În interior are un spațiu generos 
pentru file A4 și dosare, trei buzunare 
simple și două suporturi pentru pix. 

Culori: bej, gri, bleu.

The map is made from recycled 
fiber wool in combination with 
genuine leather. 

On the inside there is a 
generous space for tablet.

It closes with a metallic staple. 

Color chart: beige, grey, blue. 

Standard colors
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PERSONALIZARE /Customization

ETICHETĂ PE 
ELASTIC

/Elastic label

SEMN 
DE CARTE
 COLORAT

/Colored 
bookmark

BUZUNAR PE 
COPERTA 3

/Inside left back 
cover pocket

CUSĂTURĂ 
PERIMETRALĂ ȘI 
ORNAMENTALĂ

/Perimeter and 
ornament stitches

ELASTIC
/Elastic

SUPORT PIX
/Pen holder

CANT 
COLORAT

/Colored edge

77

PERSONALIZARE /Customization

Cele mai înțelepte femei de pe meleagurile țării românești au stăpânit meșteșugul coaserii și broderiei, duse la 
stadiul de perfecțiune. Firele, ițele, urzeala - reprezintă structura lumii, iar simbolurile cusute pe pânza folosită 
în ritualuri, au puteri magice. Anul acesta încercăm să ne ajutăm strămoșii și ducem mai departe tradiția prin 
broderia acestor simboluri pe produsele realizate în atelierele Unika.

The wisest women in the Romanian countryside mastered the handicraft of sewing and embroidery, to the stage of perfection. 
Yarns, nettings - represents the structure of the world, and the symbols sewn on canvas used in rituals, have magical powers.
This year we are trying to help our ancestors and continue the tradition by embroidering these symbols on the products made 
in the Unika workshops.

BRODERIE/Embroidery

O mare parte din companiile care apelează la serviciile UNIKA, solicită imprimarea logo-ului în culorile 
concepute în manualul de identitate vizuală al brandului. Motivul acesta ne-a determinat să vă punem la 
dispoziție print-ul UV pe coperțile realizate în atelier. 
Așadar, acum puteți personaliza produsele dumneavoastră și UV.

Many of the companies that come at UNIKA require services as printing the logo in the colors that are in the visual identity 
manual of the brand. This determined us to give you the option of UV printing on the covers made in our workshop.
So now you can customize your products using UV also.

PRINT UV/UV Printing

Imprimarea cu timbru sec reprezintă procedeul prin care se obține imprimarea unui logo la cald, prin apăsare. 
Acest tip de imprimare este indicat a se folosi pe suprafețe deformabile, de regulă materiale cu grosimi care 
permit vizualizarea efectului de « apăsat », cum ar fi, de exemplu, coperți buretate.

Debossing implies the process of obtaining a logo by pressing a stamp at a high temperature on different surfaces, thus forcing 
the material to recess. It is recommended to use this procedure on padded covers to emphasize the pressing effect.

TIMBRU SEC/Debossing

Operațiunea de emboss se folosește pentru obținerea unui efect de relief pe diverse tipuri de hărți și 
cartoane, dar și pe medii mai dure cum ar fi pielea. Se realizează cu ajutorul a două matrițe.

This procedure alters the surface of the leather by giving a three-dimensional or raised effect on the selected area. It requires the 
use of two stamps: one that raises the leather and one that deepens the material. 

EMBOSS/Embossing

Personalizarea prin folio se realizează cu ajutorul unei matrițe care se încălzește și prin presiune/căldură lipește 
folia de material care se dorește imprimat și totodată și presează materialul în acea zonă și se obține astfel 
diferența de nivel.

Personalizing using a foil is made using a stamp which is heated and by pressing the foil on the material that is being 
personalized, the logo is printed on the surface. Besides the coloring of the foil, by pressing the material, there is a level 
difference in that area, highlighting even more the area.

FOLIO/Folio
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INTERIOARE NOTESURI / Notes Interiors
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BLOC COLORED 
/COLORED BOOK BLOCK
Dimensiune/Size: 16x22 cm
Hârtie specială satinată/Special satin finish 
paper
Design special cu liniaturi și punctuații diverse/ 
Special design with lines dots and different 
outline drawings
Număr pagini/Pages: 112

BLOC MONTANA
/MONTANA BOOK BLOCK

Dimensiune/Size: 16x22 cm 
Hârtie offset din fibre reciclate, tipărită cu 
liniatură la o culoare/Offset paper from 
recycled fibers, printed with lines at one color 
Număr pagini/Pages: 208 

BLOC NOTES MIRROR 
/NOTES RAINBOW 
/MIRROR AND RAINBOW 
NOTES  BOOK BLOCK

Dimensiuni/Size: 16x22cm
Hârtie cu aspect antichizat/Antique paper design
Număr pagini/Pages: 340

BLOC TWIN
/ TWIN BOOK BLOCK
Dimensiune/Size: 16x22 cm
Hârtie ivoire sau albă/Ivory or white paper
Un notes are model dictando celălalt de 
matematică/
One has paper with lines and the other one is a 
math notebook

Număr pagini/Pages: 112 fiecare/each

INTERIOARE AGENDE /Notebook interiors
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BLOC BUZUNAR/Pocket book block

BLOC DATAT ZILNIC/Daily dated book block

BLOC DATAT SĂPTĂMÂNAL 
/ Weekly dated book block

BLOC COMBI/Combi book block

PLANNER DATAT SĂPTĂMÂNAL 
/ Weekly dated planner

BLOC NEDATAT/Undated book block
Dimensiune/Size: 8x16 cm
Hârtie ivoire sau albă/Ivory or white paper
Tipar la 2 culori/2 Color print
Număr pagini/Pages: 120

Dimensiune/Size 16x22 cm
Hârtie ivoire sau albă/Ivory or white paper
Tipar la 2 culori/2 Color print
Număr pagini/Pages: 344

Dimensiune/Size: 21x26 cm
Hârtie ivoire sau albă/Ivory or white paper
Tipar la 2 culori/2 Color print
Număr pagini/Pages: 136

Datat săptămânal+nedatat / Weekly dated+Undated
Dimensiune/Size: 16x22 cm
Hârtie ivoire sau albă/Ivory or white paper
Tipar la 2 culori/2 Color print
Număr pagini/Pages: 256

Dimensiune/Size: 10x28 cm
Hârtie ivoire sau albă/Ivory or white paper
Tipar la 2 culori/2 Color print
Număr pagini/Pages: 108

Dimensiune/Size: 16x22 cm
Hârtie ivoire sau albă/Ivory or white paper
Tipar la 2 culori/2 Color print
Număr pagini/Pages: 224
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CUTII AMBALARE /Packing boxes

CUTIE AGENDĂ KRAFT CUTIE CARTON NEGRU

CUTIE CARTON ALBCUTIE BLACK

CUTIE PRIPLACK
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