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GAmA
SOfTLeATHer
SoftLeather Range

Descriere tehnică
Copertă buretată față, din piele
PU termo cu textură mată catifelată exterior și mat în interior,
impermeabilă, cusută perimetral.
Prinderea ﬁlelor se face cu aripioară și 3 șuruburi metalice de 1 cm.
Culori disponibile: maro, negru,
verde, roșu.

MAPĂ MENIU A4+ SOFTLEATHER
SoftLeather A4+ Menu Cover

Technical description
Padded front cover, made of textured thermo PU leather outside
and matte inside, waterproof,
sewn perimeter. The clamping of
the ﬁles is done with a wing and
3 metal screws of 1 cm. Available
colors: brown, black, green, red.

COLORS
ROȘU / RED

MARO / BROWN

NEGRU / BLACK

VERDE / GREEN

SIZE

25,5x31.5 cm

Accesorizeaza-ți restaurantul, cafeneaua, pub-ul sau terasa cu mapele de
meniu marca UNIKA. Mapele de meniu
SoftLeather sunt fabricate din piele impermeabilă interior exterior, acest lucru conferindu-le o rezistență ridicată.
Mapele Softleather nu se crapă pe terasă la soare, se pot spăla și rezistă mai
mult de 1 an/sezon.

Accessorize your restaurant, cafe, pub
or terrace with menu maps of the UNIKA brand. The SoftLeather menu maps
are made of waterproof leather on the
inside, giving them high strength. Softleather maps do not crack on the sun
terrace, they can be washed and withstand more than 1 year / season.
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Descriere tehnică
Copertă buretată față, din piele
PU termo cu textură mată catifelată exterior și mat în interior,
impermeabilă, cusută perimetral.
La interior, pe partea dreaptă are
un buzunar oblic pentru bonul
ﬁscal. Culori disponibile: maro,
negru, verde, roșu.

NOTĂ DE PLATĂ SOFTLEATHER
SoftLeather Bill Cover

Technical description
Padded front cover, made of textured thermo PU leather outside
and matte inside, waterproof,
sewn perimeter. Inside, the cover
has, on the right side an oblique
pocket for the ﬁscal receipt. Available colors: brown, black, green,
red.

COLORS
ROȘU / RED

MARO / BROWN

NEGRU / BLACK

VERDE / GREEN

SIZE

10.9x18 cm

Accesorizeaza-ți restaurantul, cafeneaua, pub-ul sau terasa cu notele de plată
marca UNIKA. Notele de plată SoftLeather sunt fabricate din piele impermeabilă interior exterior, acest lucru
conferindu-le o rezistență ridicată. Notele de plata Softleather nu se crapă pe
terasă la soare, se pot spăla și rezistă
mai mult de 1 an/sezon.

Accessorize your restaurant, cafe, pub
or terrace with bill covers of the UNIKA
brand. The SoftLeather payment notes
are made of waterproof leather on the
inside, giving them high strength. Softleather payment notes do not crack on
the sun terrace, they can be washed
and withstand more than 1 year / season.
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GAmA
LeATHerLIke
LeatherLike Range

Descriere tehnică
Copertă buretată față, din piele
PU termo texturată exterior și
mată în interior, impermeabilă,
cusută perimetral. Prinderea
ﬁlelor se face cu aripioară și 3
șuruburi metalice de 1 cm. Culori
disponibile: bordo, negru, verde,
albastru, portocaliu.

MAPĂ MENIU A4+ LEATHERLIKE
LeatherLike A4+ Menu Cover

Technical description
Padded front cover, made of textured thermo PU leather outside
and matte inside, waterproof,
sewn perimeter. Inside, the cover
has, on the right side an oblique
pocket for the ﬁscal receipt. Available colors: brown, black, green,
red.

COLORS
ALBASTRU

BLUE

PORTOCALIU

ORANGE

NEGRU / BLACK

VERDE / GREEN

BORDO

ORDEAUX

SIZE

23,5x31.5 cm

Mapele de meniu LeatherLike sunt
fabricate din piele de înaltă calitate
cu aspect de piele naturală. Rezistența lor este una ridicată, astfel că
acestea nu se vor crăpa la soare pe
terasă și vor putea ﬁ folosite mai
mult de 1 an/sezon. De asemenea
produsele LeatherLike sunt impermeabile și lavabile.

LeatherLike menu maps are made
from high quality leather with natural leather look. Their resistance is
high, so they will not crack in the sun
on the terrace and can be used for
more than 1 year / season. LeatherLike products are also waterproof
and washable.
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Descriere tehnică
Copertă buretată față, din piele
PU termo cu textură mată catifelată exterior și mat în interior,
impermeabilă, cusută perimetral.
La interior, pe partea dreaptă are
un buzunar oblic pentru bonul
ﬁscal. Culori disponibile: maro,
negru, verde, roșu.

NOTĂ DE PLATĂ LEATHERLIKE
LeatherLike Bill Cover

Technical description
Padded front cover, made of textured thermo PU leather outside
and matte inside, waterproof,
sewn perimeter. Inside, the cover
has, on the right side an oblique
pocket for the ﬁscal receipt. Available colors: black, black, green,
blue, orange.

COLORS
ALBASTRU

BLUE

PORTOCALIU

ORANGE

NEGRU / BLACK

VERDE / GREEN

BORDO

ORDEAUX

SIZE

10.9x18 cm

Notele de plată LeatherLike sunt fabricate din piele de înaltă calitate cu aspect de piele naturală. Rezistența lor
este una ridicată, astfel că acestea nu
se vor crăpa la soare pe terasă și vor
putea ﬁ folosite mai mult de 1 an/sezon. De asemenea produsele LeatherLike sunt impermeabile și lavabile.

LeatherLike bill covers are made from
high quality leather with natural leather look. Their resistance is high, so they
will not crack in the sun on the terrace
and can be used for more than 1 year
/ season. LeatherLike products are also
waterproof and washable.
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MAPĂ MENIU CAFENELE A5+ LEATHERLIKE

Descriere tehnică
Suport tare cu fereastră din piele
PU termo texturată, pe ambele
fețe. Culori disponibile: bordo,
negru, verde, albastru, portocaliu.

LeatherLike A5+ Cafe Menu Cover

Technical description
Hard support with windows,
made of thermo textured PU
leather on both sides. Available
colors: black, black, green, blue,
orange.

COLORS
ALBASTRU

BLUE

PORTOCALIU

ORANGE

NEGRU / BLACK

VERDE / GREEN

BORDO

ORDEAUX

SIZE

17x22.5 cm

Mapele de meniu cafenele LeatherLike
sunt fabricate din piele de înaltă calitate
cu aspect de piele naturală. Rezistența
lor este una ridicată, astfel că acestea
nu se vor crăpa la soare pe terasă și vor
putea ﬁ folosite mai mult de 1 an/sezon. De asemenea produsele LeatherLike sunt impermeabile și lavabile.

LeatherLike cafe menu covers are
made of high quality leather with natural leather look. Their resistance is high,
so they will not crack in the sun on the
terrace and can be used for more than
1 year / season. LeatherLike products
are also waterproof and washable.
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Descriere tehnică
Suport rezervat tare pentru mese
restaurant, realizat din piele PU.
Format închis: 7,25x14 cm. Culori
disponibile: bordo, negru, verde,
albastru, portocaliu.

SUPORT REZERVAT LEATHERLIKE
LeatherLike Reserved Support

Technical description
Reserved hard support for restaurant tables, made of PU leather.
Closed format: 7,25x14 cm. Available colors: black, black, green,
blue, orange.

COLORS
ALBASTRU

BLUE

PORTOCALIU

ORANGE

NEGRU / BLACK

VERDE / GREEN

BORDO

ORDEAUX

SIZE

7,25x14 cm

Suporturile Rezervat LeatherLike sunt
fabricate din piele de înaltă calitate cu
aspect de piele naturală. Rezistența lor
este una ridicată, astfel că acestea nu
se vor crăpa la soare pe terasă și vor
putea ﬁ folosite mai mult de 1 an/sezon. De asemenea produsele LeatherLike sunt impermeabile și lavabile.

LeatherLike Reserved Supports are
made of high quality leather with natural leather look. Their resistance is high,
so they will not crack in the sun on the
terrace and can be used for more than
1 year / season. LeatherLike products
are also waterproof and washable.
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GAmA
WOOd
Wood Range

Descriere tehnică
Copertă tare, din piele PU termo
cu textură de lemn la exterior și
catifelată în interior, impermeabilă, cusută perimetral, colț rotund. Prinderea ﬁlelor se face cu
aripioară și 3 șuruburi metalice
de 1 cm. Culori disponibile: maro,
negru, bej.

MAPĂ MENIU A4+ WOOD
Wood A4+ Menu Cover

Technical description
Hard cover, made of PU leather
with wood texture on the outside and soft on the inside, waterproof, sewn perimeter, round
corner. The clamping is done with
a ﬁn and 3 metal screws of 1 cm.
Available colors: brown, black,
beige.

COLORS

MARO

BROWN

LACK

NEGRU

BE

EIGE

SIZE

23.5x31.5 cm

Am creat această gamă special pentru
terasele și restaurantele cu design rustic. Mapele de meniu din gama Wood
au un aspect natural, pielea texturată
din care sunt fabricate imită scoarța de
copac. Pielea este impermeabilă și are
o rezistență sporită la razele UV, astfel
că mapele de meniu nu se vor crăpa pe
terasă la soare și vor rezistă mai mult
de 1 an/sezon.

We have created this range especially
for rustic design terraces and restaurants. Wood menu covers have a natural appearance, the textured skin they
are made of mimics the bark of the
tree. The skin is waterproof and has a
high resistance to UV rays, so the menu
covers will not crack on the sun terrace
and will last more than 1 year / season.
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Descriere tehnică
Copertă tare, din piele PU termo
cu textură de lemn la exterior
și catifelată în interior, impermeabilă, cusută perimetral, colț
rotund. La interior, pe partea
dreaptă, un buzunar oblic pentru
bonul ﬁscal. Culori disponibile:
maro, negru, bej.

NOTĂ DE PLATĂ WOOD
Wood Bill Cover

Technical description
Hard cover, made of PU leather
with wood texture on the outside and soft on the inside, waterproof, sewn perimeter, round
corner. Inside, on the right side,
an oblique pocket for the ﬁscal
receipt. Available colors: brown,
black, beige.

COLORS

MARO

BROWN

LACK

NEGRU

BE

EIGE

SIZE

10.9x18 cm

Am creat această gamă special pentru
terasele și restaurantele cu design rustic. Notele de plată din gama Wood au
un aspect natural, pielea texturată din
care sunt fabricate imită scoarța de copac. Pielea este impermeabilă și are o
rezistență sporită la razele UV, astfel că
notele de plată nu se vor crăpa pe terasă la soare și vor rezistă mai mult de 1
an/sezon.

We have created this range especially
for rustic design terraces and restaurants. Wood bill covers have a natural
appearance, the textured skin they are
made of mimics the bark of the tree.
The skin is waterproof and has a high
resistance to UV rays, so the bill covers
will not crack on the sun terrace and
will last more than 1 year / season.
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Descriere tehnică
Copertă tare, din piele PU termo cu textură de lemn pe ambele fețe, impermeabilă, cusută
perimetral. Prinderea ﬁlelor se
face cu mecanism metalic tip clipboard. Culori disponibile: maro,
negru, bej.

MAPĂ MENIU CAFENEA A5+ WOOD
Wood A5+ Cafe Menu Cover

Technical description
Hard cover, PU leather with wood
texture on both sides, waterproof,
sewn perimeter. The clamping of
the tabs is made with metal clipboard type mechanism. Available
colors: brown, black, beige.

COLORS

MARO

BROWN

LACK

NEGRU

BE

EIGE

SIZE

10.9x18 cm

Am creat această gamă special pentru
terasele și restaurantele cu design rustic. Mapele de meniu cafenea din gama
Wood au un aspect natural, pielea
texturată din care sunt fabricate imită
scoarța de copac. Pielea este impermeabilă și are o rezistență sporită la razele
UV, astfel că mapele de meniu nu se vor
crăpa pe terasă la soare și vor rezistă
mai mult de 1 an/sezon.

We have created this range especially
for rustic design terraces and restaurants. Wood cafe menu covers have a
natural appearance, the textured skin
they are made of mimics the bark of the
tree. The skin is waterproof and has a
high resistance to UV rays, so the menu
covers will not crack on the sun terrace
and will last more than 1 year / season.
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Descriere tehnică
Copertă tare, din piele PU termo
cu textură de lemn pe ambele
fețe, impermeabilă, cusută perimetral. Prinderea bonului se
face cu mecanism metalic tip clipboard. Culori disponibile: maro,
negru, bej.

NOTĂ DE PLATĂ CAFENELE WOOD
Wood Cafe Bill Cover

Technical description
Hard cover, PU leather with wood
texture on both sides, waterproof, sewn perimeter. The receipt of the voucher is made with
metal clipboard type mechanism.
Available colors: brown, black,
beige.

COLORS

MARO

BROWN

LACK

NEGRU

BE

EIGE

SIZE

10x20 cm

Am creat această gamă special pentru
terasele și restaurantele cu design rustic. Notele de plată cafenea din gama
Wood au un aspect natural, pielea
texturată din care sunt fabricate imită
scoarța de copac. Pielea este impermeabilă și are o rezistență sporită la razele
UV, astfel că notele de plată nu se vor
crăpa pe terasă la soare și vor rezistă
mai mult de 1 an/sezon.

We have created this range especially
for rustic design terraces and restaurants. Wood cafe bill covers have a
natural appearance, the textured skin
they are made of mimics the bark of the
tree. The skin is waterproof and has a
high resistance to UV rays, so the bill
covers will not crack on the sun terrace
and will last more than 1 year / season.
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Descriere tehnică
Suport rezervat tare pentru mese
restaurant, realizat din piele PU
termo cu textură de lemn, impermeabil. Format închis: 7,25 x14
cm. Culori disponibile: maro, negru, bej.

SUPORT REZERVAT WOOD
Wood Reserved Support

Technical description
Hard cover, PU leather with wood
texture on both sides, waterproof,
sewn perimeter. The clamping of
the tabs is made with metal clipboard type mechanism. Available
colors: brown, black, beige.

COLORS

MARO

BROUN

BLACK

EGRU

BE

EIGE

SIZE

7,25x14 cm

Am creat această gamă special pentru
terasele și restaurantele cu design rustic. Suporturile rezervat din gama Wood
au un aspect natural, pielea texturată
din care sunt fabricate imită scoarța de
copac. Pielea este impermeabilă și are
o rezistență sporită la razele UV, astfel
că produsele nu se vor crăpa pe terasă
la soare și vor rezistă mai mult de 1 an/
sezon.

We have created this range especially
for rustic design terraces and restaurants. Wood reserved supports have a
natural appearance, the textured skin
they are made of mimics the bark of the
tree. The skin is waterproof and has a
high resistance to UV rays, so the products will not crack on the sun terrace
and will last more than 1 year / season.
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GAmA
LeATHer
Leather Range

MAPĂ MENIU A4+ LEATHER

Descriere tehnică
Copertă buretată, din piele naturală impermeabilă, decoruri și
cusături diverse pe exterior; în
interior piele PU mată. Prinderea
ﬁlelor se face cu aripioară și 3
șuruburi metalice de 1 cm. Culori
disponibile: maro, negru.

Leather A4+ Menu Cover

Technical description
Padded cover, made of natural
impermeable leather, various
decorations and seams on the
outside; inside PU matte leather.
The clamping is done with a ﬁn
and 3 metal screws of 1 cm. Available colors: brown, black.

COLORS

MARO

BROWN

NEGRU

LACK

SIZE

23,5x31.5 cm

Gama Leather este fabricată din
piele naturală, așa cum și denumirea
sugerează. Pielea elegantă, de înaltă
calitate utilizată la produsele Leather,
aduce un plus de raﬁnament restaurantului. Cusute perimetral, cu interior
lavabil și rezistență sporită, produsele
gamei Leather sunt perfecte pentru
orice restaurant respectabil.

The Leather range is made of natural leather, as the name suggests. The
elegant, high-quality leather used in
Leather products adds to the restaurant's reﬁnement. Sewn perminally,
with washable interior and increased
durability, Leather range products are
perfect for any reputable restaurant.
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NOTĂ DE PLATĂ LEATHER

Descriere tehnică
Copertă buretată, din piele naturală impermeabilă, cusută perimetral; coperta are în interior,
pe partea dreaptă un buzunar
oblic pentru bon. Culori disponibile: maro, negru.

Leather Bill Cover

Technical description
Padded cover, made of natural
impermeable leather, sewn perimeter; the cover has, inside, on
the right side an oblique pocket
for the voucher. Available colors:
brown, black.

COLORS

MARO

BROWN

NEGRU

LACK

SIZE

11x18 cm

Gama Leather este fabricată din
piele naturală, așa cum și denumirea
sugerează. Pielea elegantă, de înaltă
calitate utilizată la produsele Leather,
aduce un plus de raﬁnament restaurantului. Cusute perimetral, cu interior
lavabil și rezistență sporită, produsele
gamei Leather sunt perfecte pentru
orice restaurant respectabil.

The Leather range is made of natural leather, as the name suggests. The
elegant, high-quality leather used in
Leather products adds to the restaurant's reﬁnement. Sewn perminally,
with washable interior and increased
durability, Leather range products are
perfect for any reputable restaurant.
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GAmA
eCOLeATHer
Leather Range

MAPĂ MENIU A4+ ECOLEATHER

Descriere tehnică
Copertă ﬂexibilă, din piele regenerată, impermeabilă. Prinderea
ﬁlelor se face cu elastic. Culori
disponibile: verde și bej.

EcoLeather A4+ Menu Cover

Technical description
Flexible cover, made of regenerated leather, waterproof. Clamping is done with elastic. Available
colors: green and beige.

COLORS

VERDE

BE

REEN

EIGE

SIZE

A4

Care about nature! Gama UnikaT în
Ro fabricată din piele regenerată. Produsele sunt potrivite pentru restaurantele, cafenelele și terasele cărora le
pasă de planetă și ecologizarea acesteia. Culorile utilizate pentru această
gama sunt verde și bej – culori ce denotă și mai mult caracterul Eco al produsului.

Care about nature! UnikaT range in Ro
made of regenerated leather. The products are suitable for restaurants, cafes
and terraces that care about the planet and its greening. The colors used for
this range are green and beige - colors
that denote even more the Eco character of the product.
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NOTĂ DE PLATĂ ECOLEATHER

Descriere tehnică
Copertă ﬂexibilă, din piele regenerată, impermeabilă. Pe coperta 3
are un buzunar pentru bon ﬁscal.
Culori disponibile: verde și bej.

EcoLeather Bill Cover

Technical description
Flexible cover, made of regenerated leather, waterproof. On
cover 3 it has a pocket for ﬁscal
receipt. Available colors: green
and beige.

COLORS

VERDE

BE

REEN

EIGE

SIZE

?

Care about nature! Gama UnikaT în
Ro fabricată din piele regenerată. Produsele sunt potrivite pentru restaurantele, cafenelele și terasele cărora le
pasă de planetă și ecologizarea acesteia. Culorile utilizate pentru această
gama sunt verde și bej – culori ce denotă și mai mult caracterul Eco al produsului.

Care about nature! UnikaT range in Ro
made of regenerated leather. The products are suitable for restaurants, cafes
and terraces that care about the planet and its greening. The colors used for
this range are green and beige - colors
that denote even more the Eco character of the product.
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dOTărI
HOTeLUrI
Hotel Features

Descriere tehnică
Copertă buretata față, din piele
PU termo texturata exterior și
mată în interior, impermeabilă,
cusută perimetral; câte un buzunar pe coperta 2 și 3, suport cărți
de vizită. Dimensiune coperta
(închisă): 23x31.5 cm. Culori disponibile: bordo, negru, verde, albastru, portocaliu.

MAPĂ CAMERĂ A4+
A4+ Room Map

Technical description
Padded front cover, made of PU
leather thermo textured exterior and matte inside, waterproof,
sewn perimeter; one pocket on
cover 2 and 3, support for business cards. Cover size (closed):
23x31.5 cm. Available colors:
black, black, green, blue, orange.

COLORS
ALBASTRU

BLUE

PORTOCALIU

ORANGE

NEGRU / BLACK

VERDE / GREEN

BORDO

ORDEAUX

SIZE

23,5x31.5 cm

Am creat accesorii potrivite pentru hotelul și pensiunea ta. Îți întâmpinăm
nevoile cu mape de cameră și meniuri
de minibar, potrivite oricăror camere
de hotel. Produsele noastre sunt fabricate din piele impermeabilă și lavabilă,
sunt ușor de depozitat și au o rezistență ridicată.

We have created the right accessories
for your hotel and guesthouse. We
meet your needs with room maps [and
minibar menus, suitable for any hotel
room. Our products are made of waterproof and washable leather, are easy to
store and have a high strength.
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Descriere tehnică
Suport tare cu fereastră din piele
PU termo texturată, pe ambele
fețe. Culori disponibile: bordo,
negru, verde, albastru, portocaliu.

MENIU MINIBAR A5+
A5+ Minibar Menu

Technical description
Strong support with thermally
textured PU leather window on
both sides. Available colors: black,
black, green, blue, orange.

COLORS
ALBASTRU

BLUE

PORTOCALIU

ORANGE

NEGRU / BLACK

VERDE / GREEN

BORDO

ORDEAUX

SIZE

17x22.5 cm

Am creat accesorii potrivite pentru hotelul și pensiunea ta. Îți întâmpinăm
nevoile cu mape de cameră și meniuri
de minibar, potrivite oricăror camere
de hotel. Produsele noastre sunt fabricate din piele impermeabilă și lavabilă,
sunt ușor de depozitat și au o rezistență ridicată.

We have created the right accessories
for your hotel and guesthouse. We
meet your needs with room maps [and
minibar menus, suitable for any hotel
room. Our products are made of waterproof and washable leather, are easy to
store and have a high strength.
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MENIU MINIBAR A5+

Descriere tehnică
Copertă tare, din piele PU termo cu textură de lemn pe ambele fețe, impermeabilă, cusută
perimetral. Prinderea ﬁlelor se
face cu mecanism metalic tip clipboard. Culori disponibile: maro,
negru, bej.

A5+ Minibar Menu

Technical description
Hard cover, PU leather with wood
texture on both sides, waterproof,
sewn perimeter. The clamping of
the tabs is made with metal clipboard type mechanism. Available
colors: brown, black, beige.

COLORS

MARO

BROWN

LACK

NEGRU

BE

EIGE

SIZE

18x23 cm

Am creat accesorii potrivite pentru hotelul și pensiunea ta. Îți întâmpinăm
nevoile cu mape de cameră și meniuri
de minibar, potrivite oricăror camere
de hotel. Produsele noastre sunt fabricate din piele impermeabilă și lavabilă,
sunt ușor de depozitat și au o rezistență ridicată.

We have created the right accessories
for your hotel and guesthouse. We
meet your needs with room maps [and
minibar menus, suitable for any hotel
room. Our products are made of waterproof and washable leather, are easy to
store and have a high strength.

ÎN
STOC
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Descriere tehnică
Suport tare care protejează noptieră de zgârieturi. Este compatibil cu toate tipurile de telefoane.
Culori disponibile: bordo, negru,
verde, albastru, portocaliu.

SUPORT TELEFON
Phone Support

Technical description
Strong support that protects the
bedside from scratches. It is compatible with all types of phones.
Available colors: black, black,
green, blue, orange.

COLORS
ALBASTRU

BLUE

PORTOCALIU

ORANGE

NEGRU / BLACK

VERDE / GREEN

BORDO

ORDEAUX

SIZE

6x11.5 cm

Am creat accesorii potrivite pentru hotelul și pensiunea ta. Îți întâmpinăm
nevoile cu mape de cameră și meniuri
de minibar, potrivite oricăror camere
de hotel. Produsele noastre sunt fabricate din piele impermeabilă și lavabilă,
sunt ușor de depozitat și au o rezistență ridicată.

We have created the right accessories
for your hotel and guesthouse. We
meet your needs with room maps [and
minibar menus, suitable for any hotel
room. Our products are made of waterproof and washable leather, are easy to
store and have a high strength.

ÎN
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Descriere tehnică
Desk-pad-ul este tare, realizat din
piele PU și are format 30x40 cm și
are 2 suporturi de pahar asortați
cadou. Este folosit pentru protejarea meselor și birourilor. Culori
disponibile: bordo, negru, verde,
albastru, portocaliu.

DESKPAD + 2 SUPORTURI PAHAR
Deskpad + 2 Glass Support

Technical description
The desk pad is hard, made of
PU leather and is 30x40 cm in
size and has 2 matching glass
cup holders. It is used to protect
desks and oﬃces. Available colors: black, black, green, blue, orange.

COLORS
ALBASTRU

BLUE

PORTOCALIU

ORANGE

NEGRU / BLACK

VERDE / GREEN

BORDO

ORDEAUX

SIZE

30x40 cm desk-pad
9x9 cm suport pahare

Dorești să îţi protejezi biroul sau masa
de diverse “măzgălituri”? Dacă da, atunci
desk-padul Unika este cel mai potrivit
pentru ține. Acest produs poate ﬁ folosit, așa cum v-am obișnuit deja, și cu
o a doua utilitate - mouse pad! Deci doi
într-unul la preț de unul, chiar trei pentru că primești CADOU și doi suporți de
pahare.

Do you want to protect your desk or
table from various "scribblings"? If so,
then the Unika desk pad is best for you.
This product can be used, as we have
already used you, with a second utility
- mouse pad! So two at a price for one,
even three because you receive GIFT
and two cup holders.
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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CărŢI
ONOAre
Honor Books

CARTE
ONOARE
M1
M1 Honor
Book
ÎN
STOC

COLORS

MARO

BROWN

SIZE

Format ﬁlă/Tab
24.5x31.5 cm
Coperta/Cover
26x32 cm

Descriere tehnică

Technical description

Cartea de onoare are coperta din piele
naturală, cașerată pe carton de legătorie cu o zonă buretată, aplicată pe ambele fețe. Blocul din interior are 300
pagini și este executat din hârtie ivoire
de 120 g/mp, cusut și rotunjit la cotor.

The honor book has the cover made of
natural leather, broken on the binding
cardboard with a sponge area, applied
on both sides. The block inside has 300
pages and is made of ivory paper of 120
g/sqm, sewn and rounded at the elbow.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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CARTE
ONOARE
M2

CARTE
ONOARE
M3

M2 Honor
Book

M3 Honor
Book

ÎN
STOC

ÎN
STOC

COLORS

COLORS

MARO

MARO

BROWN

SIZE

Format ﬁlă/Tab
24.5x31.5 cm
Coperta/Cover
26x32 cm

BROWN

SIZE

Descriere tehnică
Cartea de onoare are coperta din piele
naturală, cașerată pe carton de legătorie cu o zonă buretată, aplicată pe ambele fețe. Blocul din interior are 300
pagini și este executat din hârtie ivoire
de 120 g/mp, cusut și rotunjit la cotor.

Technical description
The honor book has the cover made of
natural leather, broken on the binding
cardboard with a sponge area, applied
on both sides. The block inside has 300
pages and is made of ivory paper of 120
g/sqm, sewn and rounded at the elbow.

Format ﬁlă/Tab
24.5x31.5 cm
Coperta/Cover
26x32 cm

Descriere tehnică

Technical description

Cartea de onoare are coperta din piele
naturală, cașerată pe carton de legătorie dur. Blocul din interior are 300 pagini și este executat din hârtie ivoire de
120 g/mp, cusut și rotunjit la cotor.

The honor book has the cover made of
natural leather, torn on the hard binding cardboard. The block inside has 300
pages and is made of ivory paper of 120
g/sqm, sewn and rounded at the elbow.
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CARTE
ONOARE
M4

CARTE
ONOARE
M5

M4 Honor
Book

M5 Honor
Book

ÎN
STOC

ÎN
STOC

COLORS

COLORS

MARO

ALBASTRU ÎNC
DARK BLUE

BROWN

SIZE

Format ﬁlă/Tab
24.5x31.5 cm
Coperta/Cover
26x32 cm

SIZE

Descriere tehnică

Technical description

Cartea de onoare are coperta din piele
naturală, cașerată pe carton de legătorie dur. Blocul din interior are 300 pagini și este executat din hârtie ivoire de
120 g/mp, cusut și rotunjit la cotor.

The honor book has the cover made of
natural leather, torn on the hard binding cardboard. The block inside has 300
pages and is made of ivory paper of 120
g/sqm, sewn and rounded at the elbow.

Format ﬁlă/Tab
24.5x31.5 cm
Coperta/Cover
26x32 cm

Descriere tehnică

Technical description

Cartea de onoare are coperta din piele
PU cu aspect de plus, foarte elegant si
placut la atingere, cașerată pe carton
de legătorie dur. Blocul din interior are
300 pagini și este executat din hârtie
ivoire de 120 g/mp, cusut și rotunjit la
cotor.

The honor book has the cover made of
PU leather with velvet aspect, very soft
and elegant, broken on hard binding
cardboard. The block inside has 300
pages and is made of ivory paper of
120 g / sqm, sewn and rounded at the
elbow.
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