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„Brandul Unika s-a născut din pasiunea pentru arta
frumosului, ca o fructificare a unor experienţe, cercetări şi
idei anterioare, ce au luat viaţă odată cu noi, s-au dezvoltat
prin filtrul imaginaţiei noastre, şi creşte alături de noi având
ca fundament de bază calitatea şi unicitatea mai presus de
orice.”

Nina Tudor

CEO Unika
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Notes
piele pu
PU Leather Notebooks

Descriere tehnică
Copertă flexibilă din piele PU dublă
față, colț rotund, cusutură perimetrală, prinsă de bloc cu spiră
semi-ascunsa. Bloc fix autodatat,
format 16x22 cm, hârtie offset ivory, nr. pagini 224, tipar 2 culori. Ambalare în cutie colectivă.

notes 360

360 Notebook

Technical description
Flexible double-sided PU leather cover, round corner, perimeter seam, semi-hidden coil block.
Self-dated fixed block, size 16x22
cm, ivory offset paper, 224 pages,
2-color pattern. Collective box packaging.

produs
nou

Colors
portocaliu
orange

Verde
Green

NEGRU
BLACK

Albastru
Blue

Size

16x22 cm

Layout

Nou în colecția UNIKA – notes cu spirală,
colorat și vesel. Acest notes stă perfect
pe orice suprafață plată atunci când este
deschis, sau se poate îndoi la 360 de
grade pentru o experiență cât mai confortabilă a utilizării. Materialul texturat
este plăcut la atingere și se pretează foarte bine la personalizarea prin timbru sec
sau prin folio.

New in the UNIKA collection - spiral notebook, colorful and cheerful. This notebook
fits perfectly on any flat surface when is
opened, or can be bent 360 degrees for
a more comfortable user experience. The
textured material is pleasant to the touch
and is suitable for personalization by dry
stamp or folio.
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Descriere tehnică
Format A5, 192 pagini tipărite la
1+1 culori, pe hârtie offset alb liniat
de 70 gr/mp, bloc cusut, semn de
carte. Copertă flexibila, din material piele ecologică dublă faţă, termosensibil, colţ rotund copertă şi
bloc, cusătură perimetrală, 2 clape
de pix care blochează coperta.

Notes Colored
Colored Notebook

Technical description
A5 size, 192 pages printed on 1+1
colors, on offset white lines paper 70gr/sqm, sewn block, book
sign. Flexible cover, double-faced
ecological material, thermosensitive, round corners for cover and
block, perimeter stitch, 2 pen flaps
that close the notebook.

Colors
Vernil
Light Green

Bleu
Light Blue
New!

Bej
Beige

Albastru închis
dark blue

Size

A5

Layout

• Produs flexibil, moale la atingere, materialul coperții imită foarte bine pielea naturală, este termosensibil, foarte
pretabil la timbru sec și folio colorat.
• Culorile coperții sunt de tip pastel
cu inspirație din natură: verde – iarba
crudă, albastru – cer, bej – câmpul cu
grâu copt.

• Flexible, soft to touch cover, made of a
material that very well imitates the natural leather, it is thermosensitive, very
suitable for embossing and colored folio.
• The colors of the covers are inspired
from nature, green –grass, blue – sky,
beige – field of baked wheat.
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Descriere tehnică
Copertă tare din material piele PU
termosensibil texturat metalizat,
închidere cu accesoriu metal și
magnet. Format A5, 144 pagini, offset alb liniat sau matematică, bloc
cusut, semn de carte.

Notes metal
Metal Notebook

Technical description
Hard cover made of thermo-sensitive PU leather material with metallic texture, closure with metal accessory and magnet. A5 format, 144
pages, white lined or mathematical
offset, sewn block, bookmark.

Colors
Gri
Grey

Maro
Brown

Albastru
Blue

Size

A5

Layout
• Notes cu copertă cu aspect metalizat,
HighTech, culori UnikaT – rețetă proprie,
mat texturat cu pătrătele la atingere.
• Închidere cu placuță inoxidabilă gravabilă și magnet.

• Notebook with metallic textured cover,
HighTech, Unique colors – our own recipe, textured with squares to the touch.
• Closure with scratch-resistant placket,
and magnet.
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Descriere tehnică
Notes dublu, format A5 cu copertă
fle- xibilă din piele ecologică dublă
faţă, termosensibil, în 2 culori. Un
notes are model liniat, iar celalalt
file de matematică. Fiecare are câte
144 pagini tipărite la 1+1 culori, pe
hârtie offset alb liniat şi matematică
de 70 gr/mp, bloc cusut.

Notes twin

Twin Notebook

Technical description
Double notebook, A5 format with
flexible double-faced ecological
leather, thermosensitive, in 2 colors. Half of the notebook has a lined
files and the other math files. Each
has 144 pages printed in 1+1 colors,
on white offset paper of 70 gr/sqm,
sewn block.

Colors
Albastru
Blue

Negru
Black

Verde
Green

Bleu
light blue

Roșu
Red

Portocaliu
Orange

+

+

+

Size

A5

Layout
+

• Notes flexibil, modern, cu dublă deschidere pe orizontală față-verso și dublă utilitate matematică și dictando la interior.
Este realizat dintr-un material moale la
atingere, în culori de tip pastel.
• Pretabil la Timbru Sec/UV și chiar
etichetă de rășină, una dintre cele mai
noi metode de branding folosite în special pentru marele avantaj de a comunica
complet și corect culorile logoului dvs.,
chiar și policromie – fiind aceasta din
urmă UNIKA metodă de personalizare full
color din România.

• Flexible, modern double-sided opening, double matched colors and dual
block math and lines, matched together
in same notebook. It is made from soft to
touch material in pastel colors.
• Can be used embossing and UV personalization on it and even the resin
label can be used, one of the newest
branding methods used especially for the
great advantage of fully and accurately
communicating the colors of your logo,
even polychromy – after all this is the
only full color customization in Romania.
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Descriere tehnică
Format 12.5x20.5, 224 pagini
tipărite la 1+1 culori, pe hârtie offset ivory de 70 gr/mp, bloc cusut,
semn de carte. Copertă flexibilă din
material piele ecologică dublă faţă,
termosensibil, colț rotund copertă
şi bloc.

Notes Flexi

Flexi Notebook

Technical description
12.5x20.5 cm size, 224 pages printed on 1 + 1 colors, on ivory lines offset paper of 70 gr/sqm, sewn block,
book sign. Flexible cover of double
faced ecological leather material,
thermosensitive, round corners for
cover and block.

Colors
Albastru
Blue

NEGRU
BLACK

VERDE
GREEN

New!
Gri
Grey

ROșu
Red

Size

12,5x20.5 cm

Layout

• Produs foarte flexibil ce are un format
foarte modern, atipic, cu o coperta din
piele ecologică ce imită foarte bine pielea
naturală.
• Înlocuiește cu success agenda datată
prin designul interior al blocului – și îl poți
“păstra în buzunar”.

• Very flexible product that has a very
modern, atypical format with an ecological leather cover that mimics very well the
natural leather.
• Successfully replaces the dated agenda
through the interior design of the block and you can “keep it in your pocket”.
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Descriere tehnică
Notes dublu, format A5, deschidere
ori- zontal/vertical cu copertă flexibilă din piele ecologică, dublă faţă,
în 2 culori. Un notes are model liniat,
iar celalalt file matematică cu perfor
de rupere. Fiecare are cate 144 pag,
tipărite la 1+1 culori, pe hârtie offset
alb de 70 gr/mp, bloc cusut. Închidere cu elastic tubular.

Notes
Switch
Switch
Notebook

Technical description
Double notebook, A5 size, horizontally / vertically open with double-faced ecological leather cover. A
notebook has a lines files, and the
other math files with a perforation
break. Each has 144 pages, printed
on 1+1 colors, on white offset paper 70 gr/sqm, sewn block. Tubular
elastic closure.

Colors
Albastru
Blue

Negru
Black

Green
Verde

Bleu
light blue

Roșu
Red

Portocaliu
orange

+

+

+

Size

A5

Layout
+

• Notes flexibil, modern, cu dublă deschidere pe verticală și orizontală, așa cum se
înțelege și din denumire, având chiar și o
închidere cu elastic.
• Este realizat dintr-un material cu aspect
moale la atingere în culori de tip pastel.
• Este pretabil la Timbru Sec/UV și chiar
etichetă de rașină, una dintre cele mai
noi metode de branding folosite în special pentru marele avantaj de a comunica
complet și corect culorile logo-ului dvs.,
chiar și policromie – fiind aceasta din
urmă UNIKA metodă de personalizare full
color din România.

• Flexible, modern, with double-opening,
vertical and hori-zontal, as the name suggests, and it even has an elastic closure.
• It is made of soft-touch material in pastel colors.
• It can be used for embossing end folio
and even the resin label can be used, one
of the newest branding methods used
especially for the great advantage of fully
and accurately communicating the colors
of your logo, even polychromy – after all
this is the only full color customization in
Romania.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
11

Descriere tehnică
Format 12.5x20, 80 pagini, pe hârtie
offset alb velin de 80 gr/mp , bloc
cusut manual pe cotor cu ață în
contrast. Copertă flexibilă din material piele ecologică, termosensibil,
colț rotund copertă și bloc, forzatz
din hârtie natura colorată.

Notes Pastel
Pastel Notebook

Technical description
12.5x20 cm size, 80 pages, on offset white paper of 80 gr/sqm, spine
- hand-knotted seamed block in
contrast. Flexible cover of ecological
leather, thermosensitive, round corners for cover and block.

Colors
Albastru
Blue

NEGRU
BLACK

Gri
Grey

VERDE
GREEN

Size

12.5x20 cm

Layout
• Produs simplu, modern, “de bagat în
buzunar”, UnikaT în Ro având o cusatură
“ca la blugi” ceea ce devine ușor de asortat cu ținuta de tip casual sport.
• Coperta din piele ecologică pe diverse
culori blânde, ușor de ales.

• Simple, modern, “pocket-sized” products, Unique in Romania with a “jeanslike” stitch that makes it easy to match
with casual sports outfits.
• Ecological leather cover in various soft
colors, easy to choose.
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Descriere tehnică
Format A5, bloc cu liniatură, 192
pagini, tipar 1+1, hârtie offset alb
liniat de 70 gr, semn de carte. Copertă flexibilă din piele ecologică
dublă față, termosensibila, cusută
perimetral și inchisă cu magnet ascuns.

Notes Tosca
Tosca Notebook

Technical description
A5 size, block with lines, 192 pages,
1+1 print, 70g white lines offset paper, bookmark. Flexible, double-faces material, thermosensible, cover,
perimeter sewn and hidden magnet.

Colors
Verde perlat
Pearl Green

Albastru Perlat
Pearl Blue

Gri Perlat
Pearl Grey

Size

A5

Layout

• Material foarte asemanator cu pielea
naturală, foarte recent lansat și folosit în
cele mai căutate game având culori ușor
sidefate.
• Produs cu închidere cu magnet ce poate
fi personalizat UnikaT – tăiere sigle, semne
pe contur.

• Material very similar to natural leather,
very recently launched and used in the
most required products on market, with
slightly pigmented colors.
• Product with custom magnet closure,
Unique customization – logos cutting,
contour signs.
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Descriere tehnică
Format A5, 144 pagini tipărite la
1+1 culori, pe hârtie offset de 70
gr/mp alb liniat sau ivory liniat,
bloc cusut, semn de carte. Copertă
flexibilă, din material piele ecologică dubla faţă, termosensibil, colţ
rotund copertă şi bloc, clapă pentru pix. Închidere copertă cu clapă.

Notes Ravelo
Ravelo Notebook

Technical description
A5 size, 144 pages printed on 1+1
colors, on 70 gr/sqm white lines offset paper or 70 gr/sqm offset ivory
lines paper, sewn block, bookmark.
Flexible cover, double-faced ecological material, thermosensitive,
round corners for cover and block,
adjustable pen flap, that is the notebook closure method.

Colors
Albastru
Blue

VERDE
GREEN

NEGRU
BLACK

ROșu
Red

Size

A5

Layout

• Flexibil, moale la atingere, cu un format
prietenos cu colțuri rotunjite, clapă de pix
– REGLABILĂ pentru cât mai multe dimensiuni.
• Pretabil la Timbru Sec/Folio și chiar UV.
• Cotor vizibil rotunjit, ergonomic la purtare.

• Flexible, soft to the touch, with a rounded corner-friendly shape, ADJUSTABLE
pen flap for many sizes.
• Suitable for embossing or folio and even
UV customization.
• Visibly rounded corners, ergonomic to
wearing.
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Descriere tehnică
Format A5, 144 pagini, tipărite la
1+1 culori, pe hârtie offset de 70 gr/
mp alb liniat sau matematica sau
ivory liniat, semn de carte. Copertă
tare din material piele ecologică termosensibilă texturată, închidere cu
clapă și capsă metalică.

Notes lux
Lux Notebook

Technical description
A5 size, 144 pages, printed on 1+1
colors, on white lines/ math offset
paper or ivory lines offset paper 70
gr/sqm, bookmark. Hard cover of
thermosensitive ecological leather,
closure with flap and metal stamp.

Colors
Albastru
Blue

Gri
Grey

Size

A5

Layout
• Produs cu clapă de închidere cu capsă
ce poate fi tăiată în culori și texturi diferite
chiar pe conturul siglei dvs. – foarte cerut
de piață.
• Cusatura perimetrală este opțională.

• Product with closing flap with staple that
can be cut in different colors and textures
even on the outline of your logo – very demanded by the market.
• Perimetral seam is optional.
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Descriere tehnică
Format A5, 144 pagini tipărite la 1+1
culori, pe hârtie offset de 70 gr/mp
alb liniat sau matematică sau ivory
liniat, bloc cusut, semn de carte.
Copertă buretată, din material piele
ecologică cu aspect de pânză, termosensibil, include folio şi timbru
sec pe cotor, colţ rotund co-pertă şi
bloc.

Notes Design

Design Notebook

Technical description
A5 size, 144 pages printed on 1 + 1
colors, on white math/ lines offset
paper or ivory lines offset paper of
70 gr/sqm, sewn block, book sign.
The sponged cover, made of ecological material, thermosensitive,
includes folio and stamping on the
spine, round corners for cover and
block.

Colors
Gri
Grey

Negru
black

Albastru
Blue

Size

A5

Layout

• Folio și timbru sec pe cotor inspirate din
hieroglifele de la Tărtăria, ce datează din
anul 5500 iH și se spune că sunt “cea mai
veche forma de scriere” – conform Wikipedia.
• Coperta are un aspect prețios, fin la atingere, material filigranat, pretabil la timbru
sec și folio – de unde și ideea designului
produsului și de aici chiar și denumirea lui.

• Folio and embossing on the spine, inspired by the Tărtăria hieroglyphs, that
date back to 5500 BC and are said to be
“the oldest form of writing” – according to
Wikipedia.
• The cover has a precious, soft touch, filigree material, suitable for embossing and
folio – hence the idea of product design
and hence even his name.
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Notes
eco
Eco Notebooks

Descriere tehnică
Format A5, 144 pagini, tipărite la
1+1 culori, pe hârtie offset de 70
gr/mp alb liniat sau matematică
sau ivory liniat, bloc cusut, semn de
carte. Copertă tare din material termosensibil NATURA.

Notes natura
Natura Notebook

Technical description
A5 size, 144 pages, printed 1+1 colors white lines or math offset paper,
or ivory paper 70 grams, sewn block,
textile ribbon, hard cover. Hard cover made from thermosensitive natural style material.

Colors
Gri
Grey

NEGRU
BLACK

Albastru
Blue
New!

ROșu
Red

Bej
Beige

Vernil
Light
Green

Size

A5

Layout

Eco Friendly fully branded.
• Material copertă ecologică:
“care about nature”
• Bloc acreditat FSC – ACUM pe STOC
(liniat/matematica alb)
Însăși din denumirea produsului, gândul
ne pleacă către ideea unui produs provenit poate chiar din Natură, culorile acestuia parcă ne transmit acest lucru, bejul
– câmpul cu grâu copt, negru – pământul,
roșul – macul inflorit, albastrul – cerului
senin, gri – nisipul.

Eco Friendly fully branded.
• Ecological material cover:
“care about nature”
• FSC accredited block – NOW on STOCK
(white lines or math)
From the name of the product, the
thought goes to the idea of a product that
comes from Nature, its colors seem like
this, the beige – the wheat field, the black
– the earth, the red – the blooming poppy,
the blue – the clear sky, grey – sand.
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Descriere tehnică
Copertă exterioară flexibilă, piele
regenerată dublă față, colț rotund
copertă și bloc, închidere cu elastic
tubular pe orizontală. Bloc fix format 12.5x20.5, 224 pagini tipărite
la 1+1 culori, pe hârtie offset ivory
de 70 gr/mp, bloc cusut, semn de
carte. Ambalare individuală în cutie
de carton alb.

Notes
EcoLeather

EcoLeather
Notebook

Technical description
Flexible cover, double-sided regenerated leather, round corner
cover and block, horizontal tubular
elastic closure. Fixed block format
12.5x20.5, 224 pages printed in 1
+ 1 colors, on ivory offset paper of
70 gr / sqm, sewn block, bookmark.
Individual packaging in white cardboard box.

produs
nou

Colors
Verde
Green

Bej
Beige

Size

12.5x20 cm

Layout

Care about nature! Notes UnikaT în Ro fabricat din piele regenerată. Produsul este
potrivit clienților cărora le pasă de planetă și
doresc să educe piața în direcția ecologizării
– fiecare din noi poate să fie un endorser al
“păstrării planetei sănătoase”.
Culorile utilizate pentru această gama sunt
verde și bej – culori ce denotă și mai mult
caracterul Eco al produsului.

Care about nature! UnikaT notebook in Ro
made of reclaimed leather. The product is
suitable for customers who care about the
planet and want to educate the market towards greening - each of us can be an endorser of "keeping the planet healthy".
The colors used for this range are green
and beige - colors that further denote the
Eco character of the product.
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Descriere tehnică
Format 12.5x20, 80 pagini, pe hârtie
offset alb reciclat velin de 80 gr/mp,
bloc cusut manual pe cotor cu ață în
contrast. Coperta flexibilă din material piele regenerată, termosensibil,
colț rotund copertă și bloc.

Notes Eco Pastel
Eco Pastel Notebook

Technical description
12.5x20 cm format, 80 pages, recycled velin white paper offset of 80 gr
/ sqm, hand-knotted seamed block
in contrast. Flexible leather cover
made of regenerated, thermosensitive leather, round corners for cover
and block.

Colors
Maro Natur
Natural Brown

Size

12.5x20 cm

Layout

• Produs ecologic – din hârtie reciclată și
piele naturală regenerată, foarte potrivit
clienților cărora le pasă de planetă și doresc să educe piața în direcția ecologizării
– fiecare din noi poate să fie un endorser al
“păstrării planetei sănătoase”
• Milităm pentru a fi Eco, dar ne place să
fim și moderni. Acest produs, Eco Pastel,
este foarte potrivit ținutelor atât clasice cât
și moderne – el vorbește “singur”, transmite din prima interacțiune ce calități are
– miroase a piele naturală – chiar dacă ea
este regenerată – hârtia arată ca oricare alta
dar știm clar că e reciclată – și transmitem
asta cu mândrie și către interlocutorii noștri.

• Eco product – made from recycled paper
and natural regenerated leather, very suitable to customers who care about the planet and want to educate the market in the
direction of greening – each of us can be an
endorser of "preserving the planet healthy".
• We want to be Eco, but we like to be modern as well. This product, Eco Pastel, is very
well suited to both classical and modern
looks. It convinces us from the first interaction what qualities it has – it smells of natural skin – even if it is regenerated – the paper looks like any other but we know it that
it's being recycled – and we're proud to say
it to our interlocutors out loud.
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Notes
piele pn
PN Leather Notebooks

Descriere tehnică
Copertă flexibilă din piele naturală
vopsită vegetal, antialergică. Bloc fix
autodatat, format 16x22 cm, hârtie
offset ivory, nr. pagini 224, tipar 2
culori. Ambalare în cutie cadou din
carton negru.

Notes montana
Montana Notebook

Technical description
Flexible cover made of vegetable-painted, anti-allergic natural
leather. Self-dated fixed block, format 16x22 cm, ivory offset paper,
no. pages 224, 2-color pattern.
Packing in a black cardboard gift
box.

produs
nou

Colors
Maro
Brown

Size

16x22 cm

Layout
Produs elegant fabricat din piele non-alergică. Numai bun de folosit zi de zi pentru a-ți nota task-urile, gândurile și planurile.
Se asortează ușor la orice ținută, fie ea casual sau business.

Elegant product made of non-allergic leather. Only good to use every day to write down
your tasks, thoughts and plans. It matches
easily with any outfit, be it casual or business.
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Descriere tehnică
Copertă exterioară flexibilă din piele
naturală fină. Format 12.5x20.5,
224 pagini tipărite la 1+1 culori,
pe hârtie offset ivory de 70 gr/mp,
bloc cusut, semn de carte. (Opțional
etichetă metalică cu an pe coperta
1.). Ambalare individuală în cutie
carton alb.

Notes Seqoia
Seqoia Notebook

Technical description
Flexible outer cover made of fine
natural leather. Format 12.5x20.5,
224 pages printed in 1 + 1 colors,
on ivory offset paper of 70 gr / sqm,
sewn block, bookmark. (Optional
metal label with year on cover 1.).
Individual packaging in white cardboard box.

produs
nou

Colors
Gri
Grey

Verde
Green

Bleu
Light Blue

Size

12.5x20 cm

Layout
Produs din piele naturală de înaltă calitate,
flexibil, numai bun de bagat in buzunar. Produs nou cu design deosebit, foarte placut la
atingere cu coperți în culori pastelate.

Made of high quality natural leather, flexible, only good to put in your pocket. New
product with a special design, very pleasant
to the touch with covers in pastel colors.
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Descriere tehnică
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 liniat. Ambalare în cutie cadou din carton negru.

Notes Black
Black Notebook

produs
nou

Technical description
The flexible cover is made of black
natural leather on the outside and
red leather on the inside. The cover
is closed with elastic. There is a pen
holder on the back. The removable
block has a format of 16x22 cm, 256
pages, special ivory paper of 80 gr
lined. Packing in a black cardboard
gift box.

Colors
Black
Negru

Size

12.5x20 cm

Layout
Produs business – potrivit pentru a fi dat cadou partenerilor de afacere. Piele naturala
de inalta calitate cu striatii aduce un plus de
eleganta produsului.

Business product - suitable to be given as a
gift to business partners. High quality natural leather with striations brings an extra
elegance to the product.
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KIT
NOTES
Notebook Kits

Descriere tehnică
Conține notes NATURA offset alb
liniat sau matematică și pix ecologic,
ambalate în cutie cadou.

kit Notes natura
Natura Notebook Kit

Technical description
The set contains Natura Notebook
with white lines/math + Ecological
Pen, packed in a gift box.

Colors
Gri
Grey

NEGRU
BLACK

Albastru
Blue
New!

ROșu
Red

Bej
Beige

Vernil
Light
Green

Notes disponibil și

Separat

Notebook sold separately

Notes Natura
Natura Notebook
Pag. 18

Include
CUtie
Box included

Eco Friendly fully branded
• Material copertă ecologică: “care about
nature”
• Bloc acreditat FSC – ACUM pe STOC (liniat sau matematică alb)
• Pix reciclabil ce asortează perfect notesul nostru “Green”

Eco friendly fully branded
• Ecological cover material: “care about
nature”
• The interior block is accredited FSC NOW on STOCK (white lines/math)
• Recyclable pen that perfectly matches
our “Green“ notebook

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Setul conține notes FLEXI alb liniat
sau matematică și pix metalic cu
bumb touch, ambalate în cutie cadou.

kit Notes Flexi

Flexi Notebook Kit

Technical description
The set contains FLEXI Notebook
with white lines/math and metallic
pen with touch ball, packed in a gift
box.

Colors
Albastru
Blue

NEGRU
BLACK

VERDE
GREEN

New!
Gri
Grey

ROșu
Red

Notes disponibil și

Separat

Notebook sold separately

Notes Flexi
Flexi Notebook
Pag. 10

Include
CUtie
Box included

• Produs foarte flexibil ce are un format
foarte modern, atipic, cu o copertă din
piele ecologică ce imită foarte bine pielea
naturală.
• Înlocuiește cu success agenda datată
prin designul interior al blocului – și îl poți
“păstra în buzunar”.
• Pix colorat mat cu bumb touch asortat –
match-ul perfect pentru acest notes.

• A very flexible product that has a very
modern, atypical format with an ecological leather cover that looks like the natural leather.
• It replaces successfully the dated agenda
through the interi-or design of the block –
and you can “keep it in your pocket”.
• Matt colored pen with matching touch
ball - the perfect match for this note

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