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POvESTEa NOaSTră

Pe vremea aceea eram încă 

tipografi, la cererea clienților am 

acceptat provocarea de a realiza

Primul SET dE 
agENdE, 

produs integral manual. Ne-a 

placut atat de mult incat ne-am 

deschis propriul atelier de  produse 

speciale din piele naturala.

Echipa Unika s-a mărit ajungând 

până la 20 de persoane, am realizat 

10 produse din piele naturală în 

serie limitată, 100% handmade, 

devenind vedetele sezonului 2013.

Colecțiile de piele naturală și eco-

logică alcătuite din 

40 dE PrOduSE 

ne-au ajutat la 

dublarEa CifrEi 
dE afaCEri 
și să ne apropiem  

vertiginos de primul milion de euro.

O data cu împlinirea celor 

10 aNi dE ExiSTENță 

ne mândrim cu două atribute mari, 

diferențiatoare: 

1. Cel mai mare producător român 

de agende din piele naturală și 

ecologică.

2. Peste 50% din clienții Unika sunt 

Braduri Internaționale. 

Cuvintele de bază ale acestui an 

au fost Idee, Viziune, Exigența și 

Responabilitate, întreaga echipă 

ghidându-se după cele 4 cuvinte 

cheie pentru a se dezvolta și a 

păstra poziția companiei de lider. 

Odată cu prima participare la targ-ul 

internațional PSI, am ințeles mai bine 

dorințele și nevoile cliențiilor locali și 

internaționali și asta ne-a făcut 

Să fim și mai buNi.

Cu o experienta de 3 ani si o echipa 

in continua crestere, am lansat 

Prima COlECțiE 
fOrmaTă diN 10 PrOduSE 

diN PiElE NaTurală 

(agende, mape directoriale/birou) 

făcute manual intern. Pentru prima 

oară în țara noastră am adus 

tehnologia de finisare cu 

CaNT COlOraT, 
finisare realizabilă doar în străinatate 

până în acel moment.

Am trecut prin etapa de 

facelift și de rebranduire 

schimbând imaginea vintage cu noile 

direcții de comunicare de tip fashion, 

având ca scop generarea de creșteri de 

vânzari atât pentru  B2B și B2C.

 Intenția a fost de a poziționa și 

dEzvOlTa braNdul 
în mintea consumatorului la 

valorile lui reale – produs la moda 

(Prêt-à-porter) și ne-a ieșit.

O dată cu dezvoltarea de brand, Unika 

investește în resursa umană ajungând în 

acest an la 40 de membrii (legători de artă 

aleși pe sprânceană) dar și în tehnologie, 

peste 500 mii de euro, banii acționarilor.

Din dorința de a duce produsele noastre 

și la extern, am decis participarea la 

CEl mai marE Târg 
de promoționale din Europa.

Pentru a doua oară consecutiv 

participăm la târgul international PSI 

de la Dusseldorf, cel mai mare târg 

de Promoționale din Europa și așa 

am început să devenim cunoscuți și 

pe piața internațională, iar produsele 

noastre să fie dorite. Ne plac 

provocările și dezvoltăm cu mândrie 

produse, ce pâna astăzi se găseau 

doar în cataloage. Lansăm o 

gamă SPECială dE 
NOTESuri Cu PErSONa-

lizări și TEhNOlOgii 
PiONiEraT 

pentru piața românească, kituri 

specifice domeniului de evenimente.
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Our STOry

At that time we had a printing house 

business , at customer request, 

we accepted with enthusiasm the 

challenge of making the 

firST SET Of agENdaS 

entirely handmade. We liked it so 

much that we opened our own 

workshop for special handmade 

leather products. 

The Unika team has grown to 20 

members, we have made 10 natural 

leather products in limited edition, 

100% handmade, which become 

the stars of the 2013 season.

Natural and synthetic  leather col-

lections made up of 

40 PrOduCTS 
helped us to

 dOublE Our 
buSiNESS valuE 

and get close to the first 

million euro.

With the celebration of 

10 yEarS Of ExiSTENCE 

we are proud of two major attributes:

1. The largest producer of 

natural leather and synthetic agenda .

2. over 50% of our customers 

are International Brands. The basic 

words of this year were Idea, Vision, 

Exigence and Responsibility, with the 

entire team guided by the four key 

words to develop and maintain the 

company’s leadership position. With 

our first participation at the PSI Inter-

national Fair, we have 

uNdErSTOOd bETTEr 
the wishes and needs of our local 

and international clients.

With 3 years experience in the 

field and a team that it`s continuing 

to grow and develop new products, 

we launched our 

firST COllECTiON Of 
haNdmadE NaTural 

lEaThEr agENdaS 
and for the first time in our coun-

try, we brought the technology for 

COlOrEd EdgES, 
 which was done only abroad 

until then.

We have gone through the facelift and 

rebranding phase by changing the vintage 

image with the new fashion and brand 

communication directions, with the goal of 

generating sales growth based on the new 

image for B2B and B2C market demand 

with the intention of positioning and 

dEvElOPiNg ThE braNd 

in the mind of the consumer to his real 

values -fashioned product (Prêt-à-porter).

Along with brand development, Unika 

is investing in the human resource that 

are reaching 40 members this year (art 

liaison chosen on the eyebrow) and in 

technology ,over 500 thousand euros, 

shareholders money.

From the desire to bring our products to 

the international market, we decided to 

participate to the 

biggEST PrOmOTiONal PSi 
fair iN EurOPE.

For the second consecutive year, 

we are participating in the biggest 

PSI promotion fair in Europe and so 

we have begun to become known 

on the international market and our 

products are desirable. We like the 

challenges and proudly develop 

products that until today were only 

found in the catalogs. 

WE arE lauNChiNg a 
SPECial liNE Of NOTE-

bOOkS WiTh faCial 
TyPES Of braNdiNg 

TEChNOlOgiES 

(embossing and embroidery mixed 

with folio)for the Romanian market 

and the newest collection for event 

industry.
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NOTESurilE uNika

Cu ani în urma notes-ul a fost privit ca un jurnal, un caiet cu un design deosebit în care iți poți descrie trăirile și întâmplările de zi cu zi. 
Odata cu trecerea anilor, semnificația notes-ului s-a îmbunătățit considerabil și a devenit un caiet de notițe, atât pentru oamenii de rând cât și pentru 

personalități de renume din toata lumea. În prezent, notes-ul te poate însoți oriunde, pentru cei nonconformiști înlocuiește agenda de zi cu zi, pentru cei extravaganți 
este un accesoriu care poate completa o ținută fashion de excepție. Și dacă utilizarea acestui caiet longeviv a luat amploare în aceasta direcție a modernismului, 

maEșTrii aTEliErElOr uNika au CrEaT CaTEva mOdElE dE NOTES-uri dE ExCEPțiE, CarE, la Prima vEdErE Par 
Să dEPășEaSCă OriCE imagiNațiE, lăSaNd dEOParTE CaliTaTEa irEPrOșabila Cu CarE dEja v-ați ObișNuiT.

fOrEST STEWardShiP COuNCil (fSC) ESTE uN ONg iNTErNațiONal 
care elaborează standarde și acordă certificate privind exploatarea responsabilă a pădurilor. Produsele certificate FSC au 

garanția ca provin din păduri a căror exploatare respectă valorile sociale, economice și de mediu specifice dezvoltării durabile. 

Years ago the notes was regarded as a journal, a notebook with a unique design where you can describe the feelings and daily happenings . With the years passing by, the significance of the note has improved considerably 

and has become a notebook, for both ordinary people and renowned personalities from around the world. Nowadays, you can take the notebook anywhere you go, for non-conformists will replace the daily agenda, for those 

extravagant is an accessory that can complement an exceptional fashion outfit.And if the use of this longevive notebooks has grown in this direction of modernity, UNIKA workshop masters have created some remarkable 

notebooks that at first sight  seem to overcome any imagination, leaving aside the impeccable quality you already know.The Forest Stewardship Council (FSC) is an international NGO that develops standards and grants certificates 

of responsible forest exploitation. FSC-certified products are guaranteed to come from forests whose exploitation respects sustainable social, economic, and environmental values.

Unika Notebooks
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NOTES-uri 
PiElE ECOlOgiCă
Synthetic leather Notebooks 



NATURA Series
gama NaTura Standard 

cover colors

dimensiuni/Size
A5

Notes cu coperta tare din Natura termo, colț rotund copertă și bloc A5 liniat, 
matematica offset alb sau velin ivory, 144 pag. 

Culori disponibile: negru, gri, maro, roșu, albastru.  

Ambalare în cutie colectivă. 

NB: Material pe care se vede foarte bine personalizarea atât TS cât și Folio, lucios și 
mat diverse nuanțe – vezi detalii “ceașcă”

Notebook with synthetic hard cover thermosensitive Nature, round corner cover 
and linear A5 block, white  offset math  or velin ivory,  144 pages.

Available colors: black, gray, brown, red, blue.

Packing in a collective box.

NB: Special material dedicated for embossing and folio, shiny and matte colors
- see cup details attached.

07
agENdE PiElE ECOlOgiCă



Standard 
cover colors

dimensiuni/Size
16 x 22 cm

08
agENdE PiElE ECOlOgiCă

NATURA Series
gama NaTura

Notes cu copertă tare din Natura termo, colț rotund coperta și bloc 16x22 cm, 
liniat special, 112 pag., hârtie  satinată.

Culori disponibile: negru, gri, maro, roșu, albastru.  

Ambalare în cutie colectivă. 
SE PRODUCE LA COMANDĂ. Comanda minimă 100 buc. 

NB: Material pe care se vede foarte bine personalizarea atat TS cât și Folio, 
lucios și mat diverse nuanțe.

Notebook  with synthetic a  hard  cover of thermo Nature, round corner cover and 
block 16x22 cm, linear, 112 pages, satin paper.

Available colors: black, gray, brown, red, blue.

Packing in a collective box. 
WE PRODUCE ON THE ORDER. Minimum order 100 pcs.

NB: Special material dedicated for embossing and folio, shiny and matte colors.



Standard 
cover colors

dimensiuni/Size
A5

09
gama dENim

DENIM Series
gama dENim

Notes cu coperta tare din piele ecologică, închidere cu elastic colorat, colț rotund 
coperta și bloc A5 liniat, matematica offset alb sau velin ivory, 144 pag., 

Culori disponibile: negru, roșu, albastru, bej.  

Ambalare în cutie colectivă.

NB: Textura speciala placută la atingere, branding inedit, folosind accesorii pe colț, 
pe o latură sau elastic.

Notebook  with  synthetic leather hard cover, colorful elastic closure, round corner 
cover and linear A5 block, math  offset white or velin ivory, 144 pages.

Available colors: black, red, blue, beige.

Packing in  a collective box.

NB: Special touch-sensitive texture and branding, using different types of accessories 
such as corner fittings on either side or  elastic.



Standard 
cover colors

dimensiuni/Size
16 x 22 cm
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gama dENim

DENIM Series
gama dENim

Notes cu coperta tare din piele ecologică, închidere cu elastic colorat, colț rotund 
coperta și bloc 16x22 cm, liniat/matematică, 112 pag., offset ivory. 

Culori disponibile: negru, roșu, albastru, bej.  Ambalare în cutie colectivă.   

Finisări : Ormanent metalic tubular, Ormanent metalic tip etichetă, 
Etichetă metal pentru elastic mobil.  
SE PRODUCE LA COMANDĂ. Comanda minima 100 buc.

NB: Textura specială placută la atingere, branding inedit, folosind accesorii pe colț, 
pe o latură sau elastic.

Notebook  with a hard cover made of  synthetic leather, closure with colored elastic, 
round corner cover and block 16x22 cm, linear / math, 112 pages, offset ivory. 

Available colors: black, red, blue, beige. Packing in a collective box.

Finishing: Metallic tubular batch, Metallic eyelet label, Metal elastic label. 
WE PRODUCE ON THE ORDER. Minimum order 100 pcs.

NB: Special touch-sensitive texture and special branding, using different types of 
accessories such as corner fittings on either side or  elastic.



FLEXI Series - opening range 180°

gama flExi-dESChidErE180°
Standard 

cover colors

dimensiuni/Size
A5

Notes cu coperta flexibilă din piele ecologică texturată, colț rotund copertă și 
bloc A5 - liniat, matematică offset alb sau velin ivory, 144 pag.

Culori disponibile: gri, roșu, albastru, negru. 
  
Ambalare in cutie colectivă.

NB: Textura foarte modernă a materialului, imită foarte bine pielea naturală, 
elegant, fara dublură, suplu.

Notebook  with  flexible  textured synthetic leather cover, round corner cover and 
A5-line block, math offset white or velin  ivory, 144 pages.

Available colors: gray, red, blue, black.

Packing in a collective box.

NB: The very modern texture of the material, mimics the natural leather ,it  is 
elegant, slim and flexible  cover.

11
gama flExi



gama flExi-dESChidErE180° gama flExi-dESChidErE180°

Notes cu coperta flexibilă din piele 
ecologică texturată SIDEFATĂ, colț 
rotund copertă și bloc A5 liniat, 
matematică offset alb sau velin ivory, 
144 pag., 

Culori disponibile: albastru, verde, 
gri, arămiu.  
Ambalare in cutie colectivă. 
SE PRODUCE LA COMANDA. 
Comanda minima 100 buc.

NB: Textura foarte modernă a 
materialului, imită foarte bine pielea 
naturală, elegant, fara dublură, suplu.

Notes cu coperta flexibilă din piele 
ecologică texturată, colț rotund copertă 
și bloc 16x22 cm, liniat, 208 pag., offset 
alb reciclat

Culori disponibile: gri, roșu, albastru, 
negru. Opțional: portocaliu, verde.  
Ambalare în cutie colectivă.  
SE PRODUCE LA COMANDA. 
Comanda minimă 100 buc.

NB: Textura foarte modernă a 
materialului, imită foarte bine pielea 
naturală, elegant, fără dublură, suplu.

Notebook  with flexible textured  
synthetic leather pearl cover, round 
corner cover and linear A5 block, white 
offset math or velin ivory, 144 pages. 

Available colors: blue, green, gray, 
brass.
Packing in a collective box. 
WE PRODUCE ON THE ORDER. 
Minimum order 100 pcs.

NB: The very modern texture of the 
material, mimics the natural leather ,it  is 
elegant, slim and flexible  cover.

Notebook  with flexible cover of 
textured  synthetic leather, round corner 
cover and block 16x22 cm, linear,
 208 pag, recycle white offset.

Available colors: gray, red, blue, black. 
Optional: orange, green.
Packing in a collective box. 
WE PRODUCE ON THE ORDER. 
Minimum order 100 pcs.

NB: The very modern texture of the 
material, mimics the natural leather,
it is elegant, slim and flexible cover.

Standard cover colors Standard cover colors

optional cover colors

dimensiuni/Size dimensiuni/Size
A5 16 x 22 cm

FLEXI Series - opening range 180° FLEXI Series - opening range 180°

12
gama flExi



DESIGN Series - Tărtăria and Cucuteni
gama dESigN - TărTăria și CuCuTENi

Standard 
cover colors

optional
cover colors

dimensiuni/Size
A5

13
gama dESigN

Notes cu coperta buretată din piele ecologică, colț rotund coperta și bloc A5 liniat, 
matematică offset alb sau velin ivory, 144pag., design pe cotor.  

Culori disponibile: gri, maro, bej, negru. 
Optional: roșu, albastru.  
Ambalare în cutie colectivă. 

NB: Prima civilizație de pe pământ așa cum spun tăblițele de la Tărtăria și artefactele 
de la Cucuteni, declinarea acestor semne ușor stilizate pe coperta termo sensibilă îi 
dau produsului un desgn deosebit, procesul de combinație de folio și timbru sec 
este pionierat în România.

Notebook  with  synthetic  leather sponge cover, round corner cover and linear A5 
block, white offset math or velin ivory, 144 pages, design on the back.

Available colors: gray, brown, beige, black. 
Optional: red, blue. 
Packing in a collective box.

NB: In terms of Tartaria boards and Cucuteni Artefacts , we were the first civilization 
on earth using these slightly stylized signs and we continuing to use them on the 
thermo-sensitive cover that gives the product a special design, the process of 
combining folio and embossing is pioneered in Romania.



DESIGN Series - Great Union 100 years!

gama dESigN - marEa uNirE 100 aNi!

14
gama dESigN

Notes cu copertă buretată din piele ecologică, colț rotund coperta și bloc,  A5  liniat, 
matematică offset alb sau velin ivory,  144 pag., broderie pe coperta 1. 
 
Culori disponibile: gri, maro, bej, negru.  
Opțional*: roșu, albastru.  Ambalare în cutie colectivă.
  
SE PRODUCE LA COMANDĂ. Comanda minima 50 buc.

NB: Hora – broderie – “mândru că sunt român”  
produs conceput special în anul centenarului marii uniri de la 1918. 

Notebook with synthetic leather sponge cover, round cover and block corner, linear A5, 
white offset math or velin ivory, 144 pages, embroidery on the first cover.

Available colors: gray, brown, beige, black. 
Optional*: red, blue. Packing in a collective box. 

WE PRODUCE ON THE ORDER. Minimum Order 50 pcs.

NB: Hora - Romanian traditional dance it is  embroidered on the first cover.  
The product “proud to be Romanian” it`is designed especially in the centennial year 
of the Great Union from 1918.

Standard 
cover colors

optional
cover colors

dimensiuni/Size
A5



gama 
dE lux

Lux Series



Ravelo Notebook

NOTES ravElO 

16
gama dE lux

Coperta exterioară fixă este flexibilă, din piele ecologică dublă față, cu suport pentru 
pix,  inchidere cu clapa, bloc liniat, matematica  offset alb sau velin ivory, 144 pag., 
format A5.

Culori disponinile: maro, negru, roșu, albastru, gri.  
Optional*:  bordo, verde, mov.  Ambalare în cutie colectivă.

NB: Declinarea agendei în formatul actual și cu interior notes, s-a produs datorită 
poziției de cel mai bine vandut produs din categoria agende.

The fixed outer cover is flexible, double-skinned synthetic leather with pad holder, 
flap closure, linear block, white offset math or velvet ivory, 144 pages, format A5. 

Available colors: brown, black, red, blue, gray. 
Optional*: bordeaux, green, purple. Packing in a collective box.

NB: Ravelo agenda it`s turning to a notebook, was Top Sales 2017,
that’s what the market asked for.

Standard 
cover colors

optional
cover colors

dimensiuni/Size
A5



Old Notebook

NOTES Old

Standard 
cover colors

dimensiuni/Size
A5

17
gama dE lux

Notes cu copertă tare din piele ecologică cu aspect antichizat, detalii de design pe 
cotor și copertă.  Blocul are format 16x 22cm, hârtie offset ivoire cu textură de vechi, 
nr. pagini 340. 

Culori disponibile: maro.  Ambalare în cutie individuală. 

NB: Aspect antichizat, conceput pentru persoane cărora le plac produse din zona 
vintage, conservatoare. Decor-ul coperții este de tipul unei cărți vechi, ceea ce îi dă un 
aspect și o valoare specială, este produs manual.

Notebook with hard-wearing  synthetic leather cover, design details on the back and 
cover. The block has  a 16x22 cm format, old-texture lithography paper, 340. pages.

Available colors: brown. Packing in individual box.

NB:  Antique aspect for customers who love vintage, elegant and luxury products. 
The decoration of the cover is the type of an old book, which gives it a special look and 
value, it is handmade produced.



A5 Twin Notebook 

NOTES TWiN a5

Standard 
cover colors

dimensiuni/Size
A5 / 16x22 cm

19
gama dE lux

Notes dublu cu copertă flexibilă din piele ecologică, dublă față, în 2 culori. 
Un notes are model dictando, iar celalalt file de matematică. Fiecare are câte 144 
pagini tiparite la 1+1 culori, pe hartie offset alb de 70 gr/mp., format A5;  

Combinații din 2 culori din: maro/portocaliu, negru/roșu, albastru/bleu, negru/gri.  
Optional*:  alte combinații de culori la cerere.  
Ambalare în cutie colectivă din carton.

NB: Produs reeditat și în colecția 2018 într-un nou format A5, produs bine vândut 
cu dublă utilitate față/verso diferite – șic.

Produsul este disponibil și în dimensiunea 16x22cm.

Double  notebook with flexible, synthetic  leather double face cover in 2 colors. 
A notebook  has a dictando pattern and the other math file. Each has 144 pages 
printed in 1 + 1 colors, on offset paper white 70 gr / sqm, format A5; 

Combination in 2 colors from: brown/orange, black/red, blue/blue, black/gray.  
Optional*: other color combinations on request. 
Packaging in a cardboard box.

NB: Newest is A5 format , double faces utility and chic.

The product is available also in 16x22cm dimension.



Colored Notebook

NOTES COlOrEd

Standard 
cover colors

dimensiuni/Size
A5

Notes cu copertă tare din piele ecologică, colț rotund coperta și bloc.
Format: 16x22 cm, hărtie 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. Suport de pix. 

Culori disponibile: gri antracit.  
Ambalare in cutie colectivă.

NB: O singură culoare neutră potrivită ca și personalizare oricărui 
brand – gri antracit usor sidefat (non color) – se pretează foarte 
elegant TS sau Folio dându-i produsului finit o eleganță deosebită. 
Acest notes rămâne ca și în colecția precedentă cu interiorul de 
tip “let’s play” - lasă mâna să deseneze, să fie prelugirea creierului. 
Interior specific persoanelor creative din toate domeniile. 

Ex: cum să fii creativ în finanțe?

Notebook with synthetic  leather hard cover, round cover and block. Format: 16x22 cm, special satin paper, 80 gr/sqm. Interior: special design and coloring. 

It has  112 pages with lines, punctuation various or in the right corner a contour drawing. Pen support 

Available colors: gray anthracite. Packing in a collective box.

NB: The cover  is made exclusive for Unika, we chose a single neutral color, anthracite grey, with a bit shinny face. Non color. Suitable for branding  with elegant 
embossing or folio. The interior part is the same that you all ready now it , “a type of let `s play” – let the hand to be your head extension. – for  creative people no matter 
what industry field.” How to be creative in finance?”.

Being creative means to have a lots o ideas not only good ideas, having 20 ideas one could be good, and one of 20 good ideas one can be excellent.  
- John Pallant  for Wall street.ro 

20
gama dE lux



NOTES-uri 
PiElE NaTurală
Natural leather Notebooks 



Rainbow Series

NOTES raiNbOW
Standard 

cover colors

dimensiuni/Size
16 x 22 cm 

22
NOTESuri PiElE NaTurală

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

Blocul are format 16x 22cm, hârtie offset ivoire tiparită cu textură de vechi, 
nr. pagini 340.  
Produsul este lucrat manual. 

Culoare copertă: Nude, Bianco, Cuoio, Santa Claus, Castagno, maro.
 
Ambalare în cutie individuală din carton alb.

The flexible natural leather cover closes with a natural leather bow.

The block has a 16x22cm format, paper-based offset paper with old texture, 
pages 340. 
The product is hand-made.

Cover color: Nude, Bianco, Cuoio, Santa Claus, Castagno, brown.

Packaging in individual white cardboard box.



Black Series

NOTES blaCk

Standard 
cover colors

dimensiuni/Size
16 x 22 cm / A5

23
NOTESuri PiElE NaTurală

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 
80gr liniat. 

Ambalare  in cutie individuala din carton negru. 

The flexible cover is made of black natural leather on the outside and 
red leather on the inside.

Closure of the cover is elastic. 

On the spine there is a pen holder.

The detachable block is 16x22 cm, 256 pages, 80g linear 
lithography paper.

Packing in individual black cardboard box.



Mirror Notebook – handmade

NOTES mirrOr – luCraT maNual

Standard 
cover colors

dimensiuni/Size
16 x 22 cm

24
NOTESuri PiElE NaTurală

Notes-ul are coperta moale, realizată din piele naturală exterior și interior, 
închisa cu clapă din piele.  

Blocul are format 16x 22 cm, hârtie offset ivoire tiparită cu textură de vechi, 
nr. pagini 340.  Produsul este lucrat manual. 

Culoare copertă: maro. 

Ambalare în cutie individuala din carton kraft. 

The notebook has a soft cover, made of natural leather and inside, closed with a 
leather flap.

The block has a 16x22 cm format, paper-based offset paper with old texture, pages 340. 
The product is hand-made.

Cover color: brown. 

Packaging in individual kraft cardboard box.



Montana Notebook 

NOTES mONTaNa

Standard 
cover colors

dimensiuni/Size
16 x 22 cm
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NOTESuri PiElE NaTurală

Notes cu copertă flexibilă din piele naturală vopsită vegetal. 

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

Culori disponibile: maro.  

Ambalare în cutie cadou din carton alb.

Notebook with flexible cover from natural leather painted vegetal.

Block format: 16x22 cm, 208 pages, recycled fiber offset paper, printed in one color.

Available colors: brown. 

Packaging in a white cardboard box.



Pietra Notebook 

NOTES PiETra

Standard 
cover colors

dimensiuni/Size
A5
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NOTESuri PiElE NaTurală

Notes-ul are copertă moale, din piele naturală cu aspect vintage.  
Se închide cu o clapă din piele. 

Blocul are format A5, hârtie offset ivoire tiparită cu textura de vechi, 
nr. pagini 340. 

Culori copertă: maro și alb cu negru. 

The notebook has a soft, vintage leather look. 

It closes with a leather flap.

The block has A5 format, old-time texture paper offset paper, no. pages 340
.
Cover colors: brown and white with black.



CuSaTură 
PErimETrală SuPOrT Pix

PErSONalizarE
Customization

ETiChETă mETal 
PENTru ElaSTiC mObil

OrmaNENT mETaliC 
TiP ETiChETă

buzuNar 
hârTiE

OrmaNENT mETaliC 
Tubular

ElaSTiC 
vErTiCal

CuTiE iNdividuală
 lux, Cu magNET

COlT rOTuNd 
COPErTa și blOC

CuTiE iNdividuală 
SimPlă 

Cutie din carton alb. 

Se poate folosi la produse 

A5 și 16x22 cm.

Cutie din carton dur, caserată 

cu hârtie mată culoare neagră, 

închidere cu magnet. Se poate folosi 

la produse A5 și 16x22 cm.

Se montează pe marginea coperții 

și are rol atat de décor cât și de 

protecție. Culorile disponibile: nikel 

și auriu. Dimensiune 7 cm.

Se montează pe marginea coperții 

și are rol atat de décor cât și de 

protecție. Poate fi personalizat prin 

gravură. Culorile disponibile: nikel. 

Dimensiune 3 cm.

Eticheta se montează pe elastic 

și culisează pe acesta. Poate 

fi personalizată prin gravură. 

Dimensiunea este 4x1.5cm. 

Culori disponibile: nikel 




