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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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Agende
piele PU
PU Leather Agendas

NoutĂŢI
Agende piele PU
PU Leather Agendas

New

Colors

Agendă SHADOW
Shadow Agenda

Gri / Grey

•
Bordo / Claret
•

Produs realizat din piele cu umbre – de aici și denumirea
Shadow, foarte plăcut la atingere, cu un sistem de inchidere cu clapă și magnet.
Agendă cu utilizări multiple, aceasta este prevăzută cu
suport pix, și diverse buzunare la interior pentru carduri
și cărți de vizită – perfectă pentru întâlniri de business.

•

•

Product made from leather with shadows – hence the
Shadow name, very pleasant to the touch, with a flap and
magnet closure.
Multi-utilities agenda, it features a pen holder, and various
inside pockets for business cards and cards – perfect for
business meetings.

Albastru / blue

Size
Agendă

16x22 cm

Produs
nou

Buzunare
carduri

New Product

Multiple
utilizări
Multiple ways to use

Descriere tehnică

Technical description

Copertă buretată din piele PU cu
buzunare diverse în interior și sistem
de închidere cu clapă și magnet. Bloc
detașabil datat, format 16x22 cm,
hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, tipar
2 culori, hărți policromie. (Opțional cant
colorat: auriu, argintiu, diverse culori
mate pigment). Culori coperți: gri, bordo, albastru. Ambalare în cutie individuală neagră.

Padded cover made from PU leather
with various pockets inside, flap and
magnet closure. Removable dated
block, 16x22cm, offset ivory paper, 344
pages, with 2 colors print and full color
maps. (Optional colored edge: gold, silver, various pigment matte colors). Cover colors: gray, claret, blue. Packed in
individual black cardboard box.

Suport
Pix

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

Agendă COLORED
COLORED Agenda

BLEU / BLUE

•
BEJ / BEIGE
•
•
VERNIL / LIGHT GREEN
•

Produs flexibil, moale la atingere, materialul coperții imită
foarte bine pielea naturală, este termosensibil, foarte
pretabil la timbru sec și folio colorat.
Închiderea agendei se face cu clapă pentru pix.
Culorile coperții sunt de tip pastel cu inspirație din natură:
verde – iarba crudă, albastru – cerul senin, bej – câmpul
cu grâu copt.
Acum le găsiți și în stoc la noi!

•

•
•
•

Flexible, soft to touch product, the cover material imitates
very well natural leather, it is thermosensitive, very
suitable for dry stamping and colored foil.
The closure of the agenda is done with pen holder.
Colors of the covers are pastel, inspired by nature: green raw grass, blue - clear sky, beige - field of ripe wheat.
You can also find them in stoc now!

Size
Agendă

16x22 cm

Produs
nou
New Product

Multiple
utilizări
Multiple ways to use

Descriere tehnică

Technical description

Copertă flexibilă din material termosensibil, piele PU dublă față, colț rotund
copertă și bloc, cusătură perimetrală inclusă, 2 clape de pix care blocheză coperta. Bloc fix datat, format 16x22 cm,
hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, tipar
2 culori, hărți policromie. (Opțional cant
colorat: diverse culori mate pigment).
Culori: vernil, bleu, bej.
Ambalare în cutie colectivă.

Flexible cover from thermosensitive material, double-faced PU leather, rounded corners cover and block, it has
perimetral stitch, 2 pen holders which
close the cover. Fixed dated block, format 16x22 cm, with ivory offset paper,
344 pages, 2 colors print and full color
maps. (Optional colored edge: gold, silver, various pigment matte colors).
Colors: blue, beige, light green.
Packed in a collective box.

Suport pix

în
stoc

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

Agendă NUBUK
NUBUK Agenda

Gri / Grey

•

Albastru / Blue

•

Bordo / Claret

Size

•

Produs flexibil, foarte fin la atingere, materialul coperții
este unul mătăsos, pretabil la timbru sec și folio, te duce
cu gândul la atingerea celui mai fin material asemănător
pielii naturale.
Agenda este prevăzută cu suport de pix în cotor și are pix
metalic inclus.
Culorile coperții au fost alese special pentru a se potrivi
atât ținutelor office cât și celor casual.

•

•
•

Flexible product, very fine to touch, the cover material is
silky, suited for dry stamping and folio, it makes you think
about the finest material that imitates natural leather.
The agenda is provided with a pen holder into the spine
and it has a metal pen included.
Colors have been specially chosen to suit both office and
casual outfits.

Pix metalic
inclus

16x22 cm

Produs
nou
New Product

Suport pix

Multiple
utilizări

Agendă
Descriere tehnică

Technical description

Copertă flexibilă, din material dublă
față, la exterior piele tip nubuk, colț
rotund copertă și bloc, suport pix în
cotor, margini finisate prin vopsire
manuala, pix metalic modern inclus,
etichetă metalica cu an inclusă. Bloc fix
nedatat, format 16x22 cm, hârtie offset
ivoire, nr. pagini 224, tipar 2 culori,
harta României forzatz. (Opțional cant
colorat: diverse culori mate pigment).
Ambalare individuală în cutie din carton
alb. Culori: gri, albastru, bordo.

Flexible cover, double-faced PU leather,
on the exterior nubuk leather, rounded
corners cover and block, spine pen
holder, edges finished by hand painting,
modern metallic pen included, year
metallic label included. Fixed undated
block, format 16x22 cm, with ivory offset
paper, 224 pages, 2 colors print and
Romania map. (Optional colored edge:
gold, silver, various pigment matte
colors). Packed in individual white
cardboard box. Colors: gray, blue, claret.

Multiple ways to use

etichetă
metalică
Metallic Label

2020

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

Colors

VOGUE Agendas

Alb / White
•

Produs
nou

•

New Product

•

Produs prețios, confecționat din material alb UnikaT în
România, foarte fin și flexibil, bun de băgat în buzunar.
Metodă de personalizare printr-o tehnologie inovativă de
ultimă generație: SILKlike Technology în culorile: albastru,
verde, negru, roșu și portocaliu.
Pretabil pentru industrii unice.

•
•
•

Precious product made from Unique white, very fine and
flexible material, good to put in your pocket.
Innovative personalization method: SILKlike Technology in
the colors: blue, green, black, red and orange.
Suitable for a lot of unique industries.

Silklike
technology

Culori
imprimare
Print colors

albastru
blue

verde
Green

roșu Portocaliu
red
Orange

negru
Black

Descriere tehnică

Technical description

Copertă exterioară este buretată, din
piele PU albă. Imprimare cu an prin
SILKlike Technology. Bloc fix, hârtie offset alb, tipar 2 culori. Culori imprimare:
albastru, verde, negru, roșu, portocaliu.
(Opțional cant colorat: diverse culori
mate pigment). Ambalare în cutie colectivă.

Padded cover made from white PU
leather. Print with year through SILKlike
Technology. Fixed block, with white offset paper, 2 colors print. Print colors:
blue, green, black, red, orange. (Optional colored edge: gold, silver, various
pigment matte colors). Packed in a collective box.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Creează-Ţi
propriul
set Vogue

Gama Vogue

VOGUE Agendas

Create your own VOGUE set

1.Agendă Buzunar
Pocket Agenda
• 8x16 cm, 120 pagini,
bloc fix săptămânal datat
• 8x16 cm, 120 pages,
fixed weekly dated block

2.Agendă datată
Dated Agenda
• 16x22 cm, 344 pagini, bloc fix datat,
hărți policromie
• 16x22 cm, 344 pages, fixed dated
block, full color maps

3.Agendă Nedatată
Undated Agenda
• 16x22 cm, 224 pagini, bloc fix nedatat,
harta României forzatz
• 16x22 cm, 224 pages, fixed undated
block, map of Romania forzatz

1.

2.

4.Agendă Combi
Combi Agenda
• 16x22 cm, 256 pagini,
bloc fix săptămânal datat + nedatat
• 16x22 cm, 256 pages,
fixed weekly dated + undated block

5.

4.

5.Agendă
Săptămânală
Weekly Agenda
• 20,5x26 cm, 136 pagini, bloc fix
săptămânal datat, hărți policromie
• 20,5x26 cm, 136 pages, fixed weekly
dated block, full color maps

6.Planner
Planner
• 28x10 cm, 108 pagini,
bloc fix săptămânal datat
• 28x10 cm, 108 pages,
fixed weekly dated block

3.

6.
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Agende Gama fili

Colors

FILI Agendas

negru / black
•
•

Roșu / red

Albastru / blue

Coperta are un aspect prețios, fin la atingere, material
filigranat, pretabil la timbru sec, broderie și folio.
Se comercializează cu etichetă cu rășină cu an inclusă
în preț - una dintre cele mai noi metode de branding
folosite în special pentru marele avantaj de a comunica
complet și corect culorile logoului dumneavoastră, chiar
și policromie – fiind aceasta din urmă UNIKA metodă de
personalizare full color din România.

•
•

The cover has a precious look, fine-to-touch, watermarked
material, suited for dry stamp, embroidery and folio.
It is marketed with a resin label included in the price - one
of the newest branding methods used especially for the
great advantage of fully and accurately communicating the
colors of your logo, even polychromy - being the ultimate
Unique personalization method full color in Romania.

Maro / brown

Produs
nou
New Product

etichetă
răŞină
Resin Label

2020

Descriere tehnică

Technical description

Copertă tare, din piele PU cu aspect
pânzat, etichetă cu rașină cu anul, bloc
fix, hârtie offset ivoire, tipar 2 culori.
(Opțional cant colorat: auriu, argintiu,
diverse culori mate pigment). Culori copertă: negru, roșu, albastru, maro. Ambalare în cutie colectivă.

Hard cover made from PU leather
which has a textile aspect, label with
resin with the year, fixed block, with ivory offset paper, 2 colors print. (Optional
colored edge: gold, silver, various pigment matte colors). Colors: black, red,
blue, brown. Packed in a collective box.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Creează-Ţi
propriul
set fili

Gama fili

fili Agendas

Create your own FILI set

1.Agendă Nedatată
Undated Agenda
• 16x22 cm, 224 pagini, bloc fix nedatat,
harta României forzatz
• 16x22 cm, 224 pages, fixed undated
block, map of Romania forzatz

2.Agendă
Săptămânală
Weekly Agenda
• 20,5x26 cm, 136 pagini, bloc fix
săptămânal datat, hărți policromie
• 20,5 x 26 cm, 136 pages, fixed weekly
dated block, full color maps

3.Planner
Planner

1.

• 28x10 cm, 108 pagini,
bloc fix săptămânal datat
• 28x10 cm, 108 pages,
fixed weekly dated block

Produs
nou
New Product

2.

etichetă
răŞină
Resin Label

2020

3.

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

Agende Gama flexi

Flexi Agendas

negru / black
•
Albastru / Blue
•

verde / green

Produs foarte flexibil ce are un format foarte modern,
atipic, cu o copertă din piele PU ce imită foarte bine pielea
naturală.
Materialul a fost utilizat și pentru fabricarea multor
produse promoționale din gama e-store, astfel că este
foarte simplu realizarea unor cross-uri avantajoase de
tipul: agenda Flexi, portcard CV e-store, mapă documente
e-store și multe altele.

•

•

Very flexible product that has a very modern look, atypical
format with an PU leather cover that mimics the natural
leather very well.
The material has also been used to make many
e-store promotional products, so it's very easy to build
advantageous crosses such as the Flexi agenda, the
e-store CV portcard, e-store document map, and more.

Gri / Grey

Produs
nou
New Product

Descriere tehnică

Technical description

Coperta flexibilă, din piele PU dublă
față, colțuri rotunjite. Bloc fix, hârtie
offset alb, tipar 2 culori. (Opțional cant
colorat: diverse culori mate pigment).
Culori copertă: negru, albastru, verde,
gri. Ambalare în cutie colectivă.

Flexible cover, double-faced PU leather,
rounded corners cover and block. Fixed
block, with white offset paper, 2 colors
print. Colors: black, blue, green, gray.
Packed in a collective box.
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Creează-Ţi
propriul
set flexi

Gama fLEXI

fLEXI Agendas

Create your own FLEXI set

1.Agendă Buzunar
Pocket Agenda
• 8x16 cm, 120 pagini,
bloc fix săptămânal datat
• 8x16 cm, 120 pages,
fixed weekly dated block

2.Agendă datată
Dated Agenda

1.

• 16x22 cm, 344 pagini,
bloc fix datat, hărți policromie
• 16x22 cm, 344 pages,
fixed dated block, full color maps

3.Agendă Nedatată
Undated Agenda
• 16x22 cm, 224 pagini, bloc fix nedatat,
harta României forzatz
• 16x22 cm, 224 pages, fixed undated
block, map of Romania forzatz

4.Agendă Combi
Combi Agenda
• 16x22 cm, 256 pagini,
bloc fix săptămânal datat + nedatat
• 16x22 cm, 256 pages,
fixed weekly dated + undated block

Produs
nou
New Product

3.

4.

2.
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Colors

Agende Gama decor

decor Agendas

+
Albastru+Bleu / blue+Light Blue

+

•

Negru+gri / black+grey

•
•

+

•

Produs nou din material mat texturat, în combinație de
două culori – copertă și cotor.
Agenda are cantul colorat asortat cu coperțile.
Cotorul are lăcaș pentru pix sau stilou, astfel putem fi
siguri că nu le rătăcim prin geantă sau servietă.
Foarte pretabil la timbru sec.

•
•
•
•

Verde+Portocaliu / Green+orange

New textured matte material in combination of two colors
- cover and spine.
The agenda has colored edges matching the color of the
covers.
The spine has a pen holder, so we can be assured that we
do not lose our pen into the bag or briefcase.
Very suitable for dry stamping.

Size
Suport pix

16x22 cm

Produs
nou

Agendă

New Product

Multiple
utilizări
Multiple ways to use

Descriere tehnică

Technical description

Copertă buretată din piele PU, colț rotund, suport pix în cotor. Bloc fix, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, tipar
2 culori, cant colorat pigment inclus.
Culori coperți: negru cu gri, albastru cu
bleu, verde cu portocaliu. Ambalare în
cutie colectivă.

Padded cover made from PU leather, rounded corner, spine pen holder.
Fixed block, format 16x22 cm, with ivory offset paper, 2 colors print, pigment
colored edge included. Colors: black
with grey, bleu with light bleu, green
with orange. Packed in a collective box.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Creează-Ţi
propriul
set decor

Gama decor

decor Agendas

Create your own decor set

1.Agendă datată
Dated Agenda
• 16x22 cm, 344 pagini,
bloc fix datat, hărți policromie
• 16x22 cm, 344 pages,
fixed dated block, full color maps

2.Agendă Nedatată
Undated Agenda
• 16x22 cm, 224 pagini, bloc fix nedatat,
harta României forzatz
• 16x22 cm, 224 pages, fixed undated
block, map of Romania forzatz

3.Agendă Combi
Combi Agenda
• 16x22 cm, 256 pagini,
bloc fix săptămânal datat + nedatat
• 16x22 cm, 256 pages,
fixed weekly dated + undated block

Produs
nou
New Product

2.

Multiple
utilizări
Multiple ways to use

3.

1.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Stoc
Agende piele pu
PU Leather Agendas

Stock

Colors

Agendă Metal
METAL Agenda

Maro / Brown

•
Gri / Grey
•
•

new!

Produs cu copertă cu aspect metalizat, HighTech, culori
UnikaT – rețetă proprie, mat texturat cu pătrătele la
atingere.
Închidere cu placuță inoxidabilă gravabilă și magnet.
Acum le găsiți și în stoc la noi!

•
•
•

Product with metallic cover, HighTech, Unique colors own recipe, textured with squares on the touch.
Closure with stainless steel plate and magnet.
You can also find them in stock now!

Albastru / Blue

Size

16x22 cm

Textură
premium
Premium leather
texture

Descriere tehnică

Technical description

Copertă exterioară fixă din piele PU
texturată, închidere cu clapă metalică și magnet. Bloc fix nedatat, format
16x22 cm, hârtie offset alb, nr. pagini
224, tipar 2 culori, harta României forzatz. (Opțional cant colorat: diverse culori mate pigment). Culori disponibile
maro, gri și albastru. Ambalare în cutie
colectivă.

Padeed cover made from textured PU
leather, metal flap and magnet closure.
The block is fixed, undated, 16x22cm,
offset white paper, 224 pages, with 2
colors print and Romanian map. (Optional colored edge: various pigment
matte colors). Colors: brown, grey and
blue. Packed in a collective box.

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

Agendă TOSCA
TOSCA Agenda

verde pearl / pearl Green

•
albastru pearl/ pearl blue

•

•

gri pearl / Pearl grey

Material foarte asemănător cu pielea naturală cu aspect
prețios, 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 – vezi exemplu în
catalog.
Acum le găsiți și în stoc la noi!

•

•

•

Material very similar to natural leather, recently launched
and used in the most popular products with slightly pearly
colors.
Product with magnet closure that can be unique
customized – cuts on the shape of your logo - see example
in the catalog.
You can also find them in stock now!

Size

16x22 cm

Descriere tehnică

Technical description

Copertă exterioară flexibilă din piele
PU, închidere cu clapă și magnet - clapa poate fi tăiată pe contur. Bloc fix
nedatat, format 16x22 cm, hârtie offset
ivoire, nr. pagini 224, tipar 2 culori, harta României forzatz, cusatură perimetrală inclusă. (Opțional cant colorat:
auriu, argintiu, diverse culori mate pigment). Culori: gri pearl, albastru pearl,
verde pearl. Ambalare în cutie colectivă.

Flexible cover made from PU leather
with closure with flap and magnet - the
flap can be cut on the contour. Fixed undated block, 16x22cm, offset ivory paper, 224 pages, with 2 colors print and
Romanian map, the perimetral stitch is
included. (Optional colored edge: gold,
silver, various pigment matte colors).
Colors: pearl grey, pearl blue, pearl
green. Packed in a collective box.

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

Agendă Ravelo
RAVELO Agenda

negru / black
•
Maro / Brown

•
•
•

Roșu / red

Flexibil, moale la atingere, cu un format prietenos cu
colțuri rotunjite, clapă de pix – REGLABILĂ pentru cât mai
multe dimensiuni.
Pretabil la personalizare cu timbru sec, folio sau chiar și
print UV.
Cotor vizibil rotunjit, ergonomic la purtare.
Acum le găsiți și în stoc la noi!

•
•
•
•

Flexible, soft to the touch, with a rounded corner friendly
shape, ADJUSTABLE pen holder - for many sizes.
Suitable for dry stamp, folio or even UV print.
Visibly rounded corners, ergonomic to wearing.
You can also find them in stock now!

Agendă
Albastru / blue

verde / Green

Size

16x22 cm

Multiple
utilizări
Multiple ways to use

Descriere tehnică

Technical description

Copertă exterioară fixă flexibilă, din
piele PU dublă față, cu suport pentru
pix, închidere cu clapa reglabilă. Bloc fix
nedatat, format 16x22 cm, hârtie offset
alb, nr. pagini 224, tipar 2 culori, harta
României forzatz. (Opțional cant colorat: diverse culori mate pigment). Combinații din: negru, maro, roșu, verde,
albastru, cu bej la interior. Ambalare în
cutie colectivă.

Flexible cover made from double-faced
PU leather, with pen holder and a flap
closing system. Fix undated block, format 16x22 cm, with white offset paper,
224 pages, 2 colors print and Romanian map. (Optional colored edge: gold,
silver, various pigment matte colors).
Combination of: black, brown, red,
green, blue, beige on the inside. Packed
in a collective box.

Suport pix

în
stoc

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

Agendă
Evolution

• Produs elegant cu utilitate multiplă: agenda, suport pix și suport
carduri sau cărți de vizită, perfectă pentru întâlniri de business.
• Material lucios și fin la atingere,
pretabil pentru personalizare tip
folio sau timbru sec.
• Culorile alese sunt unele ce se
potrivesc perfect ținutelor office.
• Acum le găsiți și în stoc la noi!

• Material metalizat, ușor și
flexibil.
• Clapă de inchidere.
• Pretabil pentru timbru sec și
folio.
• Produs ”La modă!”
• Acum le găsiți și în stoc la noi!

EVOLUTION Agenda

lois Agenda

• Elegant product with multi-purpose: agenda, pen holder and
card or business card support,
perfect for business meetings.
• Glossy and fine-grained material, suitable for folio customization
or dry stamp.
• Selected colors are some that fit
perfectly with office outfits.
• You can also find them in stock
now!

• Metallic, lightweight and flexible
material.
• Closing flap.
• Suitable for dry and folio stamping.
• "Fashionable" product
• You can also find them in stock
now!

Agendă

în
stoc

în
stoc

Suport
pix

Colors
Negru
Black

Maro
Brown

Albastru
blue

Size

16x22 cm

Multiple
utilizări
Multiple ways to use

Colors
Maro
Brown

Bordo
Claret

Descriere tehnică

Technical description

Copertă exterioară buretată din piele
PU, cu buzunare interioare pentru cărți
de vizită sau carduri, închidere cu capsă,
are suport pix. Bloc detașabil datat, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr.
pagini 344, tipar 2 culori, hărți policromie. (Opțional cant colorat: auriu, argintiu, diverse culori mate pigment). Culori
coperți: maro, bordo, albastru, negru.
Ambalare individuală în cutie carton negru.

Padded cover made from PU leather,
with inside business card pockets and
a staple closing system, pen holder.
Removable dated block, format 16x22
cm, with ivory offset paper, 344 pages,
2 colors print, full color maps. (Optional colored edge: gold, silver, various
pigment matte colors). Colors: brown,
claret, blue, black. Packed in individual
black box.

Albastru
Blue

Size

16x22 cm

Gri
Grey

Verde
Green

Descriere tehnică

Technical description

Copertă exterioară flexibilă din piele PU
dublă față, cu buzunare interioare pentru cărti de vizită sau carduri, închidere
cu clapă. Bloc detașabil nedatat, format
16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 224, tipar 2 culori, harta României
forzatz, cusătură perimetrală inclusă.
(Opțional cant colorat: diverse culori
mate pigment). Culori coperți: maro, albastru, gri, verde. Ambalare individuală
în cutie.

Flexible cover from double-faced PU
leather, with inside pockets for business cards or credit cards, flap closure. Removable undated block, format
16x22 cm, with ivory offset paper, 224
pages, 2 colors print, Romanian map,
the perimetral stitch included. (Optional colored edge: gold, silver, various
pigment matte colors). Cover colors:
brown, blue, gray, green. Packed in individual box.
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Agende piele PU

top sales
PU Leather Agenda

New

Colors

Agendă Twin
TWIN Agenda

+
Albastru+Bleu / blue+Light Blue

+

•

Negru+Roșu / black+red

•

+
Verde+Portocaliu / Green+orange

Size

Produs flexibil, modern, cu dublă deschidere pe orizontală
față-verso și dublă utilitate - bloc datat sătămânal și
nedatat. 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 dumneavoastră, chiar și policromie –
fiind aceasta din urmă UNIKA metodă de personalizare
full color din România.

•

•

Flexible, modern product, double-opening and dual utility
- a weekly dated block and undated block. It is made from
soft to touch material in pastel colors.
Suitable for dry stamp, UV stamping and even resin
stamps, one of the newest branding methods used especially for the great advantage of fully and accurately
communicating your logo colors, even polychromy - being
the ultimate Unique personalization method full color in
Romania.

16x22 cm

Top
Sales
Descriere tehnică

Technical description

Agendă dublă cu copertă flexibilă din
piele PU dublă față, în două culori, format: format 16x22 cm. Un bloc reprezintă agendă saptămânală datată, iar
celălalt agendă nedatată. Total 256 pagini tiparite la 2 culori, pe hârtie offset
ivoire de 70 gr. (Opțional cant colorat:
diverse culori mate pigment). Combinații din 2 culori: negru cu roșu, verde
cu portocaliu, albastru cu bleu. Ambalare în cutie colectivă.

Double agenda with flexible cover
made from double-faced PU leather, in
2 colors, format 16x22 cm. One block
is weekly dated and the other one is
undated. It has 256 pages, with ivory
offset, 70gr paper and 2 colors print.
(Optional colored edge various pigment
matte colors). Combinations of 2 colors:
black with red, green with orange, blue
with light blue. Packed in a collective
box.

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

Creează-Ţi
propriul
set lux

lux Agenda

LUX Agendas

Create your own lux set

• Produs cu clapă de închidere cu
capsă ce poate fi realizată în culori și texturi diferite și tăiată chiar
pe conturul siglei dumneavoastră
– foarte cerut de piață.
• Material texturat de tip catifea
raiată, plăcut la atingere – foarte
pretabil la timbru sec.

• Product with closure flap that
can be made in different colors
and textures and cut even on the
outline of your logo - highly demanded by the market.
• Velvet texture material, pleasant
to the touch - very suitable for dry
stamp.

gama lux

1.Agendă datată
Dated Agenda
• 16x22 cm, 344 pagini,
bloc fix datat, hărți policromie
• 16x22 cm, 344 pages,
fixed dated block, full color maps

2.Agendă Nedatată
Undated Agenda
• 16x22 cm, 224 pagini, bloc fix nedatat,
harta României forzatz
• 16x22 cm, 224 pages, fixed undated
block, map of Romania forzatz

Agendă

3.Agendă Combi
Combi Agenda
Suport
pix

• 16x22 cm, 256 pagini,
bloc fix săptămânal datat + nedatat
• 16x22 cm, 256 pages,
fixed weekly dated + undated block

în
stoc

Colors
Albastru
blue

Gri
Grey

Size

16x22 cm

Multiple
utilizări
Multiple ways to use

Descriere tehnică

Technical description

Copertă exterioară tare, din piele PU texturată, închidere clapă cu capsă – poate
fi utilizată drept suport pix. Bloc fix, format 16x22 cm, hârtie offset alb, tipar 2
culori. (Opțional cant colorat: auriu, argintiu, diverse culori mate pigment). La
cerere clapa de închidere se poate executa în forma siglei. Culori coperți: gri,
albastru. Ambalare în cutie colectivă.

Padded cover made from PU textured
leather, flap with staple closure – it can
be used as pen holder. Fixed block, format 16x22 cm, offset white paper, with
2 colors print. (Optional colored edge:
gold, silver, various pigment matte colors). On request, the closing flap can be
made in the shape of the logo. Cover
colors: gray, blue. Packed in a collective
box.

Top
Sales
1.

2.

3.
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Colors

Agende EMBROiDERY
EMBROiDERY Agendas

negru / black
•
•

Roșu / red

Aspect foarte fin la atingere, suportă și transmite foarte
bine mesajul prin noua tehnologie de branding.
Broderie chiar și supradimensionată - de unde și denumirea produsului.

•
•

Very soft-to-touch material, supports and transmits the
message with the new branding technology.
Even oversized embroidery can be done - hence the name
of the product.

Albastru / blue

Maro / brown

Top
Sales

Descriere tehnică

Technical description

Copertă buretată din piele PU cu aspect
de pânză. Bloc fix, hârtie offset ivoire,
tipar 2 culori. Broderia se realizează la
comandă, cu logo client. (Opțional cant
colorat: auriu, argintiu, diverse culori
mate pigment). Culori copertă: negru,
roșu, albastru, maro. Ambalare în cutie
colectivă.

Padded cover made from PU leather
with textile aspect. Fixed block, with ivory offset paper, 2 colors print. Embroidery is custom made with your company logo. (Optional colored edge: gold,
silver, various pigment matte colors).
Cover colors: brown, red, black, blue.
Packed in a collective box.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Creează-Ţi
propriul set
embroidery

Gama EMBROiDERY
EMBROiDERY Agendas

Create your own
Embroidery set

1.Agendă Buzunar
Pocket Agenda
• 8x16 cm, 120 pagini,
bloc fix săptămânal datat
• 8x16 cm, 120 pages,
fixed weekly dated block

2.Agendă datată
Dated Agenda
• 16x22 cm, 344 pagini,
bloc fix datat, hărți policromie
• 16x22 cm, 344 pages,
fixed dated block, full color maps

3.Agendă Nedatată
Undated Agenda
• 16x22 cm, 224 pagini, bloc fix nedatat,
harta României forzatz
• 16x22 cm, 224 pages, fixed undated
block, map of Romania forzatz

1.

2.

4.Agendă Combi
Combi Agenda

5.

• 16x22 cm, 256 pagini,
bloc fix săptămânal datat + nedatat
• 16x22 cm, 256 pages,
fixed weekly dated + undated block

4.

5.Agendă
Săptămânală
Weekly Agenda
• 20,5x26 cm, 136 pagini, bloc fix
săptămânal datat, hărți policromie
• 20,5 x 26 cm, 136 pages, fixed weekly
dated block, full color maps

6.Planner
Planner
• 28x10 cm, 108 pagini,
bloc fix săptămânal datat
• 28x10 cm, 108 pages,
fixed weekly dated block

3.

6.
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Eco
Agende piele PU
PU Leather Agendas

Eco

Colors

Agende gama natura
NATURA Agendas

Gri / Grey
•
•
•
•

Roșu / red

Verde Lime / Lime Green

Eco Friendly fully branded!
Material copertă ecologic: “care about nature”
Chiar și bloc acreditat FSC
Însăși din denumirea produsului, gândul ne pleacă către
ideea unui produs provenit poate chiar din natură, culorile
acestuia parcă ne transmit acest lucru, griul – nisipul,
roșul – macul inflorit, verdele – lime crud, bejul – câmpul
cu grâu copt.

•
•
•
•

Eco Friendly fully branded!
Ecological cover material: "care about nature"
Even FSC accredited block
From the name of the product, the thought goes to the
idea of a product that comes maybe even from nature, its
colors seem to send us this message as well, the gray - the
sand, the red - the poppy, the green - the raw lime, the
beige - the wheat field.

Bej / beige

Eco

Descriere tehnică

Technical description

Copertă buretată față, din material eco
termo-natura, cu anul pe coperta 1,
bloc fix FSC, hârtie offset alb, tipar 2 culori. (Opțional cant colorat: auriu, argintiu, diverse culori mate pigment). Culori
copertă: gri, roșu, verde lime, bej. Ambalare în cutie colectivă.

Padded cover made from thermo-nature, with the year on the front cover.
FSC fixed block, white offset paper, 2
colors print. (Optional colored edge:
gold, silver, various pigment matte colors). Cover colors: gray, red, lime green,
beige. Packed in a collective box.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Creează-Ţi
propriul set
NATURA

gama natura
NATURA Agendas

Create your own NATURA set

1.Agendă datată
Dated Agenda
• 16x22 cm, 344 pagini,
bloc fix datat, hărți policromie
• 16x22 cm, 344 pages,
fixed dated block, full color maps

2.Agendă Nedatată
Undated Agenda
• 16x22 cm, 224 pagini, bloc fix nedatat,
harta României forzatz
• 16x22 cm, 224 pages, fixed undated
block, map of Romania forzatz

3.Agendă Combi
Combi Agenda

1.

• 16x22 cm, 256 pagini,
bloc fix săptămânal datat + nedatat
• 16x22 cm, 256 pages,
fixed weekly dated + undated block

4.Agendă
Săptămânală
Weekly Agenda
• 20,5x26 cm, 136 pagini, bloc fix
săptămânal datat, hărți policromie
• 20,5 x 26 cm, 136 pages, fixed weekly dated block, full color maps

Eco
3.

4.

2.
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Colors

Lucrat
Manual
Handmade

EdiŢie
Limitată
Limitd Edition

Agendă Prima
Prima Agenda

Maro Natur /
Natural Brown

Size

•
•
•
•

Eco Friendly fully branded! – ediție limitată!
Material copertă piele naturală regenerată: “care about
nature”
Chiar și bloc acreditat FSC
Produs 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”.

•
•
•
•

Eco Friendly fully branded! - limited edition!
Regenerated natural leather material: "care about nature"
Even FSC accredited block
Great product for customers who care about the planet
and want to educate the market in the direction of
greening - each of us can be a supporter of "keeping the
planet healthy".

16x22 cm

Eco
Agendă

Multiple
utilizări
Multiple ways to use

Piele
Regenerată
Regenerated leather

Descriere tehnică

Technical description

Copertă flexibilă realizată manual, din
piele regenerată, închidere cu clapă
și elastic blocator. În interior pe clapă
de închidere are trei buzunare diverse
pentru documente și cărți de vizită
sau carduri. Bloc fix nedatat, format
16x22 cm, 224 pag, tipărite pe hârtie
offset ivoire la 2 culori, cu forzatz harta
României, cusatură perimetrală inclusă.
(Opțional cant colorat: diverse culori
mate pigment). Culori copertă: maro
natur. Ambalare în cutie individuală din
carton alb.

Flexible handmade cover made of regenerated leather, closure with flap
and elastic lock. Inside the closing flap
has 3 document pockets. Fixed undated block, format 16x22 cm, 224 pages,
with 2 colors print offset ivory paper
and Romanian map, perimetral stitch
included. (Optional colored edge: gold,
silver, various pigment matte colors).
Cover colors: natural brown. Packed in
a individual white cardboard box.

Buzunare
carduri

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
61

Colors

Lucrat
Manual
Handmade

EdiŢie
Limitată
Limitd Edition

Agendă Tyrol
Tyrol Agenda

Maro Natur /
Natural Brown

Size

•
•
•
•

16x22 cm

Eco

Eco Friendly fully branded! – ediție limitată!
Material copertă piele naturală regenerată: “care about
nature”
Chiar și bloc acreditat FSC
Milităm pentru a fi Eco, dar ne place să fim și moderni.
Acest produs, 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 că e acreditată FSC– și transmitem asta cu
mândrie și către interlocutorii noștri.

•
•
•
•

Eco Friendly fully branded! - limited edition!
Regenerated natural leather material: "care about nature"
Even FSC accredited block
We love to be Eco, but we like to be modern. This product
is very well suited to classical and modern outfits - it
speaks "alone", it transmits from the first interaction
what qualities it has - smells of natural skin - even if it is
regenerated - the paper looks like any other but we know
it's FSC accredited paper- and we also convey this proudly
to our interlocutors.

Multiple
utilizări
Multiple ways to use

Piele
Regenerată
Regenerated leather

Descriere tehnică

Technical description

Copertă flexibilă realizată manual din
piele regenerată cu suport dublu de
pix care are rol de închidere a agendei. Bloc detașabil nedatat, format
16x22 cm, 224 pag, tipărite pe hârtie
offset ivoire la 2 culori, cu forzatz harta
României, cusatură perimetrală inclusă.
(Opțional cant colorat: diverse culori
mate pigment). Culori copertă: maro
natur. Ambalare în cutie individuală din
carton alb.

Flexible handmade cover made from
regenerated leather with a double pen
holder which has also the role of closure for the agenda. Removable undated block, format 16x22 cm, 224 pages,
with 2 colors print on offset ivory paper, Romanian map, perimetral stitch
included. (Optional colored edge: gold,
silver, various pigment matte colors).
Cover colors: natural brown. Packed in
individual white cardboard box.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Agende piele
Naturală
Natural Leather Agendas

NoutĂŢI
Agende piele Naturală
Natural Leather Agendas

New

Colors

Agendă SEQOIA
SEQOIA Agenda

Bej / Beige
•
Gri / Grey

•

Produs din piele naturală de înaltă calitate cu personalizare
UnikaT in Ro – etichetă metalică cu an - inclusă în preț.
Produs nou cu design deosebit, foarte placut la atingere
cu coperți flexibile în culori neutre.

•
•

High quality natural leather with Unique personalization
in Romania - metal label with year - included in the price.
New product with great design, very pleasant to touch
with flexible covers in neutral colors.

Size

16x22 cm

Produs
nou
New Product

etichetă
Metalică
Metallic Label

2020

Descriere tehnică

Technical description

Copertă exterioară flexibilă, din piele
naturală fină. Bloc fix datat, format
16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, tipar 2 culori, hărti policromie.
Etichetă metalică cu an pe coperta 1.
Culori coperți: bej, gri. Ambalare individuală în cutie carton alb.

Flexible cover made from fine natural leather. Fixed dated block, format
16x22 cm, offset ivory paper, 344 pages, 2 colors print, full color maps. Metallic label with the year on cover 1. Cover
colors: beige, gray. Packed in individual
white cardboard box.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Stoc
Agende piele Naturală
Natural Leather Agenda

Stock

Colors

Agendă Pocket
pocket Agenda

Negru / Black

•
Maro / Brown

•
•

Cognac / Cognac

Produs multifunctional datorită buzunarelor încăpătoare
ale coperților – poți să depozitezi documente, carduri,
ciorne, chiar și telefonul.
Agenda este realizată dintr-o piele fină, iar din acest an
avem și pe culoarea albastru.
Acum le găsiți și în stoc la noi!

•

•
•

Multifunctional product thanks to the large pockets of the
covers - you can store documents, cards, drafts, even the
phone.
The agenda is made from fine natural leather, and this
year we also have it on blue color.
You can also find them in stock now!

Bordo / Claret

Bej / Beige

new!
Albastru / Blue

Size

16x22 cm

Multiple
utilizări
Multiple ways to use

Agendă

Descriere tehnică

Technical description

Copertă buretată din piele naturală cu
buzunare pentru documente și telefon
pe față și spatele agendei. Închiderea
se face cu elastic tubular. Bloc fix datat,
format 16x22 cm, hârtie offset ivoire,
nr. pagini 344, tipar 2 culori, hărți policromie. (Opțional cant colorat: auriu,
argintiu, diverse culori mate pigment).
Culori coperți: negru, maro, cognac,
bordo, bej, albastru. Ambalare în cutie
individuală din carton alb.

Padded cover made from natural leather, with document pocket and phone
pocket on the front and back of the
agenda. The closure is made with tubular elastic. Fixed dated block, format
16x22 cm, ivory offset paper, 344 pages, 2 colors print, full color maps.
(Optional colored edge: gold, silver, various pigment matte colors). Cover colors: black, brown, cognac, claret, beige,
blue. Packed in individual white cardboard box.

Buzunare
documente/
telefon

în
stoc
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Agendă
ALASKA

Agendă
Vezuvio

Alaska Agenda

Vezuvio Agenda

• Agendă realizată din piele naturală de înaltă calitate în combinație de două texturi diferite:
piele netedă lucioasă și piele cu
textură de velur, foarte elegantă.
• Agenda este foarte folosioare,
aceasta are suport pentru pix
inclus și de asemenea buzunare
pentru depozitarea cardurilor și
cărților de vizită.
• Acum le găsiți și în stoc la noi!

Suport
pix

Agendă

• The leather of the Alaska agenda
is so smooth and velvety that you
will not want to leave the agenda
from your hand.
• The agenda is provided with pen
holder and pockets for cards and
business cards - so you can easily
store everything you need for a
meeting.
• Perfect for dry stamping.
• You can also find them in stock
now!

• Agenda made of high quality
natural leather combined with
two different textures: glossy
smooth leather and velvety, very
elegant leather.
• The agenda is very handy, it has
a pen holder and also pockets for
storing cards and business cards.
• You can also find them in stock
now!

în
stoc

Albastru
blue

Size

16x22 cm

Multiple
utilizări
Multiple ways to use

Agendă

Buzunare
carduri

Colors

new!
Maro
Brown

Suport
pix

în
stoc

Buzunare
carduri

Colors
Negru
Black

• Pielea agendei Alaska este atât
de fină și catifelată încat nu vei
vrea sa lași agenda din mână.
• Agenda este prevăzută cu suport
de pix și buzunare pentru carduri
și cărți de vizită la interior – astfel
vei depozita cu ușurință tot ce ai
nevoie pentru un meeting.
• Pretabilă la personalizarea cu
timbru sec.
• Acum le găsiți și în stoc la noi!

Bordo
Claret

Descriere tehnică

Technical description

Copertă buretată din piele naturală,
combinație de două texturi cu buzunare
diverse în interior și sistem de închidere cu capsă metalică, are suport pix.
Bloc detașabil datat, format 16x22 cm,
hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, tipar 2 culori, hărți policromie. (Opțional
cant colorat: auriu, argintiu, diverse culori mate pigment). Culori coperți: negru, maro, albastru, bordo. Ambalare în
cutie individuală neagră.

Padded cover made from natural leather, a combination of two textures with
various pockets inside, closure with
metal staple, pen holder. Removable
dated block, format 16x22 cm, ivory
offset paper, 344 pages, 2 colors print,
full color maps. (Optional colored edge:
gold, silver, various pigment matte colors). Cover colors: black, brown, blue,
claret. Packed in individual black box.

Negru
Black

Maro
Brown

Albastru
Blue

gri
grey

Roșu
Red

Size

16x22 cm

Multiple
utilizări
Multiple ways to use

Descriere tehnică

Technical description

Copertă buretată din piele naturală, cu
buzunare diverse in interior și sistem de
închidere cu bridă metalică, are suport
pix. Bloc detașabil datat, format 16x22
cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344,
tipar 2 culori, hărți policromie. (Opțional cant colorat: auriu, argintiu, diverse
culori mate pigment). Culori coperți: negru, maro, gri, albastru, roșu. Ambalare
în cutie individuală neagră.

Padded cover made from natural leather, with various pockets in the interior
and a metal breech closure, pen holder.
Removable dated block, format 16x22
cm, ivory offset paper, 344 pages, 2
colors print, full color maps. (Optional
colored edge: gold, silver, various pigment matte colors). Cover colors: black,
brown, gray, blue, red. Packed in individual black box.
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Colors

Agendă CHAYENNE

CHAYENNE Agenda

Negru / Black
•
Maro / Brown

•
Albastru / Blue

•

Agenda Cheyenne – este o agendă ce inspiră masculinitate
– foarte potrivită pentru bărbații de business care doresc
să iasă în evidență prin outfirturile și accesoriile pe care
le poartă.
Agenda este realizată din piele de înaltă calitate, are
închidere cu clapă și este prevăzută cu suport de pix și
buzunare diverse pentru carduri și cărți de vizită.
Acum le găsiți și în stoc la noi!

•

•

•

The Cheyenne Agenda - an inspirational masculine agenda
- is very suitable for business men who want to stand out
with their outfits and accessories.
The agenda is made of high-quality leather, has a flap
closure and is provided with pen holder and various
pockets for cards and business cards.
You can also find them in stock now!

Size

Suport
pix

16x22 cm

Multiple
utilizări
Multiple ways to use

Descriere tehnică

Technical description

Copertă buretată și cusături ornamentale, din piele naturală, cu buzunare
diverse în interior și sistem de închidere cu capsă metalică, are suport pix.
Bloc detașabil datat, format 16x22 cm,
hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, tipar
2 culori, hărți policromie. (Opțional cant
colorat: auriu, argintiu, diverse culori
mate pigment). Culori coperți: negru,
maro, albastru. Ambalare în cutie individuală neagră.

Padded cover and ornamental stitch
made from genuine leather, with various pockets inside and closure with
metal staple, pen holder. Removable
dated block, format 16x22 cm, ivory
offset paper, 344 pages, 2 colors print,
full color maps. (Optional colored edge:
gold, silver, various pigment matte colors). Cover colors: black, brown, blue.
Packed in individual black box.

Agendă

Buzunare
carduri

în
stoc
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Agendă
Netto

Agendă
Viola

Netto Agenda

Viola Agenda

• Agendă ”la modă” cu binduri pe
cotor – realizată din piele naturală
de înaltă calitate, fină și catifelată.
• Agendă cu utilizări multiple,
este prevăzută cu suport de pix și
buzunare pentru carduri și cărți
de vizită la interior – astfel vei depozita cu ușurință tot ce ai nevoie
pentru un meeting.
• Agenda are inclus în preț cant
colorat asortat cu coperțile.
• Acum le găsiți și în stoc la noi!

Suport
pix

Agendă

Agendă
• Product made from natural
leather - very elegant.
• Multi-utilities agenda with pen
holder and pockets for cards and
business cards - so you can easily
store everything you need for a
meeting.
• You can also find them in stock
with us now!

• "Fashionable" agenda - made of
high-quality, smooth and velvety
natural leather.
• Multi-utilities agenda with pen
holder and pockets for cards and
business cards - so you can easily
store everything you need for a
meeting.
• The agenda has color matching
edges.
• You can also find them in stock
now!

Bordo
Claret

Size

16x22 cm

Multiple
utilizări
Multiple ways to use

Buzunare
carduri

Colors

Colors
Maro
Brown

în
stoc

Buzunare
carduri

în
stoc

Negru
Black

Suport
pix

• Produs realizat din piele naturală cu striații de culoare ca la
”marmură” – foarte elegant.
• Agendă cu utilizări multiple,
este prevăzută cu suport de pix și
buzunare pentru cărți de vizită și
carduri – toate lucrurile necesare
pentru o zi în office într-o singură
agenda.
• Acum le găsiți și în stoc la noi!

Descriere tehnică

Technical description

Copertă buretată, din piele naturală,
cu buzunare diverse în interior, sistem
de închidere cu capsă magnetică, are
suport pix, și binduri pe cotor. Bloc detașabil datat, format 16x22 cm, hârtie
offset ivoire, nr. pagini 344, tipar 2
culori, hărți policromie, cusătură perimetrală inclusă. Culori coperți: negru,
maro, bordo. Prețul include cant colorat pigment asortat. Ambalare în cutie
individuală neagră.

Padded cover made from genuine
leather, with various pockets inside and
magnetic closure system, binds on the
spine and pen holder. Removable dated block, format 16x22 cm, ivory offset
paper, 344 pages, 2 colors print, full
color maps. Colors chart: black, brown,
claret. The price includes pigment colored edge matching the covers color.
Packed in individual black box.

Negru
Black

Maro
Brown

Albastru
BLUE

Size

16x22 cm

Multiple
utilizări
Multiple ways to use

Bordo
Claret

Descriere tehnică

Technical description

Copertă buretată din piele naturală, cu
buzunare diverse în interior și sistem
de închidere cu mecanism metalic, are
suport pix. Bloc detașabil datat, format
16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, tipar 2 culori, hărți policromie.
(Opțional cant colorat: auriu, argintiu,
diverse culori mate pigment). Culori coperți: negru, maro, albastru, bordo. Ambalare în cutie individuală neagră.

Padded cover made from natural leather, with various pockets inside and closing system with metal mechanism and
pen holder. Removable dated block,
format 16x22 cm, ivory offset paper,
344 pages, 2 colors print, full color
maps. (Optional colored edge: gold,
silver, various pigment matte colors).
Cover colors: black, brown, blue, claret.
Packed in individual black box.
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Agendă
vintage

Agendă
mirror

Vintage Agenda

mirror Agenda

Suport
pix

• Agendă realizată integral din
piele naturală – interior și exterior, cu suport de pix și inchidere
cu clapă din piele. Foarte chic și
elegantă, potrivită pentru orice
tip de ținută.
• Produsul este realizat manual!
• Acum le găsiți și în stoc la noi!
• Agenda made entirely of natural leather - inside and outside,
with pen holder and closure with
leather flap. Very chic and stylish,
suitable for any type of outfit.
• The product is hand-made!
• You can also find them in stock
now!

• Agendă cu închidere magnetică
confecționată din piele cu aspect
vintage – foarte chic și classy.
• Este prevăzută cu buzunare
pentru cărți de vizită și carduri și
este realizată integral manual!
• Acum le găsiți și în stoc la noi!
• Magnetic closing agenda made
of natural leather with vintage
look - very chic and classy.
• It comes with business card and
card pockets and is entirely handmade!
• You can also find them in stock
now!

Agendă

în
stoc

în
stoc

Colors

Colors

Handmade

Size

16x22 cm

Multiple
utilizări
Multiple ways to use

Buzunare
carduri

Maro
Brown

brown
maro

Lucrat
Manual

Agendă

Descriere tehnică

Technical description

Copertă moale realizată din piele naturală exterior și interior, închisa cu clapă
din piele, are suport pix. Bloc detașabil
datat, format 16x22 cm, hârtie offset
ivoire, nr. pagini 344, tipar 2 culori, hărți
policromie și supracopertă din piele
naturală. Produsul este lucrat integral
manual. (Opțional cant colorat: auriu,
argintiu, diverse culori mate pigment).
Culoare copertă: maro. Ambalare în
cutie individuală neagră.

Soft cover made from genuine leather
outside and inside, closed with a leather clap, pen holder. Removable dated
block, format 16x22 cm, ivory offset paper, 344 pages, 2 colors print, full color
maps, with an overcoat from genuine
leather. The product is entirely handmade. (Optional colored edge: gold,
silver, various pigment matte colors).
Cover color: brown. Packed in individual black box.

Lucrat
Manual
Handmade

Size

16x22 cm

Multiple
utilizări
Multiple ways to use

Descriere tehnică

Technical description

Copertă moale realizată din piele naturală exterior și interior, închisa cu clapă
din piele, are suport pix. Bloc detașabil
datat, format 16x22 cm, hârtie offset
ivoire, nr. pagini 344, tipar 2 culori, hărți
policromie și supracopertă din piele
naturală. Produsul este lucrat integral
manual. (Opțional cant colorat: auriu,
argintiu, diverse culori mate pigment).
Culoare copertă: maro. Ambalare în
cutie individuală neagră.

Soft cover made from genuine leather
outside and inside, closed with a leather clap, pen holder. Removable dated
block, format 16x22 cm, ivory offset paper, 344 pages, 2 colors print, full color
maps, with an overcoat from genuine
leather. The product is entirely handmade. (Optional colored edge: gold,
silver, various pigment matte colors).
Cover color: brown. Packed in individual black box.
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outlet
Agende piele Naturală
Natural Leather Agenda

Outlet

COLORS

AGENDĂ ALMA
ALMA Agenda

NEG

BLACK
•

COGNAC

OGNAC

•
•
B

ARET

ALBASTR

BLUE

Agendă cu utilizări multiple, este prevăzută cu suport de
pix și buzunare pentru carduri și cărți de vizită la interior
– astfel vei depozita cu ușurință tot ce ai nevoie pentru un
meeting.
Pretabilă la personalizarea cu timbru sec.
Acum le găsiți și în stoc la noi!

•

•
•

Multi-utilities agenda with pen holder and pockets
for cards and business cards - so you can easily store
everything you need for a meeting.
Perfect for dry stamping.
You can also ﬁnd them in stock now!

SIZE

16x22 cm

MULTIPLE
UTILIZĂRI
Multiple ways to use

Descriere tehnică

Technical description

Copertă buretată din piele naturală cu
buzunare diverse în interior și sistem de
închidere cu capsă metalică, are suport
pix. Bloc detașabil datat, format 16x22
cm, hârtie oﬀset ivoire, nr. pagini 344,
tipar 2 culori, hărți policromie. Culori
coperți: negru, maro, bordo, albastru.
Ambalare în cutie individuală neagră.

Padded cover made from natural leather, with various pockets inside and
closure with metal staple, pen holder.
Removable dated block, format 16x22
cm, ivory oﬀset paper, 344 pages, 2 colors print, full color maps. Cover colors:
black, brown, claret, blue. Packed in individual black box.

ÎN
STOC
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Agendă
Mille

Agendă
linee

Mille Agenda

Linee Agenda

Suport
pix

• Agendă realizată din piele naturală calitativă – cu suport de pix și
buzunare pentru carduri și cărți
de vizită la interior – astfel vei depozita cu ușurință tot ce ai nevoie
pentru un meeting.
• Pretabilă la personalizarea cu
timbru sec.
• Acum le găsiți și în stoc la noi!
• Agenda made from quality natural leather - with pen holder and
pockets for cards and business
cards - so you can easily store everything you need for a meeting.
• Perfect for dry stamping.
• You can also find them in stock
now!

Product made from textured natural leather, pleasant to the touch
- easy to match due to the range
of colors (cold, warm, neutral).
Pen holder and pockets for cards
and business cards - so you can
easily store everything you need
for a meeting.
You can also find them in stock
now!

Agendă

în
stoc

Maro
Brown

Buzunare
carduri

Albastru
Blue

Size

16x22 cm

Multiple
utilizări
Multiple ways to use

Agendă

în
stoc

Colors
Negru
Black

Suport
pix

Produs realizat din piele naturală
texturată, placută la atingere –
ușor de asortat datorită gamei de
culori (reci, calde, neutre).
Suport de pix și buzunare pentru
carduri și cărți de vizită la interior
– astfel vei depozita cu ușurință
tot ce ai nevoie pentru un meeting. Acum le găsiți și în stoc la

Colors
Negru
Black

Descriere tehnică

Technical description

Copertă buretată, din piele naturală, cu
buzunare diverse în interior și sistem
de închidere cu capsă metalică, are
suport pix. Bloc detașabil datat, format
16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini
344, hărți policromie. Culori coperți: negru, maro, albastru. Ambalare în cutie
individuală neagră.

Padded cover made from genuine
leather, with various pockets inside and
closure with metal staple, pen holder.
Removable dated block, format 16x22
cm, ivory offset paper, 344 pages, 2 colors print, full color maps. Cover colors:
black, brown, blue. Packed in individual
black box.

Buzunare
carduri

Maro
Brown

Albastru
Blue

Size

16x22 cm

Multiple
utilizări
Multiple ways to use

Bordo
Claret

Descriere tehnică

Technical description

Copertă buretată din piele naturală cu
buzunare diverse în interior și sistem
de închidere cu capsă metalică, are
suport pix. Bloc detașabil datat, format
16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini
344, hărți. Culori coperți: negru, maro,
albastru, roșu. Ambalare în cutie individuală neagră.

Padded cover made from natural leather, with various pockets inside and
closure with metal staple, pen holder.
Removable dated block, format 16x22
cm, ivory offset paper, 344 pages, 2 colors print, full color maps. Cover colors:
black, brown, blue, red. Packed in individual black box.
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1.Interior agendă
săptămânală de
buzunar - Format
Nou!
Pocket Weekly Agenda
interior - New Format!
• Bloc hârtie albă / ivory

interioare agende

Agenda interiors

1.

2.Interior Agendă
nedatată
Undated Agenda interior
• Bloc hârtie albă / ivory

3.Interior Agendă
datată
Dated Agenda interior
• Bloc hârtie albă / ivory

6.

4.Interior Agendă
Combi
Combi Agenda interior

4.

• Bloc hârtie albă / ivory

5.Interior Agendă
săptămânală
Weekly Agenda interior

2.

• Bloc hârtie albă / ivory

6.Interior
Planner
Planner interior
• Bloc hârtie albă / ivory

3.

5.
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Finisări
suplimentare

Suport Pix

Metode de
personalizare

Buzunar
hârtie

Personalisation methods

Special Finishes

Suport
Pix

Buzunar
Hârtie

ColŢ rotund
coperta Și bloc

Cusatură
perimetrală

Elastic
vertical

Elastic
vertical

1. Timbru sec

2. folio

2. Silklike Technology

4. Broderie

5. Etichetă Rășină

6. Etichetă metalică

7. colorare cant

8. Serigrafie

6. Print UV

Cusatură
perimetrală
Colţ rotund
copertă și
bloc

Ornament
metalic tubular

Ornament
metalic
tip etichetĂ

EtichetĂ metal
pentru elastic
mobil

Ormanent
metalic
tubular
Ormanent
metalic tip
etichetă
Etichetă
metal pentru
elastic mobil

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
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Alege cutia
potrivită!

Cutii Ambalare

Packaging boxes

Choose the right
packaging box!

1.Cutie Albă
White box
2.cutie neagră
cu magnet
Black box with magnet
3.Cutie Neagră
Black box

1.

3.

2.

Pelur
GrEY

Pelur
Cachemire

Pelur
Soffion

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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CATALOG
PROMOŢIONALE
e-store

2019
2020

Întreabă și de catalogul
nostru de promoţionale!

