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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

CUPRINS
Bu n pe ntru B i rou
Good for the Office
Pag. 5

Bu n pe ntru Gadg etu ri
Good for Gadgets
Pag. 14

Bu n pe ntru pu rtat
Good for Wearing
Pag. 21

Bu n Pe ntru Cadou
Good for Presents
Pag. 35

O utlet

Outlet

Pag. 40

Bun pentru
birou
Good for the Office

Descriere tehnică
Este executat din piele PU, dublă
față. Formatul 70x40 cm este unul
generos și protejează spațiul de lucru. Poate fi curățat ușor și nu absoarbe lichidele. Combinațiile de
culori oferă versatilitate: negru/
roșu, verde/gri, albastru/gri. Ambalajul tubular, la deschidere, își transformă capacul în suport de creioane
și corpul în suport paste/cuțite/vază
pentru flori.

Desk Pad Flexi
Flexi Desk Pad

produs
nou

Technical description
It is made of PU leather, double-sided. The 70x40 cm format is generous and protects the workspace. It
can be easily cleaned and does not
absorb liquids. Color combinations
offer versatility: black / red, green /
gray, blue / gray. The tubular packaging, when opened, turns its lid
into a pencil holder and the body
into a pasta / knife / flower holder.

Colors
Negru
Black

Green
Verde

Albastru
Blue

Roșu
Red

Gri
Grey

Gri
Grey

+

Size

70x40 cm

+

+

• Aceast desk pad este realizat din piele
PU de înaltă calitate, de înaltă rezistență, un material superior, extrem de
flexibil, ușor de curățat și impermeabil.
• Comandați acest desk pad de birou
pentru dvs. sau ca un cadou atent pentru colegi, prieteni, colaboratori sau angajați.
• Puteți fi sigur că veți câștiga aprecierea lor!
• Desk padul ajunge într-o cutie inteligentă multifuncțională, neavând nevoie
de ambalaje suplimentare.

• This desk pad is made of high quality PU leather, high strength, a superior material, extremely flexible, easy to
clean and waterproof.
• Order this office desk pad for yourself
or as a thoughtful gift for colleagues,
friends, co-workers or employees.
• You can be sure that you will gain their
appreciation!
• The desk pad comes in a multifunctional smart box, without the need for
additional packaging.
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Este executat din piele PU, dublă
față. Formatul 90x40 cm este unul
generos și protejează întreg spațiul
de lucru. Poate fi curățat ușor și nu
absoarbe lichidele. Conține în plus
și un table mat și 2 suporturi de pahar. Culorile alese, negru și maro,
sunt unele clasice și accesorizeaza
cu succes birourile din lemn sau
închise la culoare. Cusătura perimetrală conferă produsului o eleganță aparte. Ambalajul tubular, la
deschidere, își transformă capacul
în suport de creioane și corpul în
suport paste/cuțite/vază pentru flori.

Desk Pad Office
Office Desk Pad

produs
nou

Technical description
It is made of PU leather, double sided. The 90x40 cm format is generous and protects the entire workspace. It can be easily cleaned and
does not absorb liquids. In plus, it
contains also a table mat and 2 cup
holders. The chosen colors, black
and brown, are some classic and
successfully accessorize wooden or
dark offices. The perimeter seam
gives the product a special elegance. The tubular packaging, when
opened, turns its lid into a pencil
holder and the body into a pasta/
knife/flower holder.

Colors
Negru
Black

Size

90x40 cm

Maro
Brown

• Desk padul Office este cu siguranță o
necesitate pentru fiecare spațiu de lucru modern, fiind o soluție practică și
elegantă pentru organizarea biroului
tău.
• Confecționat cu piele PU de calitate,
Made în Italy, flexibilă, cu un design elegant și o suprafață generoasă, acestă
mapă de birou vă va surprinde cu siguranță cu versatilitatea și funcționalitatea sa!

• The Office desk pad is definitely a necessity for every modern workspace,
being a practical and elegant solution
for organizing your office.
• Made of quality PU leather, Made in Italy, flexible, with an elegant design and
a generous surface, this office folder
will surely surprise you with its versatility and functionality!
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică

Plecând de la premisa "lucrăm și ne distrăm" am creat un set unic. Un desk-pad
70x40 cm pentru birou, 2 tabel mats-uri
35x40 cm și 4 suporturi de pahar. Setul
este potrivit pentru a petrece timp în comun cu copii sau cu prietenii în timp ce
lucrezi și nu numai. Copii au la dispoziție
și un set de 6 creioane colorate și o ascuțitoare. Culorile și texturile alese sunt
sugestive pentru activitățile pentru care
a fost creat setul: negru/roșu, albastru/
bleu, verde/vernil. Ambalajul tubular, la
deschidere, își transformă capacul în
suport de creioane și corpul în suport
paste/cuțite/vază pentru flori.

Set Family & Friends
Family & Friends Set

produs
nou

Technical description

Starting from the premise "we work and
have fun" we created a unique set. A
desk pad 70x40 cm for the office, 2 table mats 35x40 cm and 4 cup holders.
The set is suitable for spending time
together with children or friends while
working and more. Children also have a
set of 6 colored pencils and a sharpener. The chosen colors and textures are
suggestive for the activities for which
the set was created: black / red, blue /
light blue, green / varnish. The tubular
packaging, when opened, turns its lid
into a pencil holder and the body into a
pasta / knife / flower holder.

Colors
Negru
Black

Green
Verde

Albastru
Blue

Roșu
Red

Vernil
varnish

Bleu
Light Blue

+

+

Size

70x40 cm

+

• ”Muncim și ne distrăm!”
• Cum mulți dintre noi muncim în program flexi work, am creat un produs
special pentru părinți și copii.
• Cât părinții își desfășoară activitățile
zilnice pentru locul de muncă, copii pot
sta alături – colorează, scriu, se joacă,
iar spațiul de lucru va fi mereu protejat.

• "We work and have fun!"
• As many of us work in the flexi work
program, we have created a special
product for parents and children.
• While parents carry out their daily
activities for work, children can sit together - color, write, play, and the workspace will always be protected.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Setul este realizat din piele naturală. Conține 3 piese: desk pad
format 50x35 cm, suport cărți de
vizită, suport pixuri. Culori disponibile: maro, negru, albastru. Set-ul
se livrează într-o cutie elegantă de
cadou.

Set birou Smart
Smart Office Set

produs
nou

Technical description
The set is made of natural leather.
Contains 3 pieces: desk pad size
50x35 cm, business card holder,
pen holder. Available colors: brown,
black, blue. The set is delivered in an
elegant gift box.

Colors
Negru
Black

Maro
Brown

Albastru
Blue

Size

50x35 cm

• Accesorizeaza-ți biroul cu un set din
piele naturală Smart.
• Oricât de chic și armonios este biroul
dumneavoastră, utilizarea unei mape
pentru birou îi va aduce un plus de frumusețe și elegantă.
• Setul de birou Smart este confecționat
din piele naturală de înaltă calitate.

• Accessorize your office with a Smart
genuine leather set.
• No matter how chic and harmonious
your office is, the use of an office folder
will add beauty and elegance.
• The Smart office set is made of high
quality natural leather.
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Set-ul EcoFlendly este util atât pentru birou cât și pentru sălile de ședințe sau conferințe. Table mats-ul
din piele reciclată soft touch, are
dimensiune 30x40 cm. Are proprietăți antiaderente și waterpoof. În
plus, kit-ul are un încărcător de telefon wi-fi și boxa portabilă din plastic
reciclat, suport diverse (bomboane,
accesorii de birou, chei, telefon etc.)
din piele reciclată. Culorile alese
sunt în rezonanță perfectă cu natura, bej și vernil. Ambalare în cutie tip
cadou din carton natur.

Set Conf EcoLeather

Conf EcoLeather Set

produs
nou

Technical description
The EcoFlendly set is useful both for
the office and for meeting or conference rooms. The table mats made
of recycled soft touch leather, has
a size of 30x40 cm. It has non-stick
and waterpoof properties. In addition, the kit has a Wi-fi phone charger and recycled plastic speaker,
various holder (candy, office accessories, keys, phone, etc.) made of recycled leather. Chosen colors are in
perfect resonance with the nature,
beige and varnish. Packing in a natural cardboard gift box.

Colors
Bej
Beige

Size

30x40 cm

Vernil
Varnish
• Care about nature!
• Kit CONF 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
dintre noi poate să fie un endorser al
“păstrării planetei sănătoase”.
• Culorile utilizate pentru această gamă
sunt verde și bej – culori ce denotă și
mai mult caracterul Eco al produsului.

• Care about nature!
• UnikaT CONF kit in Ro, made of regenerated 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.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Semn de carte cu riglă
EcoLeather

Descriere tehnică
Este flexibil, realizat din piele reciclată și are dimensiunea 27.5x7
cm. Are dublă utilitate: atât semn
de carte cât și riglă. Accesoriul ideal
care completează un cadou cum ar
fi o carte sau o agendă. Culori disponibile: bej și vernil.

EcoLeather Book Sign with ruler

Technical description
It is flexible, made of recycled leather and has a size of 27.5x7 cm. It has
a double utility: both a bookmark
and a ruler. The ideal accessory that
complements a gift such as a book
or a diary. Available colors: beige
and varnish.

produs
nou

Colors
Bej
Beige

Size

27.5x7 cm

Vernil
Varnish

• Milităm pentru a fi Eco!
• Semn de carte și riglă în același timp,
din nou dublă utilitate într-un singur
produs ieftin și foarte folosit de orice
categorie de client.
• Poate fi asortat cu oricare din produsele EcoLeather prezentate în catalog, începând cu notes, agenda, port
pașaport, kit conferință, rămâne să alegi
tu ce îți place și ce se potrivește mai
bine cu bugetul tău de marketing, pentru acest tip de give away.

• We fight to be Eco!
• Bookmark and ruler at the same time,
again double utility in one cheap and
widely used product by any category of
customer.
• It can be matched with any of the EcoLeather products presented in the catalog, starting with notes, diary, passport
holder, conference kit, it remains for
you to choose what you like and what
best suits your marketing budget, for
this type of give away.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Setul cuprinde 4 suporturi, din piele
PU dublă față. Suporturile au dimensiuni de 9x9 cm. În set sunt 2
suporturi rotunde și 2 pătrate. Cu
ajutorul acestor produse biroul va fi
protejat de cănile fierbinți. Ambalare în zipper polybag. Culori disponibile: negru, verde, gri, albastru.

Set 4 suporturi pahare

Flexi 4 Cup Holders Set

produs
nou

Technical description
The set includes 4 cup holders,
made of double-sided PU leather.
The cup holders have dimensions of
9x9 cm. In the set there are 2 round
and 2 square cup holders. With the
help of these products the office will
be protected from hot cups. Zipper
polybag packaging. Available colors:
black, green, gray, blue.

Colors
Negru
Black

Gri
Grey

Albastru
Blue

Verde
Green

Size

9x9 cm

• Cel mai la îndemână produs de tip cadou, datorită prețului, aspectului și nu
în ultimul rând utilizării de către fiecare
dintre noi, ne punem cana sau paharul
pe un asemenea suport, ZILNIC.
• Poate fi asortat cu oricare din produsele prezentate în catalog, începând
cu notes, portcarduri, portpașaport,
bugetul tău fiind la fel de accesibil pentru acest tip de give away.

• The most handy gift product, due to
the price, appearance and last but not
least the use by each of us, we put our
cup or glass on such a support, DAILY.
• It can be matched with any of the
products presented in the catalog,
starting with notes, card holders, passport holders, your budget being equally
accessible for this type of give away.
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Suportul este realizat din piele ecologică dublă față și are dimensiuni
de 9x9 cm. Poate fi: rotund, pătrat
sau alte forme la cerere (stanța nu
este inclusă). Cu ajutorul acestui
produs biroul va fi protejat de cănile
fierbinți. Culori disponibile: negru,
verde, gri, albastru.

Suport pahare 9x9 cm

9x9 cm Cup Holder

produs
nou

Technical description
The support is made of double-sided ecological leather and has dimensions of 9x9 cm. It can be: round,
square or other shapes on request
(the matrix is not included). With the
help of this product the desk will be
protected from hot cups. Available
colors: black, green, gray, blue.

Colors
Negru
Black

Gri
Grey

Albastru
Blue

Verde
Green

Size

9x9 cm

• Cel mai la îndemână produs de tip cadou, datorită prețului, aspectului și nu
în ultimul rând utilizării de către fiecare
dintre noi, ne punem cana sau paharul
pe un asemenea suport, ZILNIC.
• Poate fi asortat cu oricare din produsele prezentate în catalog, începând
cu notes, portcarduri, portpașaport,
bugetul tău fiind la fel de accesibil pentru acest tip de give away.

• The most handy gift product, due to
the price, appearance and last but not
least the use by each of us, we put our
cup or glass on such a support, DAILY.
• It can be matched with any of the
products presented in the catalog,
starting with notes, card holders, passport holders, your budget being equally
accessible for this type of give away.
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Bun pentru
Gadgeturi
Good for the Gadgets

Descriere tehnică
Suportul pentru încărcare telefon,
din piele regenerată soft, are dimensiuni 10x20 cm. Are un buzunar în care se introduce telefonul
și astfel acesta nu va mai sta pe jos.
Dimensionat pentru modele multiple de telefoane. Culori disponibile:
vernil și bej.

Suport încărcare telefon
EcoLeather
EcoLeather Phone Charging Stand

Technical description
The phone charging stand, made
of soft regenerated leather, has
dimensions of 10x20 cm. It has a
pocket in which the phone is inserted and so it will not sit on the floor.
Dimensioned for multiple phone
models. Available colors: varnish
and beige.

produs
nou

Colors
Bej
Beige

Size

10x20 cm

Vernil
Varnish

• Ai pățit vreodată să îți spargi ecranul
telefonului tocmai pentru că l-ai pus
la încărcat într-o sală de conferință pe
jos? Și cineva neatent ți l-a călcat?
• Acum noi am găsit soluția de a-ți salva display-ul telefonului, un suport de
încărcare telefon realizat din piele regenerată de cea mai bună calitate, ce
se “agață” de priză.
• Îl puteți folosi de asemenea ca husă
protecție pentru telefon sau încărcător.

• Have you ever had to break your phone
screen precisely because you loaded
it in a conference room on foot? And
someone carelessly trampled on you?
• Now we have found the solution to
save your phone's display, a phone
charging stand made of the best quality
regenerated leather, which "clings" to
the socket.
• You can also use it as a protective cover for your phone or charger.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Mapa este un produs EcoFriendly
din piele regenerată reciclată soft
touch. Este utilă atât pentru transportul și protecția laptopului dar și
pentru documente. Pielea reciclată
are proprietăți antiaderente și waterpoof. Închiderea mapei se face cu
clapă și elastic. Culorile alese sunt în
rezonanță perfectă cu natura, bej și
vernil. Potrivită pentru laptop până
la 13". Ambalare in cutie kraft.

Mapă Laptop EcoLeather
EcoLeather Laptop Sleeve

produs
nou

Technical description
The map is an EcoFriendly product
made of recycled soft touch recycled leather. It is useful both for
transporting and protecting the
laptop but also for documents. Recycled leather has non-stick and
waterpoof properties. The folder is
closed with a flap and elastic. Chosen colors are in perfect resonance
with nature, beige and varnish. Suitable for laptops up to 13". Packing
in a kraft box.

Colors
Bej
Beige

Vernil
Varnish

Size

35.5x24 cm

• Ne place Eco!
• Am creat special pentru voi mapa de
laptop EcoLeather, fabricata din piele
regenerata de înaltă calitate Made în
Italy.
• Poți folosi acest produs drept husă
laptop sau tabletă sau chiar mapă documente.
• 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.

• We like Eco!
• We have created especially for you
the EcoLeather laptop folder, made of
high quality regenerated leather Made
in Italy.
• You can use this product as a laptop
or tablet case or even a document folder.
• 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.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Husa este executată din piele naturală premium exterior și interior.
Dimensiuni închisă 33x24 cm, utilă
pentru modele diverse de laptopuri
de la 13"-13.4". Are un singur compartiment și se închide cu clapă și
magneți ascunși. Când se deschide,
clapa devine mouse pad. Culori disponibile: gri, maro, albastru. Ambalare individuală în cutie de cadou.

Husă laptop cu mouse pad
e-store 13 inch
13 inch e-store laptop
sleeve with mouse pad

Technical description
The sleeve is made of premium
natural leather exterior and interior. Closed dimensions 33 x24 cm,
useful for various laptop models
from 13 "-13.4". It has a single compartment and closes with a flap and
hidden magnets. When opened, the
flap becomes a mouse pad. Available colors: gray, brown, blue. Individual packaging in a gift box.

Colors
Gri
Grey

maro
Brown

Albastru
Blue

Size

33x24 cm

• Husă de laptop din piele naturală,
foarte modernă atât din punct de vedere al texturii cât și din punct de vedere coloristic.
• Ne-am gândit și ne-a ieșit – produs ce
poate fi folosit atât ca husă pentru laptop cât și ca mouse pad, cum ar fi doi
într-unul.

• Genuine leather laptop cover, very
modern both in terms of texture and
color.
• We thought and it came out - a product that can be used both as a laptop
case and as a mouse pad, such as two
in one.
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Husa este executată din piele naturală premium exterior și interior. Dimensiuni închisă 38.5x28 cm, utilă
pentru modele diverse de laptopuri
de la 15"-16". Are un singur compartiment și se închide cu clapă și
magneți ascunși. Când se deschide,
clapa devine mouse pad. Culori disponibile: gri, maro, albastru. Ambalare individuală în cutie de cadou.

Husă laptop cu mouse pad
e-store 15 inch
15 inch e-store
laptop sleeve
with mouse pad

Technical description
The sleeve is made of premium
natural leather exterior and interior. Closed dimensions 38.5x28 cm,
useful for various laptop models
from 15"-16". It has a single compartment and closes with a flap and
hidden magnets. When opened, the
flap becomes a mouse pad. Available colors: gray, brown, blue. Individual packaging in a gift box.

Colors
Gri
Grey

maro
Brown

Albastru
Blue

Size

38.5x28 cm

• Husă de laptop din piele naturală,
foarte modernă atât din punct de vedere al texturii cât și din punct de vedere coloristic.
• Ne-am gândit și ne-a ieșit – produs ce
poate fi folosit atât ca husă pentru laptop cât și ca mouse pad, cum ar fi doi
într-unul.

• Genuine leather laptop cover, very
modern both in terms of texture and
color.
• We thought and it came out - a product that can be used both as a laptop
case and as a mouse pad, such as two
in one.
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Husa este executată din piele ecologică la exterior și lână din fibre
reciclate la interior. Dimensiuni închisă 33x24 cm, utilă pentru modele diverse de laptopuri de la 13"13.4". Are un singur compartiment,
iar lână din interior oferă protecție
la umiditatate, șocuri și zgârieturi.
Culori disponibile: bej, gri, negru.
Ambalare individuală în cutie de cadou.

Husă laptop piele pu
lÂnă 13 inch
13 inch leather with
wool laptop sleeve

Technical description
The sleeve is made of eco-leather
on the outside and wool from recycled fibers on the inside. Closed
dimensions 33x24 cm, useful for
various laptop models from 13"13.4". It has a single compartment,
and the wool inside provides protection from moisture, shocks and
scratches. Available colors: beige,
gray, black. Individual packaging in
a gift box.

produs
nou

Colors
Gri
Grey

Bej
Beige

Negru
Black

Size

33x24 cm

• Protejarea laptopului împotriva zgârieturilor sau loviturilor este întotdeauna
o decizie inteligentă.
• Husa pentru laptop este un accesoriu
de lux care va impresiona cu siguranță
prin designul său versatil și funcțional!
• Confecționată din piele PU Made în
Italy și lână din fibre reciclate, husa vă
protejează laptopul foarte bine.

• Protecting your laptop from scratches or bumps is always a smart decision.
• The laptop case is a luxury accessory
that will surely impress with its versatile
and functional design!
• Made of PU leather made in Italy and
wool from recycled fibers, the case protects your laptop very well.
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Husa este executată din piele ecologică la exterior și lână din fibre
reciclate la interior. Dimensiuni închisă 38x27.5 cm, utilă pentru modele diverse de laptop-uri de la 15"16". Are un singur compartiment,
iar lână din interior oferă protecție
la umiditatate, șocuri și zgârieturi.
Culori disponibile: bej, gri, negru.
Ambalare individuală în cutie de cadou.

Husă laptop piele pu
lÂnă 15 inch

15 inch leather with wool laptop sleeve

produs
nou

Technical description
The sleeve is made of eco-leather
on the outside and wool from recycled fibers on the inside. Closed
dimensions 38x27.5 cm, useful for
various laptop models from 15"16". It has a single compartment,
and the wool inside provides protection from moisture, shocks and
scratches. Available colors: beige,
gray, black. Individual packaging in
a gift box.

Colors
Gri
Grey

Bej
Beige

Negru
Black

Size

38x27.5 cm

• Protejarea laptopului împotriva zgârieturilor sau loviturilor este întotdeauna
o decizie inteligentă.
• Husa pentru laptop este un accesoriu
de lux care va impresiona cu siguranță
prin designul său versatil și funcțional!
• Confecționată din piele PU Made în
Italy și lână din fibre reciclate, husa vă
protejează laptopul foarte bine.

• Protecting your laptop from scratches or bumps is always a smart decision.
• The laptop case is a luxury accessory
that will surely impress with its versatile
and functional design!
• Made of PU leather made in Italy and
wool from recycled fibers, the case protects your laptop very well.
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Bun pentru
Purtat
Good for Wearing

Portofel bărbaŢi Leather

Descriere tehnică
Portofelul din piele naturală este
destinat bărbaților, are 2 compartimente generoase pentru bancnote,
2 buzunare pentru documente și
6 compartimente pentru carduri.
Culori: maro și negru. Dimensiuni:
10x11.5x1.2 cm. Culori disponibile:
negru și maro.

Leather Men Wallet

produs
nou

Technical description
The genuine leather wallet for men
has 2 generous compartments
for banknotes, 2 pockets for documents and 6 compartments for
cards. Colors: brown and black.
Dimensions: 10x11.5x1.2 cm. Available colors: black and brown.

Colors
Maro
Brown

Negru
Black

Size

10x11.5x1.2 cm

• Cu acest portofel din piele naturală
nu trebuie să îți faci griji că vei rămâne
fără spațiu pentru cele mai importante
lucruri.
• Portofelul este lucrat manual din piele
naturală, Made în Italy.
• Acesta a fost gândit pentru a putea fi
introdus cu ușurință în buzunar.

• With this genuine leather wallet you
don't have to worry that you will run out
of space for the most important things.
• The wallet is handmade from natural
leather, Made in Italy.
• It has been designed so that it can be
easily put in your pocket.
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Cureaua este destinată bărbaților
fiind realizată din piele naturală cu
finisări de excepție. Cataramă este
metalică, cu finisaj nikel. Curelele
pot fi comandate pe măsura de
110, 115, 120 cm. Lățimea este de
2.8 cm. Culori: negru și maro.

Curea bărbaŢi Leather

Leather Men Belt

produs
nou

Technical description
The belt is designed for men and is
made of natural leather with exceptional finishes. The buckle is metallic, with a nickel finish. The straps
can be ordered in the size of 110,
115, 120 cm. The width is 2.8 cm.
Colors: black and brown.

Colors
Maro
Brown

Negru
Black

Size

110x2.8 cm
115x2.8 cm
120x2.8 cm

• Cureaua de bărbați este confecționată
din piele naturală Made in Italy, de calitate superioară, rezistentă.
• Oferă un cadou care să fie remarcat.
• Cu această curea din piele nu vei da
greș niciodată.
• Este un accesoriu de bază ce poate fi
purtat cu orice ocazie.

• The men's belt is made of high quality
Made in Italy natural leather, durable.
• Give a gift that stands out.
• With this leather strap you will never
fail.
• It is a basic accessory that can be worn
on any occasion.
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Portofel Damă Leather

Descriere tehnică
Portofelul din piele naturală este
destinat femeilor, are 3 compartimente generoase pentru bancnote
și documente dintre care unul se
închide cu capsă și 4 compartimente
pentru carduri. Se închide cu clapă
din piele. Dimensiuni 10x19.5x1 cm.
Culori disponibile: negru, maro, albastru sidef.

Leather Women Wallet

produs
nou

Technical description
The genuine leather wallet is designed for women, it has 3 generous
compartments for banknotes and
documents, one of which closes
with a staple and 4 compartments
for cards. Closes with leather flap.
Dimensions 10x19.5x1 cm. Available colors: black, brown, pearl blue.

Colors
Maro
Brown

Negru
Black

Albastru
Sidef
Pearl Blue

Size

10x19.5x1 cm

• Portofel de damă cu un format foarte
modern, plat și totuși încăpător, elegant
și potrivit ca gen oricărei vârste.
• Ușor de purtat atât în poșeta de servici
cât și în cea de weekend.
• Culorile alese sunt potrivite oricărei
ținute de zi cu zi.

• Women's wallet with a very modern,
flat and yet roomy format, elegant and
suitable for any age.
• Easy to carry in both work and weekend bags.
• The colors chosen are suitable for any
everyday outfit.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Portofelul este realizat din piele naturală non-alergică. Are dimensiunea 11.5x9.5 cm și se închide cu
magnet ascuns. În interior are un
buzunar generos pentru bani sau
buletin, iar pe exterior un buzunar
pentru documente și alte două
buzunare pentru carduri. Un accesoriu slim, lucrat manual cu migală.
Ideal pentru călătorii și nu numai.
Culori disponibile: roșu, maro, negru.

Portofel carduri e-store

E-store Cards Wallet

Technical description
The wallet is made from non-allergic natural leather. It has a size of
11.5x9.5 cm and it closes with a
hidden magnet. Inside it has a generous money or identity card pocket, a pocket for documents on the
outside and two other pockets for
cards. A slim hand made accessory, that is ideal for traveling and not
only. Available colors: red, brown,
black.

Colors
Maro
Brown

Negru
Black

Size

11.5x9.5 cm

Roșu
Red

• Portofel Unisex atât pentru EL cât și
pentru EA, ușor de recunoscut unicitatea pielii naturale când îl atingi sau îl
miroși.
• Are un format modern și ergonomic
pentru poșetă și buzunar.
• Putem fi siguri că “nu pierdem” ce
avem în el pentru că se închide cu magnet, iar compartimentele au fost gândite strategic în acest sens.
• Culorile alese sunt unele clasice, tocmai pentru a se asorta ușor cu orice
ținută.
• Fabricat în România din piele naturală
NON-ALERGICĂ de foarte bună calitate.

• Unisex wallet for both HIM and HER,
it is easy to recognize the uniqueness
of the natural leather when you touch
it or smell it.
• It has a modern and ergonomic design
for your handbag and pocket.
• We can be sure that “we do not lose”
what we have in it because it closes with
a magnet, and the compartments have
been strategically developed for this.
• The chosen colors are classic, in order
to match it easily with any kind of outfit.
• Made in Romania from NON-ALLERGIC natural leather of very good quality.
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Portofelul este realizat din piele naturală non-alergică. Are dimensiunea 18x9.5 cm și se închide cu fermoar metalic polişat. Poate fi folosit
pentru documente și bani, dar și ca
portfard sau penar. Un accesoriu
slim care te scoate din anonimat.
Ideal pentru călătorii și nu numai.
Culori disponibile: bordo, maro, bej.

Portofel multifuncŢional
e-store
e-store Multifunctional Wallet

Technical description
The wallet is made from non-allergic natural leather. It has a size of
18x9.5 cm and it closes with polished metal zipper. It can be used
for documents and money, but also
as a beauty products holder or pen
holder. A slim accessory that pulls
you out of anonymity. Also it can be
ideal for traveling and not only. Available colors: claret, brown, beige.

Colors
Maro
Brown

Bordo
Claret

Bej
Beige

Size

18x9.5 cm

• Portofel de damă cu un format foarte
modern, plat și totuși încăpător, elegant
și potrivit ca gen oricărei vârste.
• Ușor de purtat atât în poșeta de servici
cât și în cea de weekend.
• Culorile alese sunt potrivite oricărei
ținute de zi, chiar și la trening.
• Fabricat în România din piele naturală
NON-ALERGICĂ de foarte bună calitate.

• Women’s wallet with a very modern,
flat and elegant look, that matches any
style.
• Easy to wear both in your work bag or
weekend bag.
• The chosen colors are suitable for everyday wear, even for sport outfits.
• Made in Romania from NON-ALLERGIC natural leather of very good quality.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Portofelul pentru bancnote super
subțire este executat din piele naturală și destinat persoanelor moderne. Are 1 compartiment pentru
carduri iar bancnotele se prind cu
clips metalic. Dimensiuni: 9.5 x 9.5
x 0.6 cm. Culori disponibile: negru,
maro.

Port bancnote ET
ET Banknote Holder

produs
nou

Technical description
The super thin banknote wallet
is made of natural leather and
designed for modern people. It
has 1 card compartment and the
banknotes are attached with metal
clips. Dimensions: 9.5 x 9.5 x 0.6 cm.
Available colors: black, brown.

Colors
Maro
Brown

Negru
Black

Size

9.5x9.5x0.6 cm

• Produs este confecționat din piele
naturală și este lucrat manual.
• Este un accesoriu sigur și ușor de folosit, poate fi folosit drept portofel minimalist.
• Formatul slim face acest produs ușor
de depozitat în buzunar.
• Ideal pentru cadou, fiind un produs
des utilizat.

• The product is made of natural leather
and is handmade.
• It is a safe and easy to use accessory,
it can be used as a minimalist wallet.
• The slim size makes this product easy
to store in your pocket.
• Ideal as a gift, being a frequently used
product.
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Suportul pentru pașaport, carduri
și alte documente, din piele ecologică dublă față, are dimensiuni
închis 10x14.5 cm. Este slim și ușor
de folosit, ideal pentru călătorii şi
nu numai. Culori disponibile: negru,
verde, gri, albastru.

Port pașaport e-store

E-store Passport Holder

Technical description
The passport, cards and other documents holder is made from double-faced ecological leather and it
has a size of 10x14.5 cm. It’s slim
and easy to use, ideal for travelling
and not only. Available colors: black,
green, gray, blue.

Colors
Negru
Black

Verde
Green

Gri
Grey

Albastru
Blue

Size

10x14.5 cm

• Port paşaport e puțin zis, în el putem
“găzdui”, pe lângă pașaport și bani, carduri sau cartea de identitate.
• Gândit în a fi util și totuși ieftin fiind
ales un material ce a generat un preț
foarte accesibil în piață.
• Produsul este potrivit oricărui
“purtător” și poate fi achiziționat la un
preț foarte mic pentru cantități medii
sau mari.
• Ideal pentru un give away oferit în
orice sezon, poate fi cumpărat in asortiment cu alte produse din același material, așa putem să creăm pachete de
tip cross avantoajoase financiar și utile.

• Passport holder is not enough to say,
in it we can “accommodate” besides
passport also money, cards and the
identity card.
• Thought to be useful and yet inexpensive, being chosen a material that generated a very competitive price in the
market.
• The product is suitable for any “carrier” and can be purchased at a very low
price for medium or large quantities.
• Ideal for a give away offered in any
season, bought in assortment with other products from the same material,
so we can create financial and useful
crossover packages.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Suportul pentru carduri și cărți de
vizită, este realizat din piele ecologică dublă față, are dimensiuni închis
11x6.5 cm. Este slim și ușor de folosit, ideal pentru întâlniri de afaceri.
Culori disponibile: negru, verde, gri,
albastru.

Port card CV e-store

E-store CV Cards Holder

Technical description
The card holder is made from double-faced ecological leather and has
a closed size of 11x6.5 cm. It’s slim
and easy to use, ideal for business
meetings. Available colors: black,
green, gray, blue.

Colors
Negru
Black

Verde
Green

Gri
Grey

Albastru
Blue

Size

11x6.5 cm

• Cardurile și cărțile de vizită și-au găsit
locul împreună în acest mic etui.
• Gândit în a fi util și totuși ieftin fiind
ales un material ce a generat un preț
foarte accesibil în piață.
• Produsul este potrivit oricărui “purtător”, ideal pentru un give away oferit
în orice sezon.

• The cards and business cards have
found their place together in this small
holder.
• Thought to be useful and yet inexpensive, being chosen a material that generated a very competitive price in the
market.
• The product is suitable for any “carrier”, ideal for a give away offered in any
season.

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

Descriere tehnică
Brățara este realizată din piele naturală alergică și are dimensiune
11x2.8 cm. Închiderea se face cu
bumb metalic argintiu. Poate fi purtată la ținute sport sau casual. Culori
disponibile: negru, maro, albastru.

LB Leather Bracelet

Technical description
The bracelet is made of non-allergic natural leather and has a size of
11x2.8 cm. The closure is made of
silver metallic accessory. It can be
worn with sports or casual outfits.
Available colors: black, brown, blue.

produs
nou

Colors
Maro
Brown

Negru
Black

Albastru
Blue

Size

11x2.8 cm

• O brățară din piele naturala, clasică,
este acel accesoriu cu care nu poți da
niciodată greș.
• Închiderea cu bumb metalic permite
ajustarea ușoară pentru orice dimensiune a încheieturii.
• Pielea fină este ușoară și confortabilă
la purtare.
• Indiferent dacă o porți la o ținută elegantă sau casual, această brățară din
piele va adăuga un plus de stil look-ului
tău!

• A bracelet made of natural leather,
classic, is that accessory with which you
can never fail.
• The metallic cotton closure allows
easy adjustment for any wrist size.
• Fine leather is light and comfortable
to wear.
• Whether you wear it in an elegant or
casual outfit, this leather bracelet will
add a touch of style to your look!
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Suportul pentru ochelari este realizat din piele ecologică dublă față.
Are un compartiment generos ce
poate fi folosit atât pentru ochelari
de vedere cât și de soare. Dimensiune: 9x17 cm. Culori disponibile:
negru, verde, gri, albastru.

Etui ochelari e-store

e-store Sunglasses Holder

Technical description
The eyewear holder is made of double-faced ecological leather. It has
a generous compartment that can
be used for both eye and sun glasses. Size: 9x17 cm. Available colors:
black, green, gray, blue.

Colors
Negru
Black

Verde
Green

Gri
Grey

Albastru
Blue

Size

9x17 cm

• Etui de ochelari din piele ecologică,
potrivit ca formă și dimensiune atât
pentru ochelari de vedere cât și pentru
ochelari de soare.
• Realizat în patru variante de culoare, îl
face vesel păstându-și imaginea “profi”.
• Produsul este foarte accesibil din
punct de vedere preț și apreciat de
orice categorie de client.
• Produsul poate fi asortat cu oricare
din produsele prezentate în catalog,
începând cu notes, etui cărți de vizită,
port pasaport, mapă de documente,
portofel de călătorie, acest tip de giveaway fiind foarte accesibil oricărui
buget de marketing.

• Ecological leather eyewear cover, according to shape and size for many
types of glasses.
• Made in four variants of color, it makes
it cheerful.
• The product is very affordable and appreciated by any customer category.
• This product can be matched with any
of the products from the catalog, starting with notes, business cards, passport
holders, document maps, travel wallets
and many others.
• This type of giveaway is very accessible to any marketing budget.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare /
The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Tag-ul este realizat din piele ecologică dublă faţă, în 10 nuanţe vesele.
Pe o faţă are imprimat cu folio un
mesaj haios. Dimensiunea închisă:
8x5 cm. Ideal de agăţat la orice
geantă, rucsac, borsetă sau troler.
Culori disponibile: turquoise, albastru, mov, gri deshis, galben, fucsia,
bleu, portocaliu, roșu, verde .

Funny Tag e-store
E-store Funny Tag

Technical description
The tag is made from double-faced
ecological leather in 10 joyful colors.
On one side is folio printed with a
funny message. Closed size: 8x5
cm. Ideal to hang on any bag, backpack, or luggage. Available colors:
turquoise, blue, purple, gray, yellow,
pink, light blue, orange, red, green.

Colors
Portocaliu Verde
Green
orange

Albastru
Blue

Roz
Pink

gri
grey

turcoaz
turquoise

Bleu
Light Blue

Mov
Purple

roșu
red

Galben
Yellow

Size
8x5 cm

• Să râdem zic!
• Pentru a ne face zilele mai zâmbitoare,
am creat funny tags cu mesaje haioase.
• Le poţi agăţa de geantă, rucsac, troller şi să le gaseşti uşor datorită unicităţii
lor.
• Glumiţe puse pe culori vesele şi … sigur va mai rade cineva pe langă tine!

• Let’s laugh!
• To make our days smilier, we created
tags with funny messages.
• You can hang them on your bag, backpack, trolley to find them easily because
of their uniqueness - jokes posed on
cheerful colors and ... sure someone
else may laugh next to you!

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Brelocul este realizat din piele naturală non-alergică și are dimensiunea
11.5x3 cm. Accesoriul metalic folosit
este unul foarte elegant și rezistent.
Culori disponibile: bordo, maro, bej,
negru.

Breloc damă e-store
E-store Women Key Ring

Technical description
The key ring is made of non-allergic natural leather and has a size
of 11.5x3 cm. The metallic accessory used is very stylish and durable. Available colors: claret, brown,
beige, black.

Colors
Bordo
Claret

Maro
Brown

Bej
Beige

Negru
Black

Size

11.5x3 cm

• “Unde îmi sunt cheile de la mașină?
• De la casă?” … și tot așa ne întrebăm,
probabil zilnic și … un breloc ne scoate
de multe ori din impas, ne face să le găsim mai ușor.
• Uneori de dragul brelocului, purtăm
cheile în mâna pe stradă.
• O să îți placă și noile noastre modele
realizate din piele naturală de bună calitate și feronerie Made în Italy, cum bine
te-am obișnuit.
• Fabricat în România din piele naturală
NON-ALERGICĂ de foarte bună calitate.

• “Where are my keys?“... we ask, probably every day, and ... a key ring often
saves us, making us easier to find our
keys.
• Sometimes for the sake of the key ring,
we carry the keys on our hand while we
walk on the street.
• You will also like our new models
made of good quality natural leather
with metal accessories Made in Italy, as
you are used to.
• Made in Romania from NON-ALLERGIC natural leather of very good quality.

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

Descriere tehnică
Brelocul este realizat din piele naturală non-alergică și are dimensiunea
11x2.8 cm. Accesoriul metalic folosit
este unul foarte elegant și rezistent.
Culori disponibile: negru si maro.

E-store Men Key Ring

Technical description
The key ring is made of non-allergic natural leather and has a size
of 11x2.8 cm. The metallic accessory used is very stylish and durable. Available colors: claret, brown,
beige.

Colors
Negru
Black

Maro
Brown

Size

11x2.8 cm

• “Unde îmi sunt cheile de la mașină?
• De la casă?” … și tot așa ne întrebăm,
probabil zilnic și … un breloc ne scoate
de multe ori din impas, ne face să le găsim mai ușor.
• Uneori de dragul brelocului, purtăm
cheile în mâna pe stradă.
• O să îți placă și noile noastre modele
realizate din piele naturală de bună calitate și feronerie Made în Italy, cum
bine te-am obișnuit.
• Fabricat în România din piele naturală
NON-ALERGICĂ de foarte bună calitate.

• “Where are my keys?“... we ask, probably every day, and ... a key ring often
saves us, making us easier to find our
keys.
• Sometimes for the sake of the key ring,
we carry the keys on our hand while we
walk on the street.
• You will also like our new models
made of good quality natural leather
with metal accessories Made in Italy, as
you are used to.
• Made in Romania from NON-ALLERGIC natural leather of very good quality.
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Bun pentru
cadou
Good for Presents

Descriere tehnică
Setul conține portofelul și cureaua
Leather pentru bărbați. Produsele
sunt ambalate într-o cutie rigidă de
cadou , personalizabila. Culori disponibile: maro și negru.

Set cadou bărbaŢi

Men Gift Set

Technical description
The set contains the Leather wallet
and strap for men. The products
are packed in a rigid, customizable
gift box. Available colors: brown and
black.

produs
nou

Colors
Negru
Black

Maro
Brown

Produse disponibile și

Separat

Products sold separately

Portofel BărbaŢi leather
Leather Men Wallet
Pag. 10
Curea BărbaŢi leather
Leather Men Belt
Pag. 10

Size

Curea

110/115/120x2.8 cm

Portofel

10x11.5x1.2 cm

• Ne-am gândit și ne-a ieșit!
• Setul cadou pentru barbați format din
curea și portofel, este din piele naturală.
• Oferă un cadou care să fie remarcat.
• Acest produs vine direct ambalat în
cutia elegantă black, ce îi va da un plus
de elegantă care cu siguranță îl va face
mai apreciat.

• We thought and it worked out!
• The gift set for men, consisting of a
belt and a wallet, is made of natural
leather.
• Give a gift that stands out.
• This product comes directly packaged
in the elegant black box, which will give
it an elegant touch that will definitely
make it more appreciated.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Setul conține portofelul Leather
pentru damă și un breloc asortat.
Produsele sunt ambalate într-o
cutie rigidă de cadou , personalizabila. Culori disponibile: negru,
maro, albastru sidef.

Set cadou Damă
Women Gift Set

Technical description
The set contains the Women's leather wallet and a matching keychain.
The products are packed in a rigid,
customizable gift box. Available colors: black, brown, mother-of-pearl
blue.

produs
nou

Colors
Negru
Black

Maro
Brown

Albastru
sidef
Pearl Blue

Produse disponibile și

Separat

Products sold separately

Portofel damă leather
Leather Women Wallet
Pag. 10

Size

Breloc

10x2 cm

Portofel

10x19.5x1 cm

• Ne-am gândit și ne-a ieșit!
• Setul cadou pentru femei, format din
portofel și breloc, este realizat integral
din piele naturală.
• Dorești sa te faci remarcat cu un cadou inedit?
• Acest set este alegerea potrivită.
• Kitul vine ambalat în cutia elegantă cadou, ce îi va da un plus de elegantă care
cu siguranță îl va face mai apreciat.

• We thought and it worked out!
• The gift set for women, consisting of
wallet and keychain, is made entirely of
natural leather.
• Do you want to be noticed with a
unique gift?
• This set is the right choice.
• The kit comes packaged in an elegant
gift box, which will give it an extra touch
of elegance that will definitely make it
more appreciated.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Kit-ul conține un portofel de carduri
e-store și un breloc bărbați e-store
confecţionate din piele naturală.
Produsele sunt ambalate într-o
cutie rigidă de cadou, personalizabilă. Culori disponibile: negru și
maro.

Kit cadou EL
Gift Kit for HIM

Technical description
The kit contains an e-store card
wallet and a e-store men’s key ring.
The products are packaged in a rigid
and customizable gift box. Available
colors: black and brown.

Colors
Negru
Black

Maro
Brown
Produse disponibile și

Separat

Products sold separately

Portofel carduri e-store
E-store Cards Wallet
Pag. 10
Breloc BărbaŢi E-store
E-store Men Key Ring
Pag. 10

Size

Breloc

11x2.8 cm

Portofel

11.5x9.5 cm

• Un cadou inedit, la un preț accesibil
oricărui buzunar, cum nouă ne place să
spunem “cadoul aproape perfect” este
compus dintr-un portofel de carduri și
bani și un breloc cu accesorii metalice
de tip carabină – Made în Italia, ambele
realizate din piele naturală.
• Fabricat în România din piele naturală
NON-ALERGICĂ de foarte bună calitate.

• A unique gift, at an affordable price to
any pocket, as we like to say “the perfect gift” is made up of a card and money wallet and a key ring with metallic accessories - Made in Italy, both made of
natural leather.
• Made in Romania from NON-ALLERGIC natural leather of very good quality.
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Descriere tehnică
Kit-ul conține un portofel multifuncțional e-store și un breloc damă
e-store, confecţionate din piele naturală. Produsele sunt ambalate într-o cutie rigidă de cadou, personalizabilă. Culori disponibile: bordo, bej
și maro.

Kit cadou EA
Gift Kit for HER

Technical description
The kit contains an e-store multifunctional wallet and a women’s
e-store key ring. The products are
packaged in a rigid and customizable gift box. Available colors: claret,
brown and beige.

Colors
Bordo
Claret

Maro
Brown

Bej
Beige

Produse disponibile și

Separat

Products sold separately

Portofel multifuncŢional
e-store
e-store Multifunctional Wallet
Pag. 10
Breloc damă e-store
E-store Women Key Ring
Pag. 10

Size

Breloc

11.5x3 cm

Portofel

18x9.5 cm

• Un cadou inedit, la un preț accesibil
oricărui buzunar, cum nouă ne place să
spunem “cadoul aproape perfect” este
compus dintr-un portofel de carduri și
bani și un breloc cu accesorii metalice
de tip carabină – Made în Italia, ambele
realizate din piele naturală.
• Fabricat în România din piele naturală
NON-ALERGICĂ de foarte bună calitate.

• A unique gift, at an affordable price to
any pocket, as we like to say “the perfect gift” is made up of a card and money wallet and a key ring with metallic accessories - Made in Italy, both made of
natural leather.
• Made in Romania from NON-ALLERGIC natural leather of very good quality.
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Outlet
Outlet

Descriere tehnică
Tag-ul este realizat din piele ecologică dublă față. Are un compartiment
pen-tru eticheta de nume, care se
închide cu capsă metalică. Dimensiunea închisă: 12x7 cm. Culori disponibile: negru, verde, gri, albastru

Tag Bagaje e-store
E-store Luggage Tag

Technical description
The tag is made from double faced
ecological leather. It has a name tag
compartment that close with a metallic staple. Closed size: 12x7 cm.
Available colors: black, green, gray,
blue.

Colors
Negru
Black

Verde
Green

Gri
Grey

Albastru
Blue

Size

12x7 cm

• Când devine important tagul de bagaje?
• După ce pierzi sau nu găsești un bagaj,
abia atunci zici – “ce bine era să am și
eu numele scris pe o etichetă de bagaj!”
• Și așa ne-am gândit să îți dăm idei, ca
să nu ai parte de situații ca aceasta de
mai sus.
• Poate fi asortat cu oricare din produsele prezentate în catalog, începând
cu notes, portcarduri, port pasaport,
mapă de documente, portofel de călătorie, rămâne să alegi tu ce îți place și
ce se potrivește mai bine cu bugetul tău
de marketing.

• When does the luggage tag become
important?
• After losing or not finding a luggage,
then you say - “How better it would
have been to have my name on a luggage tag!“
• And so we thought to give you ideas,
in order to not have situations like this
one described above.
• This product can be matched with any
of the products from the catalog, starting with notes, card holders, passport
holders, document maps, travel wallets
and many others.
• This type of giveaway is very accessible to any marketing budget.
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Descriere tehnică
Mapă pentru documente, din piele
ecologică dublă față, are format
A4+, o capacitate de stocare pentru
50 file. Este flexibilă și ușor de folosit. Culori disponibile: negru, verde,
gri, albastru.

Mapa documente e-store

E-store Document Folder

Technical description
Document map made from double-faced ecological leather, it has
A4+ format and a 50-sheet storage
capacity. It is flexible and easy to
use. Available colors: black, green,
gray, blue.

Colors
Negru
Black

Verde
Green

Gri
Grey

Albastru
Blue

Size

A4+ cm

• Din gama e-store piele ecologică apare și mapa aceasta în care poți să “cari”
chiar și 50 de file, poți să o folosești și
ca mapă de diplomă sau husă de protecție tabletă sau laptop slim și e foarte
ieftină, ceea ce o face să intre în categoria “produse la îndemână”, de multe ori
la noi o găsești pe STOC.
• Acest produs poate fi asortat cu oricare din produsele prezentate în catalog, începând cu notes, portcarduri,
port pasaport, mapă de documente,
portofel de călătorie și multe altele.

• From ecological e-store product line,
there comes this map where you can
carry even 50 sheets of paper, you can
use it as a diploma, tablet or slim laptop
protection cover, and it’s very cheap,
you often find it IN STOCK.
• This product can be matched with
any of the products from the catalog,
starting with notes, business card holders, passport holders, document maps,
travel wallets and many others.
• This type of giveaway is very accessible to any marketing budget.
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Descriere tehnică
Portofelul este realizat din piele
naturală non-alergică, având dimensiunea 9x10 cm. Are un compartiment generos pentru bancnote,
un buzunar special pentru monede
închis cu capsă și un compartiment
pentru carduri. Un portofel slim și
ușor de purtat. Culori disponibile:
bordo, maro, albastru, negru.

Portofel CBM e-store

E-store CBM Wallet

Technical description
The wallet is made from non-allergic
natural leather, with a size of 9x10
cm. It has a generous banknote
compartment, a special pocket for
coins, closed with a staple and a
card compartment. A slim wallet,
that is easy to wear. Available colors:
claret, brown, blue, black.

Colors
Negru
Black

Bordo
Claret

Brown
Maro

Albastru
Blue

Size

9x10 cm

• Portofel unisex, CBM - Carduri, Bancnote, Monede, ce zici să intre toate
acestea într-un portofel atât de mic sub
10 cm2?
• Este tot ce ai putea să îți dorești.
• Culorile alese atât pentru el cât și pentru ea, clasice, cu inspirație din natură,
sunt ușor de asortat.
• Fabricat în România din piele naturală
NON-ALERGICĂ de foarte bună calitate.

• Unisex wallet CBM - Carduri, Bancnote,
Monede (Cards, Banknotes, Coins), how
about everything you need would fit in
a wallet so small under 10 cm2, is not
all you could want?
• The colors were chosen for him as
well as for her, classic, inspired by nature, the colors are easy to match with
your outfits.
• Made in Romania from NON-ALLERGIC natural leather of very good quality.
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Descriere tehnică
Portofelul din piele ecologică dublă
față este destinat călătoriilor. La exterior are câte un buzunar pe fiecare parte pentru documentele de
călătorie, iar în mijloc un buzunar
generos închis cu fermoar metalic polisat pentru bani și obiecte de
valoare. Se prinde de gât cu șnur
textil. Culori disponibile: negru,
verde, gri, albastru. Dimensiuni portofel: 12x21 cm.

Portofel Călătorie e-store

E-store Travel Wallet

Technical description
The ecological leather wallet is designed for travel. On the outside
it has one pocket on each side for
travel documents, and in the middle
a generous closed pocket with polished metal zipper for money and
other valuables things. It clings to
the neck with a textile lanyard. Available colors: black, green, gray, blue.
Wallet dimensions: 12x21 cm.

Colors
Negru
Black

Gri
Grey

Size

12x21 cm

Verde
Green

Albastru
Blue

• Mare invenție să poți să depozitezi
toate cele necesare călătoriei: biletul
de avion, banii, cardurile, actul de identitate chiar și telefonul, într-un singur
portofel pe care îl poți ține agățat de
gât, sub tricou, în aeroport sau în excursie asta ca să nu “ți le fure” cineva.
• Produsul este realizat din piele ecologică de bună calitate, ce imită foarte
bine aspectul de piele naturală, în patru
game de culori – puternice, moderne și
ușor de asortat, atât “la costum” cât și
la “blugi”.
• Îl putem achiziționa și în setul de
călătorie ce completează cu o baterie
externă și un tag de bagaje.

• Great invention to be able to store all
the necessary things for travel: airline
ticket, money, cards, identity card, even
phone, in one wallet that you can hang
on your neck under the T-shirt, in order
to be sure that it “will not get stolen”.
• The product is made from high-quality ecological leather that looks a lot like
natural leather.
• The wallet has four powerful colors,
modern and easy-to-match them both
“in costume” and “jeans.”
• We can also purchase it in the travel set, that completes with an external
battery and a luggage tag.
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Descriere tehnică
Portofelul este realizat din piele naturală non-alergică. Are dimensiuni
13x9.5 cm și se închide cu fermoar
me- talic polisat. Poate fi folosit pentru documente și bani, având două
compartimente dintre care unul
special pentru monede. Un accesoriu încăpător dar care ocupă puțin
loc in geantă. Ideal pentru călătorii
și nu numai. Culori disponibile: bordo, negru, albastru, maro, bej.

Portofel Unisex e-store

E-store Unisex Wallet

Technical description
The wallet is made from non-allergic natural leather. It has a size of
13x9.5 cm and it closes with polished metal zipper. It can be used
for documents and money, with
two compartments (one for coins).
A small accessory, that fits perfectly
even in a small bag. Ideal for travelling and not only. Available colors:
claret, black, blue, brown, beige.

Colors
Negru
Black

Bordo
Claret

Brown
Maro

Albastru
Blue

Size

13x9.5 cm

Bej
Beige

• Portofel unisex, CBM - Carduri, Bancnote, Monede, ce zici să intre toate
acestea într-un portofel atât de mic sub
10 cm2?
• Este tot ce ai putea să îți dorești.
• Culorile alese atât pentru el cât și pentru ea, clasice, cu inspirație din natură,
sunt ușor de asortat.
• Fabricat în România din piele naturală
NON-ALERGICĂ de foarte bună calitate.

• Unisex wallet CBM - Carduri, Bancnote,
Monede (Cards, Banknotes, Coins), how
about everything you need would fit in
a wallet so small under 10 cm2, is not
all you could want?
• The colors were chosen for him as
well as for her, classic, inspired by nature, the colors are easy to match with
your outfits.
• Made in Romania from NON-ALLERGIC natural leather of very good quality.
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Descriere tehnică
Este realizat din piele naturală non
-alergică. Are dimensiuni 12.5x6.5
cm și se închide cu capsă magnetică. Unicul compartiment pentru
monede este foarte generos și vă
ajută să vă organizați geanta. Culori
disponibile: bordo, negru, albastru,
maro, bej.

Port monede e-store

E-store Coin Holder

Technical description
It is made from non-allergic natural
leather. It has a size of 12.5x6.5 cm
and it closes with the magnetic staple. The only coin compartment is
very generous and it helps to organize your bag. Available colors: claret, brown, blue, black, beige.

Colors
Negru
Black

Bordo
Claret

Brown
Maro

Albastru
Blue

Size

12.5x6.5 cm

Bej
Beige

• Un produs mic ce ne scutește de
monedele “aruncate” prin geantă, el le
găzduiește foarte bine.
• Creat într-o formă triunghiulară îl face
să “rămână” mic și totuși încăpător.
• Culorile au fost alese atât pentru el cât
și pentru ea, clasice și ușor de asortat,
cu inspirație din culorile naturii.
• Fabricat în România din piele naturală
NON-ALERGICĂ de foarte bună calitate.

• A small product that relieves us from
coins “thrown” in the bag.
• Created in a triangular shape it makes
it “staying” small and yet spacious.
• The colors were chosen for him as well
as for her, classic and easily to match,
with inspiration from the nature.
• Made in Romania from NON-ALLERGIC natural leather of very good quality.
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Mapă documente cu
fermoar e-store

Descriere tehnică
Mapa pentru documente, din piele
naturală, are dimensiuni 35x30.2
cm, utilă pentru documente cât și
pentru tabletă sau laptop slim. Are
un singur compartiment închis cu
fermoar metalic polișat. Culori disponibile: negru, albastru.

E-store Document
Map with Zipper

Technical description
The document map is made from
na-tural leather, it has a size of
35x30.2 cm and it is useful for documents and tablet or slim laptop as
well. It has one compartment closed
with polished metal zipper. Available colors: black, blue.

Colors
Negru
Black

Albastru
Blue

Size

35x30.2 cm

• Documentele, tableta, laptopul, chiar
și agenda încap în această mapă din
piele naturală.
• Nu îți scapă nimic din ea pentru că e
prevăzută cu fermoar de închidere pe
latura mare.
• Elegantă atât din punct de vedere
aspect cât și din punct de vedere coloristic, poate fi asortată cu ușurință la
ținutele office.
• Produsul poate fi oferit cadou partenerilor de afaceri – sigur îl vor folosi în
fiecare zi!

• Documents, tablet, laptop, and even
the agenda fit into this natural leather
map.
• You can not lose them because it is
provided with a zipper on the front side.
• Stylish because of the colors, it can be
easily combined with office outfits.
• The product can be offered as a gift to
business partners - they will surely use
it every day!
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Descriere tehnică
Kit-ul conține un portofel de carduri e-store realizat din piele presaj
struț și un breloc bărbați e-store
confecționat din piele naturală netedă. Produsele sunt ambalate într-o cutie rigidă de cadou, personalizabilă. Culori disponibile: negru și
maro.

Kit Luxury EL
HIM Luxury Kit

Technical description
The kit contains an e-store card wallet made of overshadowed leather
and an e-store men's keychain. The
products are packaged in a rigid gift
box, customizable. Available colors:
black and brown.

Colors
Negru
Black

Maro
Brown
Produse disponibile și

Separat

Products sold separately

Portofel carduri e-store
E-store Cards Wallet
Pag. 10
Breloc BărbaŢi E-store
E-store Men Key Ring
Pag. 10

Size

Breloc

11x2.8 cm

Portofel

11.5x9.5 cm

• Un cadou inedit, la un preț accesibil
oricărui buzunar, cum nouă ne place să
spunem “cadoul aproape perfect” este
compus dintr-un portofel de carduri și
bani și un breloc cu accesorii metalice
de tip carabină – Made în Italia, ambele
realizate din piele naturală.
• Nu te vei plictisi ușor de acest portofel.
• De ce spunem asta? Pentru că portofelul a fost confecționat ca pe o parte
să aibă piele netedă, iar pe cealaltă parte piele cu presaj de struț.
• Astfel, tu singur decizi care față a portofelului îți va asorta ținuta.
• Fabricat în România din piele naturală
NON-ALERGICĂ de foarte bună calitate.

• A unique gift at an affordable price to
any pocket, as we like to say “the perfect gift” is made up of a card wallet and
a men’s key ring with metallic carbine
accessories - Made in Italy, both made
from natural leather.
• The best part is that you will not get
bored easily with it.
• Why do we say this?
• Because the wallet was made to have
smooth leather on one side and ostrich
press model leather on the other side.
• So you alone decide which side of your
wallet will match your outfit.
• Made in Romania of NON-ALERGIC
natural leather of very good quality.
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Descriere tehnică
Kit-ul conține un portofel multifuncțional e-store realizat din piele
presaj struț și un breloc damă
e-store confecționat din piele naturală netedă. Produsele sunt ambalate într-o cutie rigidă de cadou,
personalizabilă. Culori disponibile:
negru și maro.

Kit Luxury EA
HER Luxury Kit

Technical description
The kit contains an e-store multifunctional wallet made from
smooth leather on one side and
ostrich press model leather on the
other side and an e-store women's
key ring made from smooth leather.
The products are packaged in a rigid
gift box, customizable. Available colors: black and brown.

Colors
Negru
Black

Maro
Brown
Produse disponibile și

Separat

Products sold separately

Portofel multifuncŢional
e-store
e-store Multifunctional Wallet
Pag. 10
Breloc damă e-store
E-store Women Key Ring
Pag. 10

Size

Breloc

11.5x3 cm

Portofel

18x9.5 cm

• Un cadou inedit, la un preț accesibil
oricărui buzunar, cum nouă ne place
să spunem “cadoul aproape perfect”
este compus dintr-un portofel de damă
multifuncțional și un breloc cu accesorii
metalice de tip carabină – Made în Italia, ambele realizate din piele naturală.
• Partea cea mai bună este că nu te vei
plictisi ușor de el.
• De ce spunem asta? Pentru că portofelul a fost confecționat ca pe o parte
să aibă piele netedă, iar pe cealaltă parte piele cu presaj de struț.
• Astfel, tu singură decizi care față a
portofelului îți va asorta ținuta.
• Fabricat în România din piele naturală
NON-ALERGICĂ de foarte bună calitate.

• A unique gift at an affordable price to
any pocket, as we like to say “the perfect gift” is made up of a multifunctional
wallet and a women’s key ring with metallic carbine accessories - Made in Italy,
both made from natural leather. • The
best part is that you will not get bored
easily with it.
• Why do we say this? Because the wallet was made to have smooth leather
on one side and ostrich press model
leather on the other side.
• So you alone decide which face of
your wallet will match your outfit.
• Made in Romania of NON-ALERGIC
natural leather of very good quality.
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