


       „Brandul Unika s-a născut din pasiunea pentru arta frumosului, ca o fructificare a unor 

experiențe, cercetări și idei anterioare, ce au luat viață odată cu noi, s-au dezvoltat prin filtrul 

imaginației noastre, și crește alături de noi având ca fundament de bază calitatea și unicitatea 

mai presus de orice.” 

Brandul Unika, 100% românesc îşi dedică toată atenția, cu fineţe şi rafinament pentru 

toate categoriile de produse, plin de poveste, născut pentru a crea produse unice într-o altă 

dimensiune a pieţelor din România, criterii de neegalat, demonstrate în peste 40.000 de 

proiecte realizate cu succes.

Fiecare produs creat al brandului Unika are povestea lui, din prima zi de concepţie până la 

finalizarea acestuia, până când simţi mirosul autentic de piele, atunci produsul capătă viaţă, 

aşa cum reiese din sloganul „Keep it closer”, suntem şi ne dorim să rămânem aproape de voi!

Fie că e o agendă, un notes, seturi de birou, materiale de conferinţă, papetărie de lux, 

portofele, cadouri corporate sau serviete, toate sunt lucrate cu migală, atenţie şi grijă pentru 

detalii datorită experienţei de peste 30 de ani a maeştrilor legători.

Fiecare obiect comandat reflectă personalitatea individului care o creează dupa stilul şi 

„bagajul” său de aspiraţii, impresionând de la prima vedere şi atingere.

NINA TUDOR, CEO UNIKA.



GENȚI ȘI 
ACCESORII:
CE NU TREBUIE SĂ LIPSEASCĂ 
DIN GEANTA NIMĂNUI

HORECA: 
TOP 3 DETALII CARE 
CONSTRUIESC IMAGINEA 
UNUI RESTAURANT

Cu toții ne-am lovit măcar o dată de 
problema genților mari. 
Vă întrebați care este problema? 

Este foarte greu de găsit un obiect într-o 
geantă atât de mare. Și, pentru că tim-
pul este atât de prețios în zilele noastre, 
nu ar trebui să-l pierdem căutând tot fe-
lul de obiecte. Ce ar trebui să facem în 
schimb, ar fi să organizăm lucrurile mai 
bine. Fie că mergem la birou, în vacanță 
sau la o întâlnire importantă, organiza-
rea ar trebui să fie pe primul plan. Am 
pregătit în acest material câteva sfaturi 
care v-ar putea fi de folos.

Ce tip de geantă să alegem

În funcție de destinația noastră, alegem 
de fiecare dată un tip de geantă. Pen- 
tru serviciu, o geantă mare, încăpătoare, 
pentru o plimbare alegem una ceva mai 
mică, pentru un eveniment o poșetă tip 
plic, iar pentru vacanță o geantă de voiaj, 
evident. Dacă dimensiunea a fost stabi- 
lită, atât bărbații, cât și femeile, asortea- 
ză acest accesoriu cu îmbrăcămintea. 

Cum putem proteja obiectele din 
geanta noastră

Odată ce am ales geanta în funcție și de 
interiorul ei, ne putem gândi la acceso-
riile care ne-ar putea ajuta la protejarea 
sau organizarea obiectelor din ea. Se 
întâmplă adesea să stricăm sau să ru-
pem obiecte involuntar prin aruncarea 
la întâmplare în geantă. Să luăm câteva 
exemple.

1. În timpul verii, majoritatea pesoanelor 
poartă ochelari de soare. 
Dar, există anumite momente când 
nu mai avem nevoie de ei și, de cele 
mai multe ori, decidem să îi punem în 
geantă. Dar oare este de ajuns? Noi 
spunem că nu, pentru că lentilele ar tre-
bui protejate de praf sau zgârieturi. În 
acest caz, etuiul pentru ochelari este de 
nelipsit.

2. Femeile vor tot timpul să fie cochete 
și aranjate. De aceea, poartă tot timpul 
în geantă un ruj sau o pudră. Dar, ade-
sea ele sunt de negăsit atunci când au 
nevoie de ele. Pentru a nu mai pierde 
timpul căutând produsele de make-up 
din geanta voastră, vă sfătuim să folosiți 
un portfard. Astfel, veți scuti timpul de 
căutare, acesta rămânând pentru lucruri 
mai importante de făcut.

3.  Se  spune că muzica relaxează oamenii. 
Putem observa pe stradă din ce în ce 
mai multe persoane care ascultă muzi-
că la căști. Cunoașteți momentul acela 
în care găsim căștile foarte încurcate? 
Pentru a scăpa de această problemă, 
puteți să folosiți un suport pentru căști.
 
Desigur, mai sunt și alte accesorii ale 
obiectelor necesare într-o geantă, care 
nu ar trebui să lipsească: etui de pix, 
portchei, suport de carduri sau pentru 
cărți de vizită, portofelul normal sau cel 
de călătorie etc. Toate acestea, dar și al-
tele, pot fi găsite la Atelierele Unika.

Sperăm că acum veți fi mai organizați 
și veți avea mai mult timp pentru acti- 
vitățile importante sau relaxante din 
viața voastră!

Oamenii au obiceiul de a-și alege un 
restaurant preferat, iar pentru asta, pro-
prietarii locațiilor trebuie să aibă grijă 
la fiecare detaliu care face parte din 
imginea restaurantului său. Dar ne între-
băm adesea...Oare ce ne-a atras la acel 
restaurant? Ei bine, poate fi vorba de-
spre specificul culinar, evident, design- 
ul locației sau chiar despre cele mai mici 
detalii, cum ar fi aspectul meniului. 
De aspectul meniului s-au ocupat și cei 
de la Atelierele Unika, care au început 
cu ceva timp în urmă producerea de 
mape de meniuri pentru restaurante și 
nu numai.

Meniul

Este foarte important ce conține meniul 
unui restaurant, dar și cum este organi-
zat sau structurat. Bineînțeles că putem 
alege un restaurant după varietatea me-
niului. Știm că localul respectiv are un 
meniu bogat, bine structurat, cu prețuri 
afișate corect, fără să ne inducă în eroare 
și atunci suntem tentați să-l numim pre- 
feratul nostru. Însă, cu toate acestea, mai 
este un aspect de discutat. Este vorba 
despre cum arată mapa de meniu. 
Proprietarii se gândesc la diferite vari-
ante și încearcă să asorteze mapa de 
meniu cu designul restaurantului lor. 
Pentru aceasta, Atelierele Unika le vin 
în ajutor. Cu o gamă variată de seturi și 
pachete pentru HORECA, niciun pro-
prietar de restaurant nu ar trebui să-și 
mai facă griji, deoarece le pot găsi și la 
prețuri accesibile. 
Prin urmare, meniurile reprezintă unul 
dintre detaliile importante care con-
tribuie la realizarea imaginii unui resta-
urant apreciat.

PRODUSELE NOASTRE

AGENDE: 
ATELIERELE UNIKA SURPRIND 
CU MODELE NOI DE AGENDE

NOTES: 
AMINTIRILE DIN VACANȚA DE 
VARĂ TREBUIE NOTATE, NU 
DOAR FOTOGRAFIATE

CADOURI 
CORPORATE: 
ATELIERELE UNIKA, ISCUSITE 
ÎN PRODUCEREA CADOURILOR 
CORPORATE

Pentru că știu cât de importantă este 
organizarea unui om de afaceri și nu 
numai, specialiștii de la Atelierele 
Unika s-au axat de-a lungul timpului pe 
producerea de agende, dar și pe alte 
produse, cum ar fi notesurile, cadourile 
corporate sau meniurile horeca. 

Poate că pare simplu atunci când ne 
gândim la procesul de fabricare al unei 
agende, însă nu este deloc așa, mai ales 
când vine vorba de satisfacerea nevoilor 
și dorințelor fiecărui client, iar varietatea 
de culori și modele din care poate alege 
este mare. 

Pentru a-și surprinde clienții, dar și 
vizitatorii, firma producătoare a decis 
lansarea unor noi modele de agende 
care mai de care mai elegante și mai 
sofisticate.

De ce trebuie să ai tot timpul o agendă 
cu tine?

Niciodată nu poți să știi când îți vine o 
idee genială sau când cineva îți dă o 
informație importantă de care te poți 
folosi, nu-i așa? De aceea, trebuie să 
fii tot timpul pregătit. Și cum ai putea 
altfel dacă nu cu ajutorul unei agende? 
Este adevărat că în zilele noastre 
sunt “la modă” post-it-urile, tabletele, 
smartphone-urile sau chiar  notițele 
luate în podul palmei. Dar, cu toate 
astea, agenda îți poate fi un prieten 
de nădejde. Ea nu șterge informații, nu 
se strică așa cum s-ar putea întâmpla 
în cazul unei tablete sau al unui 
smartphone și nu o poți pierde prea 
ușor. Astfel, ideile, gândurile și notițele 
tale vor fi în siguranță!

Poate că cel mai așteptat moment al anului 
este vacanța de vară sau, pentru alții, concediul 
din timpul verii. Este acea perioadă când toată 
lumea uită de probleme, se relaxează și încearcă 
să își încarce “bateriile”. 

Dar cum puteți păstra aceste amintiri pe care cu 
siguranță nu doriți să le pierdeți? Știm că mulți 
dintre voi ar răspunde cu tabletă, smartphone 
sau aparat de fotografiat, însă mai trebuie 
precizat ceva. Amintirile trebuie notate, nu 
doar fotografiate. Cuvintele despre trăirile și 
experiențele voastre, așezate frumos pe hârtie, 
v-ar reda din nou emoția de atunci. 

Despre amintirile notate

Foarte multe persoane au tendința de a marca 
amintiri doar prin fotografie, însă nu este de 
ajuns. Vă mai aduceți aminte de jurnalele din 
copilărie sau de oracolele completate de colegii 
de clasă? Obiceiul amintirilor notate pe hârtie 
nu ar trebui pierdut. De ce? Pentru că acolo pot 
fi regăsite cele mai frumoase și emoționante 
momente, mai ales că exprimarea în cuvinte 
descrie cel mai bine trăirile. Nu ar fi frumos să 
citiți o poveste a propriei vacanțe de vară?

Dar pe ce ar trebui notată această poveste? 
Hârtiile se pot pierde, însă dacă alegeți un 
notes nu trebuie să vă faceți griji. Notesul vă 
oferă posibilitatea de a nota tot ce doriți și cum 
doriți, fără ca spațiul să fie limitat. Dacă paginile 
s-au terminat, puteți cumpăra altul. În cazul 
smartphone-ului sau al tabletei, spațiul este 
limitat. 

Așa că, recomandat este să folosiți un notes 
pentru a vă scrie povestea. Mai mult decât atât, 
pe paginile din interiorul lui puteți face diferite 
trimiteri la alte momente și puteți desena tot 
ce simțiți sau mai bine zis, tot ce vă face să vă 
reîntoarceți cu gândul în vacanță. De asemenea, 
puteți alege un model sau o culoare diferită de 
notes pentru fiecare vacanță. Puteți găsi notesuri 
pe site-ul celor de la Atelierele Unika.

Vă dorim cât mai multe amintiri fru-
moase notate, nu doar fotografiate!

În vremurile îndepărtate, locurile de 
muncă la birou erau în număr foarte mic 
sau poate chiar lipseau. 

Odată cu avansarea și dezvoltarea 
tehnologiei, job-urile în fața 
calculatorului au devenit din ce în ce 
mai numeroase, iar oamenii și-au dat 
seama că organizarea este esențială în 
viața profesională. 

Atelierele Unika s-au specializat de-
au lungul timpului în producerea de 
accesorii necesare pentru cei care își 
petrec orele de lucru la birou și nu 
numai. Ei le-au numit cadouri corporate, 
deoarece sunt ideale pentru aniversările 
firmelor sau sărbătorile care dau prilejul 
de a oferi astfel de daruri.
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At that time we had a printing house busi-
ness , at customer request, we accepted with 

enthusiasm the challenge of making the 

FIRST SET OF AGENDAS 

entirely handmade. We liked it so much that 
we opened our own workshop for special 

handmade leather products. 

The Unika team has grown to 20 members, 
we have made 10 natural leather products 
in limited edition, 100% handmade, which 

become the stars of the 2013 season. 
Natural and synthetic  leather collections 

made up of 

40 PRODUCTS 
helped us to

 DOUBLE OUR BUSINESS VALUE 

and get close to the first million euro.

With the celebration of 

10 YEARS OF EXISTENCE
 we are proud of two major attributes:

1. The largest producer of natural leather 
and synthetic agenda.

2. Over 50% of our customers are 
International Brands. The basic words of 
this year were Idea, Vision, Exigence and 

Responsibility, with the entire team guided 
by the four key words to develop and 

maintain the company’s leadership position. 
With our first participation at the PSI 

International Fair, we have 

UNDERSTOOD BETTER 
the wishes and needs of our local 

and international clients.

With 3 years experience in the 
field and a team that it`s continuing to grow 

and develop new products, we launched our 

FIRST COLLECTION OF HANDMADE 
NATURAL LEATHER AGENDAS 
and for the first time in our country, 

we brought the technology for 

COLORED EDGES, 
 which was done only abroad until then.

We have gone through the facelift and 
rebranding phase by changing the vintage 

image with the new fashion and brand 
communication directions, with the goal of 
generating sales growth based on the new 

image for B2B and B2C market demand 
with the intention of positioning and 

DEVELOPING THE BRAND 

in the mind of the consumer to his real 
values - fashioned product (Prêt-à-porter). 
Along with brand development, Unika is 
investing in the human resource that are 

reaching 40 members this year (art liaison 
chosen on the eyebrow) and in technology 

,over 500 thousand euros, shareholders 
money. From the desire to bring our 

products to the international market, we 
decided to participate to the 

BIGGEST PROMOTIONAL PSI FAIR 
IN EUROPE.

For the second consecutive year, we 
are participating in the biggest PSI 
promotion fair in Europe and so we 

have begun to become known on the 
international market and our products 
are desirable. We like the challenges 

and proudly develop products that until 
today were only found in the catalogs. 

WE ARE LAUNCHING A SPECIAL 
LINE OF NOTEBOOKS WITH 

FACIAL TYPES OF BRANDING 
TECHNOLOGIES 

(embossing and embroidery mixed with 
folio)for the Romanian market and the 
newest collection for event industry.

OUR STORYPOVESTEA NOASTRĂ

Pe vremea aceea eram încă tipografi, 
la cererea clienților am acceptat 

provocarea de a realiza

PRIMUL SET DE AGENDE, 
produs integral manual. Ne-a placut atat de 
mult încât ne-am deschis propriul atelier de  

produse speciale din piele naturală.

Echipa Unika s-a mărit ajungând până la 
20 de persoane, am realizat 10 produse 
din piele naturală în serie limitată, 100% 
handmade, devenind vedetele sezonului 

2013. Colecțiile de piele naturală și 
ecologică alcătuite din 

40 DE PRODUSE 

ne-au ajutat la 

DUBLAREA CIFREI DE AFACERI 
și să ne apropiem  vertiginos de primul 

milion de euro.

Odată cu împlinirea celor 

10 ANI DE EXISTENȚĂ 

ne mândrim cu două atribute mari, 
diferențiatoare: 

1. Cel mai mare producător român de 
agende din piele naturală și ecologică.

2. Peste 50% din clienții Unika sunt Branduri 
Internaționale. Cuvintele de bază ale 

acestui an au fost Idee, Viziune, Exigență și 
Responabilitate, întreaga echipă ghidându-

se după cele 4 cuvinte cheie pentru a se 
dezvolta și a păstra poziția companiei de 

lider. 
Odată cu prima participare la târg-ul 
internațional PSI, am înțeles mai bine 
dorințele și nevoile clienților locali și 

internaționali și asta ne-a făcut 

SĂ FIM ȘI MAI BUNI.

Cu o experiență de 3 ani și o echipă 
în continuă creștere, am lansat 

PRIMA COLECȚIE FORMATĂ DIN 10 
PRODUSE DIN PIELE NATURALĂ 

(agende, mape directoriale/birou) făcute 
manual intern. Pentru prima oară în țara 

noastră am adus tehnologia de finisare cu 

CANT COLORAT, 
finisare realizabilă doar în străinatate 

până în acel moment.

Am trecut prin etapa de facelift și de 
rebranduire schimbând imaginea vintage cu 
noile direcții de comunicare de tip fashion, 

având ca scop generarea de creșteri de 
vânzări atât pentru  B2B și B2C. Intenția a 

fost de a poziționa și 

DEZVOLTA BRANDUL 
în mintea consumatorului la valorile lui reale 
– produs la moda (Prêt-à-porter) și ne-a ieșit.

Odată cu dezvoltarea de brand, Unika 
investește în resursa umană ajungând în 

acest an la 40 de membrii (legători de artă 
aleși pe sprânceană) dar și în tehnologie, 
peste 500 mii de euro, banii acționarilor. 

Din dorința de a duce produsele noastre și 
la extern, am decis participarea la 

CEL MAI MARE TÂRG 
de promoționale din Europa.

Pentru a doua oară consecutiv participăm la 
târgul international PSI de la Dusseldorf, cel 
mai mare târg de Promoționale din Europa 

și așa am început să devenim cunoscuți și pe 
piața internațională, iar produsele noastre să 
fie dorite. Ne plac provocările și dezvoltăm 

cu mândrie produse, ce până astăzi se 
găseau doar în cataloage. Lansăm o 

GAMĂ SPECIALĂ DE NOTESURI CU 
PERSONALIZĂRI ȘI TEHNOLOGII 

PIONIERAT 

pentru piața românească, kituri specifice 
domeniului de evenimente.
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CUPRINS

Portofel Elite bărbaţi
Portofel Elite damă
Portofel Vintage bărbaţi

Portofel Vintage damă
Portofel Smart damă
Portofel călătorie Rainbow

Luxury
Vintage
Smart
Zeus

Rucsac sport 2018
Rucsac Vernazza 

Geantă Laptop Office - unisex
Mapă documente damă/bărbați

Mapă documente Elite
Mapă documente Montana
Mapă documente Ted

Cărți de onoare
Gama Leather
Gama Lux
Gama Wood
Gama Classic

Cutii carton
Cutii piele naturală
Huse

Gama Basic
Gama Basic Mk
Interioare Meniuri
Mape de cameră
Mapă birou basic MK

PORTOFELE
Wallets

RUCSACI
Backpacks

SET MAPE DE BIROU
Office sets

MAPE DOCUMENTE
Document covers

HORECA
Horeca

PACKAGING
Packaging

INTERIOARE AGENDE/NOTESURI
Interiors

PERSONALIZARE
Personalization

CUPRINS

Agenda Lois 
Agenda Evolution

Agenda Metal
Agenda Tosca

Agenda Twin
Agenda Ravelo

Agende Gama Lux
Agende Gama Natura
Agende Gama Decor

Agende Gama Flexi
Agende Gama Eco 

Agende Gama Tradiţii – 100 ani

Agenda Alma
Agenda Mille

Agenda Netto
Agenda Mirror

Agenda Vintage
Agenda Linee

Agenda Pocket 
Agenda Vezuvio

Agenda Alaska
Agenda Chayenne

Agenda Viola

Agenda Tyrol
Agenda Prima

Agenda Due
Agenda York

Agenda CentoDue

Agenda Rainbow
Organizer Rainbow

Agenda Gallo

Notes Old
Notes Twin A5
Notes Colored
Notes Rainbow

Notes Black
Notes Mirror

Notes Montana
Notes Pietra

Etui cărţi de vizită Elite
Portfard Elite

Etui ochelari Elite
Portcard Chayene

Etui ochelari Vintage
Suport birou pentru telefon

Globuri 
Suport pahare

Semne de carte

Notesuri Piele ecologică
Gama Natura
Gama Denim

Gama Flexi – deschidere 180 
Gama Design – Tărtăria şi Cucuteni

Gama Design – Marea Unire – 100 ani!
Gama Lux:

Notes Ravelo

Etui cărţi de vizita Twin
Portdocumente

Etui ochelari Twin
Etui pix/penar Twin

Suport diverse birou Twin
Kit multifuncţional

Etui pix Montana 
Portchei Montana

Penar Montana

AGENDE PIELE ECOLOGICĂ
Genuine Leather Agenda

AGENDE PIELE NATURALĂ 
Natural Leather Agenda

AGENDE PIELE REGENERATĂ
Recycled Leather Agenda 

OUTLET
Outlet

NOTESURI
Notebooks

CADOURI CORPORATE PIELE ECOLOGICĂ
Corporate Gifts Genuine Leather
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AGENDE PIELE
ECOLOGICĂ

Eco Leather Agenda



EVOLUTION -  NEW
Coperta exterioară este flexibilă, din 
piele ecologică dublă faţă, cu buzunare 
interioare pentru cărţi de vizită/carduri, 
închidere cu clapă. 

Bloc detaşabil nedatat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire,  224 pagini, tipar 2 cu-
lori, harta României forzatz. 

Ambalare individuală în cutie.

Culori coperţi: maro, albastru, gri, verde. 

The cover is flexible, double-skinned 
ecological leather, with inside pockets 
for business cards/cards, flap closure. 

The book block is removable, undated, 
16x22 cm, with ivory offset paper, 224 
pages, 2 colors print, Romanian map. 

Individual packaging box.

Cover colors: brown, blue, gray, green.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

VT 02 VT 04 VT 07 VT 10

LOIS
Coperta exterioară este buretată, din 
piele ecologică, cu buzunare interioare 
pentru cărţi de vizită/carduri, închidere 
cu capsă. 

Bloc detaşabil datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire, 344 pagini, tipar 2 
culori, hărţi policromie. 
Ambalare individuală în cutie carton 
kraft.

Culori coperţi: maro, bordo, albastru, 
negru. 

The diary has a padded cover made 
from synthetic leather, with inside busi-
ness card pockets and a staple closing 
system.

The book block is removable, daily dat-
ed, 16x22 cm,  with ivory offset paper, 
344 pages,  2 colors print, full color maps.  
The packaging is an individual kraft box.

Color chart: brown, bordeaux, blue, 
black. 

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

CC 01 CC 02 CC 04 CC 06

10 11
AGENDE PIELE ECOLOGICĂ



TOSCA - NEW
Coperta exterioară este flexibilă, din 
piele ecologică şi închidere cu clapă şi 
magnet. 

Bloc fix nedatat, format 16x22 cm, hârtie 
offset ivoire, 224 pagini, tipar 2 culori, 
harta României forzatz. 

Ambalare în cutie colectivă.

Culori: negru, gri pearl, albastru pearl, 
verde pearl, arămiu.

The exterior cover is flexible and made 
from synthetic leather with closure with 
flap and magnet.

The book block is removable, undated, 
16x22cm,offset ivory paper, 224 pages, 
with 2 colors print and Romanian map.

Packing in a collective box.

Colors: black, gray pearl, blue pearl, 
green pearl, copper.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

PP 01 PP 04

PP 10

PP 07

PP 23

METAL - NEW
Coperta exterioară fixă este buretată, 
din piele ecologică texturată, cu suport 
pentru pix, închidere cu clapă metalică şi 
magnet. 

Bloc fix nedatat, format 16x22 cm, hârtie 
offset ivoire,  224  pagini, tipar 2 culori, 
harta României forzatz. 

Ambalare în cutie colectivă.

Culori disponibile: maro şi gri. 

The fixed cover padded exterior is made 
from synthetic textured leather with a 
pen holder, metal flap and magnet clo-
sure. 

The book block is fixed, undated, 
16x22cm, offset ivory paper,  224 pages, 
with 2 colors print and Romanian map.

Packaging in a collective box.

Available colors: brown and gray. 

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

NM 02 NM 10

12 13
AGENDE PIELE ECOLOGICĂ



RAVELO - NEW
Coperta exterioară fixă este flexibilă, din 
piele ecologică dublă faţă, cu suport 
pentru pix, închidere cu clapă. 

Bloc fix nedatat, format 16x22 cm, hârtie 
offset alb, 224 pagini, tipar 2 culori, harta 
României forzatz. 

Ambalare în cutie colectivă.

Combinaţii din: negru, maro, roşu, verde, 
albastru, cu bej la interior.

The diary has a flexible cover made from 
synthetic leather double face, with pen 
holder and a flap closing system.

The book block undated, 16x22 cm, with 
white offset paper, 224 pages, 2 colors 
print and Romanian map. 

The packaging is made in a collective 
box.

Combination of: black, brown, red, 
green, blue, beige on the inside.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

VT 01

VT 04

VT 03VT 02

VT 07

TWIN
Agendă dublă cu coperta flexibilă din 
piele ecologică, dublă faţă, în 2 culori, 
format: 16x22 cm. 

Un bloc reprezintă agenda săptămânală 
datată, iar celalalt agenda nedatată. 
Total 256 pagini tipărite la 2 culori, pe 
hârtie offset ivoire de 70 gr. 

Ambalare în cutie colectivă.

Combinaţii din 2 culori: negru cu roşu, 
maro cu portocaliu, albastru cu bleu, gri 
cu negru, verde cu negru.

Double diary with flexible cover made 
from synthetic leather, double face in 2 
colors, 16x22 cm.

One book block is weekly dated and the 
other one undated. It has 256 pages, 
with ivory offset, 70gr paper and 2 col-
ors print.

Packing in a collective box.

Combinations of 2 colors: black with 
red, brown with orange, blue with blue, 
gray with black, green with black.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

VI 01

VI 04

VI 03

VI 70

VI 02

VI 07

VI 09

VI 01

+

+

+

+

VI 01 VI 01

+
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DATATĂ
/Dated

16x22 cm, 344  pagini, 
hârți policromie.

16x22 cm, 344 pages,
full color maps.

1 NEDATATĂ
/Undated

16x22 cm, 224 pagini,
harta României forzatz.

16x22 cm, 224 pages,
Romanian map. 

2

COMBI
/combi

săptămânal  datat + nedatat 
16x22 cm, 256 pagini. 
  
weekly dated + undated
16x22 cm, 256 pages.    

3

AGENDE GAMA LUX - NEW
Coperta exterioară este tare, din piele 
ecologică texturată, închidere clapă şi 
capsă. 

Blocul fix , hârtie offset alb, tipar 2 culori. 
Ambalare în cutie colectivă.

Culori coperţi: gri, verde, albastru, maro.
La cerere *: portocaliu, roşu. 
Opţional cant colorat: auriu, argintiu, di-
verse culori mate pigment.
 
La cerere clapa de închidere se poate 
executa în forma siglei. 

The fixed cover padded exterior is made 
from synthetic textured leather with a 
pen holder, colored flap and magnet 
closure. 
The book block is fixed, offset ivory pa-
per, with 2 colors print.
Packaging in a collective box.

Available colors: gray, green, blue, 
brown. 
On request: orange, red and possibility 
to change the color of flap.
Optional: colored edge - gold, silver and 
mate pigment.

Standard cover colors

optional cover colors

COR 04

COR 03

COR 02 COR 07

COR 09

COR 10

16 17
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COMBI
/Combi

SĂPTĂMÂNALĂ
/Weekly dated

PLANNER
/Planner

săptămânal  datat + nedatat 
16x22 cm, 256 pagini.
 weekly dated + undated
16x22 cm, 256 pages.

20.5x26 cm, 136 pagini, 
hărţi policromie.
20.5x26 cm, 136 pages, 
full color maps.

10x28 cm, 108 pagini.
10x28 cm, 108 pages.

5 64

BUZUNAR
/Pocket

8x16 cm, 120 pagini.
8x16 cm, 120 pages.

1 NEDATATĂ
/Undated

16x22 cm, 224 pagini, 
harta României forzatz.
16x22 cm,224 pages, 
Romanian map end paper.

3DATATĂ
/Dated

16x22 cm, 344 pagini, 
hărți policromie.
16x22 cm, 344 pages, 
full color maps.

2

SET AGENDĂ NEDATATĂ
/ Undated Set:

SET AGENDĂ DATATĂ
/Dated Set:

Este format din: agendă nedatată, planner și agendă de buzunar. 
Ambalarea se face într-o cutie de cadou din carton kraft inclusă în preț. 
Culori copertă: negru, gri, roșu, albastru, bej. 

Undated diary, planner and pocket diary. All three products comes 
with a gift Kraft box which is also included in the price. 
Colors covers: black, gray, red, blue, beige.   

Este format din: agendă  datată, planner și agendă de buzunar. 
Ambalarea se face într-o cutie de cadou din carton kraft inclusă în 
preț. Culori copertă: negru, gri, roșu, albastru, bej.

Dated diary, planner and pocket diary. All three products have match-
ing colored edge included in the price and come with a gift Kraft box 
which is also included. Colors covers: black, gray, red, blue, beige. 

7 8

AGENDE GAMA NATURA - NEW
Copertă faţă buretată, din material 
termo-natura, cu anul pe coperta 1. 

Bloc fix, hârtie offset alb, tipar 2 culori.

Ambalare în cutie colectivă.

Culori copertă: negru, gri, roşu, 
albastru, bej. 

The padded cover is  made of thermo-
nature, with embossed year on the front 
cover.

Fixed book block, white offset paper, 
2 colors print. 

Packing in a collective box. 

Cover colors: black, gray, red, blue, beige. 

Standard cover colors

NTR 01 NTR 02 

NTR 08 

NTR 03 

NTR 10 
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SET AGENDĂ DATATĂ
/Dated Set:

Este format din: agendă nedatată, planner şi agendă de buzunar. 
Toate cele 3 produse au inclus în preţ cantul colorat pigment asortat. 
Ambalarea se face într-o cutie de cadou din carton kraft inclusă în preț. 
Culori coperţi: portocaliu, maro, roşu, negru, albastru.

Undated diary, planner and pocket diary. 
All three products have matching colored edge included in the price 
and come with a gift Kraft box which is also included. 
Colors covers: orange, brown, red, black, blue. 

Este format din: agendă datată, planner şi agendă de buzunar. 
Toate cele 3 produse au inclus în preţ cantul colorat pigment asortat. 
Ambalarea se face într-o cutie de cadou din carton kraft inclusă în preț. 
Culori coperţi: portocaliu, maro, roşu, negru, albastru.

Dated diary, planner and pocket diary. 
All three products have matching colored edge included in the 
price and come with a gift Kraft box which is also included. 
Colors covers: orange, brown, red, black, blue. 

7 8

BUZUNAR
/Pocket

8x16 cm, 120 pagini.
8x16 cm, 120 pages.

1

COMBI
/Combi

săptămânal  datat + nedatat 
16x22 cm, 256 pagini.
weekly dated + undated 
16x22 cm, 256 pages.

4

NEDATATĂ
/Undated

16x22 cm, 224 pagini,
harta României forzatz.
16x22 cm, 224 pages,
Romanian map. 

3

SĂPTĂMÂNALĂ
/Weekly dated

20.5x26 cm, 136 pagini, 
hărți policromie.
20.5x26 cm, 136 pages, 
full color maps.

5

DATATĂ
/Dated

16x22 cm, 344  pagini, 
hărți policromie.
16x22 cm, 344 pages,
full color maps.

2

PLANNER
/Planner

10x28 cm, 108 pagini.
10x28 cm, 108 pages.

6

AGENDE GAMA DÉCOR
Coperta este buretată, din piele ecolo- 
gică, are cusătură perimetrală şi orna-
mentală, timbru sec cu anul. 

Bloc fix, hârtie offset ivoire, tipar 2 culori, 
cant colorat pigment. 

Ambalare în cutie colectivă.

Culori coperţi: portocaliu, maro, roşu, 
negru, albastru. 

The diary has a padded cover made 
from synthetic leather, has perimetral 
and ornamental stitching and embossed  
year.

Fixed book block with ivory offset paper, 
2 colors print and colored edge. 

Packing in a collective box.

Colors covers: orange, brown, red, 
black, blue. 

Standard cover colors

NAD 01 NAD 02 

NAD 04 

NAD 03 

NAD 09
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BUZUNAR
/pocket

8x16 cm, 120 pagini.
8x16 cm, 120 pages.

1

DATATĂ
/Dated

16x22 cm, 344  pagini, 
hârți policromie.
16x22 cm, 344 pages,
full color maps.

2

NEDATATĂ
/Undated

16x22 cm, 224 pagini,
harta României forzatz.
16x22 cm, 224 pages,
Romanian map. 

3

COMBI
/combi

săptămânal  datat + nedatat 
16x22 cm, 256 pagini. 
 weekly dated + undated
16x22 cm, 256 pages.    

4

AGENDE GAMA FLEXI - NEW
Coperta este flexibilă, din piele ecologi- 
că, colțuri rotunjite. 

Bloc fix, hârtie offset alb, tipar 2 culori.

Ambalare în cutie colectivă.

Culori copertă: negru, gri, roşu, albastru, 
verde. 

The cover is flexible, ecological leather, 
rounded corners.

Fixed book block, white offset paper, 
2 colors print. 

Packing in a collective box

Cover colors: black, gray, red, blue, 
green.

Standard cover colors

PA 01 PA 03 

PA 07 

PA 04 

PA 10 
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BUZUNAR
/Pocket

8x16 cm, 120 pagini.
8x16 cm, 120 pages.

1

COMBI
/Combi

săptămânal  datat + nedatat 
16x22 cm, 256 pagini. 
 weekly dated + undated
16x22 cm, 256 pages.   

4

NEDATATĂ
/Undated

16x22 cm, 224 pagini,
harta României forzatz.
16x22 cm, 224 pages,
Romanian map. 

3

DATATĂ
/Dated

16x22 cm, 344  pagini, 
hărți policromie.
16x22 cm, 344 pages,
full color maps.

2

PLANNER
/Planner

10x28 cm, 108 pagini.
10x28 cm, 108 pages.

5

AGENDE GAMA ECO 
MATERIAL ACERO
Coperta este tare, din piele ecologică 
cu textură de lemn şi colţuri rotunjite, 
elastic, timbru sec cu anul. 

Bloc fix, hârtie offset ivoire, tipar 2 culori.

Ambalare individuală în cutie colectivă.

Culori copertă: bej, maro, negru, alba- 
stru. 

Culori elastic: roşu, verde, portocaliu, 
bej, maro, bleu. 

Opţional cant colorat: culori mate 
pigment.

The  hard cover is made from synthetic 
leather with wood texture, rounded cor-
ners and embossed year.

The fixed book block, ivory offset paper, 
2 colors print.

Individual packing in a collective box.

Cover colors: beige, brown, black, blue. 

Elastic colors: red, green, orange, beige, 
brown, blue.

Optional color edge: various pigment 
matte colors.

Standard cover colors

AC 02  AC 01 AC 04  AC 08 
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Coperţile sunt buretate, din piele ecologică cu aspect de pânză şi 
motive tradiţionale brodate. 
Setul este format din: agendă nedatată, planner şi agendă de buzunar.
Ambalarea se face într-o cutie de cadou din carton kraft, inclusă în preț. 
Culori copertă: bej, gri, maro, roşu, verde,negru. 

The diary has a padded cover made from synthetic leather with canvas 
look, with traditional embroidered motifs. Undated diary, planner and 
pocket diary. The packaging is made in a gifted kraft box. 
Cover colors: beige, gray, brown, red, green, black.

Coperţile sunt buretate, din piele ecologică cu aspect de pânză şi 
motive tradiţionale brodate. 
Setul este format din: agendă datată, planner şi agendă de buzunar.  
Ambalarea se face într-o cutie de cadou din carton kraft, inclusă în preț. 
Culori copertă: bej, gri, maro, roşu, verde,negru. 

The diary has a padded cover made from synthetic leather with can-
vas look, with traditional embroidered motifs. Dated diary, planner 
and pocket diary. The packaging is made in a gifted kraft box. 
Cover colors: beige, gray, brown, red, green, black.

DATATĂ
/Dated

16x22 cm, 344  pagini, 
hărți policromie
16x22 cm, 344 pages,
full color maps

2 NEDATATĂ
/Undated

16x22 cm, 224 pagini,
harta României forzatz
16x22 cm, 224 pages,
Romanian map 

3BUZUNAR
/Pocket

8x16 cm, 120 pagini
8x16 cm, 120 pages

1

COMBI
/Combi

săptămânal  datat + nedatat 
16x22 cm, 256 pagini
weekly dated + undated
16x22 cm, 256 pages

4 SĂPTĂMÂNALĂ
/Weekly dated

20.5x26 cm, 136 pagini, 
hărți policromie
20.5x26 cm, 136 pages, 
full color maps

5 PLANNER
/Planner

10x28 cm, 108 pagini
10x28 cm, 108 pages

6

SET AGENDĂ NEDATATĂ
/ Undated Set:

SET AGENDĂ DATATĂ
/Dated Set:

7 8

AGENDE GAMA TRADIȚII - NEW
Coperta este buretată, din piele eco-
logică cu aspect de pânză, cu motive 
tradiţionale brodate. 

Bloc fix, hârtie offset ivoire, tipar 2 culori.

Ambalare  în cutie colectivă. 

Culori copertă: bej, gri, maro, roşu, 
verde, negru.

The diary has a padded cover made 
from synthetic leather with canvas look, 
with traditional embroidered motifs. 

Fixed book block, ivory offset paper, 
2 colors print.

Packing in a collective box.

Cover colors: beige, gray, brown, red, 
green, black. 

Standard cover colors

FILM 01  FILM 02  

FILM 07  FILM 10  

FILM 03  

FILM 08 
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AGENDE PIELE
NATURALĂ

Natural Leather Agenda



VEZUVIO - NEW
Agenda are coperta buretată, din piele 
naturală, combinaţie de 2 texturi cu 
buzunare diverse în interior şi sistem de 
închidere cu capsă metalică. 

Bloc detaşabil datat, are format 16x22 
cm, hârtie offset ivoire, 344 pagini, tipar 
2 culori, hărţi policromie. 

Ambalare în cutie individuală kraft.

Culori coperţi: negru, maro, albastru, 
bordo. 

The diary has a padded cover made 
from natural leather, a combination of 2 
textures with various pockets inside and 
closing with metal staple.

The removable book block is dated, 
has 16x22 cm, offset paper, 344 pages, 
2 colors print, full color maps. 

Packaging in individual kraft box.

Colors covers: black, brown, blue, 
bordeaux. 

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

VE 01 

VE 04 

VE 02 

VE 06 

POCKET - NEW
Agenda are coperta buretată, din piele 
naturală, cu buzunar pentru documente 
şi telefon pe faţa şi spatele agendei. 
Închiderea se face cu elastic tubular. 

Bloc fix datat, format 16x22 cm, hârtie 
offset ivoire, 344 pagini, tipar 2 culori, 
hărți policromie. 

Ambalare în cutie individuală din carton 
alb.

Culori coperţi: negru, maro, cognac, 
bordo, bej. 

The diary has a padded cover made 
from natural leather, with document 
pocket and phone on the front and back 
of the agenda. The closure is made with 
tubular elastic. 

The fixed book block is dated, has 16x22 
cm, offset paper, 344 pages, 2 colors 
print, full color maps. 
Packaging in individual white cardboard 
box.

Colors covers: black, brown, cognac, 
bordeaux, beige. 

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

VYO 01 VYO 02 

VYO 10 
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CHAYENNE - NEW
Agenda are coperta buretată şi cusă-
turi ornamentale, din piele naturală, cu 
buzunare diverse în interior şi sistem de 
închidere cu capsă metalică. 

Bloc detaşabil datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire, 344 pagini, tipar 2 
culori, hărți policromie.

Ambalare în cutie individuală kraft.

Culori coperţi: negru, maro, albastru.

The diary has a padded cover and or-
namental stitching made from genuine 
leather, with various pockets inside and 
closing with metal staple. 

The removable book block is dated, 
has 16x22 cm, offset paper, 344 pages, 
2 colors print, full color maps. 

Packaging in individual kraft box.

Colors covers: black, brown, blue. 

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

CH 01 CH 04 CH 02

ALASKA - NEW
Agenda are coperta buretată, din piele 
naturală, cu buzunare diverse în interior 
şi sistem de închidere cu bridă metalică. 

Bloc detaşabil datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire, 344 pagini, tipar 2 cu-
lori, hărţi policromie. 

Ambalare în cutie individuală kraft.

Culori coperţi: negru, maro, gri, albastru, 
roşu. 

The diary has a padded cover made 
from natural leather, with various pock-
ets in the interior and a metal breech 
closure. 

The removable book block is dated, has 
16x22 cm, offset paper, 344 pages, 2 
colors print, full color maps. 

Packaging in individual kraft box.

Colors covers: black, brown, gray, blue, 
red. 

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

EL 01 EL 02 

EL 04 

EL 03 

EL 10 
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ALMA
Agenda are copertă buretată, din piele, 
cu buzunare diverse în interior şi sistem 
de închidere cu capsă metalică. 

Bloc detaşabil datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire, 344 pagini, tipar 2 cu-
lori, hărţi policromie. 

Ambalare în cutie individuală kraft.

Culori coperţi: negru, maro, bordo, 
albastru. 

The diary has a padded cover made 
from natural leather,with various pockets 
inside and closing with metal staple.

The removable book block is dated, 
has 16x22 cm, offset paper, 344 pages,
2 colors print, full color maps.

Packaging in individual kraft box.

Cover colors: black, brown, bordeaux, 
blue. 

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

ARS 01 

ARS 04 

ARS 02 

ARS 06 

VIOLA
Agenda are coperta buretată, din piele 
naturală, cu buzunare diverse în interior, 
sistem de închidere cu capsă magnetică 
şi binduri pe cotor. 

Bloc detașabil datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire, 344 pagini, tipar 2 cu-
lori, hărţi policromie. 

Ambalare în cutie individuală kraft.

Culori coperţi: negru, maro, bordo. 
Preţul include cant colorat pigment 
asortat. 

The diary has a padded cover made 
from genuine leather, with various pock-
ets inside and magnetic closure system 
and binds on the spine.

The removable book block is dated, has 
16x22 cm, offset paper, 344 pages, 2 
colors print, full color maps.

The packaging is an individual kraft box.

Colors chart: black, brown, bordeaux.
The price includes colored edge with 
matching pigment.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

RDE 01 

RDE 04 

RDE 02 

RDE 06 
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NETTO
Agenda are coperta buretată, din piele 
naturală, cu buzunare diverse în interior 
şi sistem de închidere cu mecanism me- 
talic. 

Bloc detaşabil datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire, 344 pagini, tipar 2 cu-
lori, hărţi policromie. 

Ambalare în cutie individuală kraft.

Culori coperţi: negru, maro, albastru, 
bordo. 

The diary has a padded cover made 
from natural leather, with various pock-
ets inside and closing system with metal 
mechanism.

The removable book block is dated, 
has 16x22 cm, offset paper, 344 pages, 
2 colors print, full color maps. 

Packaging in individual kraft box.

Colors covers: black, brown, blue, bor-
deaux. 

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

RDE 01 

RDE 04 

RDE 02 

RDE 06 

MILLE
Agenda are copertă buretată, din piele 
naturală, cu buzunare diverse în interior 
şi sistem de închidere cu capsă metalică. 

Bloc detaşabil datat are format 16x22 
cm, hârtie offset ivoire, 344 pagini, hărţi 
policromie. 

Ambalare în cutie individuală kraft.

Culori coperţi: negru, maro, albastru, 
roşu. 

The diary has a padded cover made 
from natural leather,with various pockets 
inside and closing with metal staple.

The removable book block is dated, 
has 16x22 cm, offset paper, 344 pages, 
2 colors print, full color maps.

Packaging in individual kraft box.
 
Colors covers: black, brown, blue, red. 

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

SFA 01  

SFA 03 

SFA  02 

SFA 04 
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AGENDA VINTAGE
Agenda are coperta moale, realizată din 
piele naturală cu aspect vintage, atât la 
exterior cât şi în interior. Se închide cu 
magnet ascuns. 

Bloc detaşabil datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire, 344 pagini, tipar 2 cu-
lori, hărţi policromie. 

Produsul este lucrat integral manual.

Ambalare în cutie individuală kraft.

Culoare copertă: maro.  

The agenda has a soft cover, made of 
natural leather with vintage look, both 
inside and outside. It closes with a hid-
den magnet. 

The removable book block is dated, 
16x22 cm, ivoiry offset paper, 344 pag-
es, 2 colors  print, full color maps.

The product is entirely hand-made.
 
Packaging in individual kraft box.

Cover color: brown. 

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

VINT  02 

AGENDA MIRROR - HANDMADE
Agenda are coperta moale, realizată din 
piele naturală exterior şi interior, închisă 
cu clapă din piele. 

Bloc detaşabil datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire, 344 pagini, tipar 2 
culori, hărţi policromie şi are o supraco-
pertă din piele. 

Produsul este lucrat integral manual. 
Ambalare în cutie individuală kraft.

Culoare copertă: maro.  

The diary has soft cover, made from gen-
uine leather outsite and inside, closed 
with a leather clap. 

The removable book block is dated, 
16x22 cm, ivoiry offset paper, 344 pag-
es, 2 colors  print, full color maps, with 
an overcoat. 

The product is entirely hand-made. 
Packaging in individual kraft box.

Cover color: brown. 

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

MRF  02 
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AGENDE PIELE
RECICLATĂ

Recycled Leather Agenda

40

LINEE
Agenda are coperta buretată, din piele 
naturală, cu buzunare diverse în interior 
şi sistem de închidere cu capsă metalică. 

Bloc detaşabil datat , format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire, 344 pagini, hărţi poli-
cromie. 

Ambalare în cutie individuală kraft.

Culori coperţi: negru, maro, albastru. 

The diary has a padded cover made 
from genuine leather, with various pock-
ets inside and closing with metal staple.

The removable book block is dated, 
16x22 cm, ivoiry offset paper, 344 pages, 
2 colors  print, full color maps.

Packaging in individual kraft box.

Colors covers: black, brown, blue. 

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

CFD 04 CFD 02 CFD 01 



Copertă flexibilă realizată manual, din 
piele regenerată, închidere cu clapă şi 
elastic blocator. În interior pe clapa de 
închidere are buzunare diverse pentru 
documente şi cărţi de vizită. 

Bloc fix datat, format 16x22 cm, 224 pa- 
gini, tipărite pe hârtie offset ivoire la 2 
culori, cu forzatz harta României. 

Ambalare în cutie individuală din carton 
alb.

Flexible handmade cover made of re-
generated leather, closure with flap and 
elastic lock. Inside the closing flap has 
various document pockets. 

The book block is fixed, dated, 16x22 
cm, 224 pages,with 2 colors print offset 
ivory paper and Romanian map.

It is packed in a gift box made from white 
cardboard.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

CRM  02 

PRIMA - NEW
PRODUS ECOLOGIC- PIELE REGENERATĂ

Copertă flexibilă realizată manual, din 
piele regenerată, cu suport dublu de pix 
care are rol de închidere a coperţii. 

Bloc detaşabil nedatat, format 16x22 cm, 
224 pagini, tipărite pe hârtie offset ivoire 
la 2 culori, cu forzatz harta României. 

Ambalare în cutie individuală din carton 
alb.

Flexible handmade cover, from regen-
erated leather with a double pen hold-
er which has also the role of closing the 
diary.

The book block is removable, undated, 
16x22 cm, 224 pages, with 2 colors  print 
offset ivory paper, Romanian map. 

It is packed in a gift box made from white 
cardboard.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

TYR  02 

TYROL
PRODUS ECOLOGIC- PIELE REGENERATĂ
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Outlet Agenda



Agenda are coperta buretată, din piele, 
cu buzunare diverse în interior și sistem 
de închidere cu capsă. 

Blocul detașabil este datat, are format 
16x22 cm, hârtie offset ivoire, 344 pa- 
gini, tipar 2 culori, hărți policromie. 

Ambalare în cutie individuală kraft.

Culori coperți: negru, maro, albastru, 
roșu, verde. 

The diary has a padded cover made 
from genuine leather, with inside pock-
ets and a staple closing system. 

The book block is removable, daily dat-
ed, 16x22 cm, has 344 pages, including 
full color maps, with ivory offset paper, 2 
colors print. 

The packaging is an individual kraft box.

Color chart: black, brown, blue, red, 
green. 

GALLO

Agenda are coperta buretată, din piele, buzunare diverse 
în interior şi sistem de închidere cu bumb metalic. 

Blocul detașabil datat, format 16x22 cm, hârtie offset 
ivoire, 344 pagini, hărţi policromie. 

Culori coperţi: negru, maro, albastru, roşu. 

The diary has a padded cover, from genuine  leather, 
various pockets in the interior and a metallic closure 
system.

The removable dated block, 16x22 cm, offset paper,
344 pages, polychrome maps.

Cover colors: black, brown, blue, red.

DUE

Dimensiuni/Size

Dimensiuni/Size

16 x 22 cm

16 x 22 cm

Standard cover colors

Standard cover colors

Agenda are coperta buretată, din piele, 
cu buzunare diverse în interior şi sistem 
de închidere cu capsă metalică. 

Bloc detaşabil datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire, 344 pagini, tipar 2 
culori, hărţi policromie. 

Ambalare în cutie individuală transpa- 
rentă. 

Coperţi în 25 de culori. 

Organizer-ul are copertă buretată din 
piele naturală, cu buzunare diverse pe 
interior și închidere cu capsă metalică. 

Blocul detașabil din hârtie albă, are for-
mat 16x22 cm și este structurat astfel: 
128 pagini agendă săptămânală datată, 
46 pagini agendă telefonică cu reper-
toar, 110 pagini speciale pentru plani-
ficări diverse cu 9 separatoare, harta lu-
mii policromie și trei huse speciale din 
pvc. Blocul este prins de  copertă cu me-
canism cu 6 inele. 
Dimensiuni copertă: 18x24 cm. 
Ambalare în cutie individuală kraft.

Culori: cuoio, santa claus, arancio, 
negru, blu marino. 

The diary has a padded cover, from gen-
uine leather, with inside pockets and 
magnetic staple closing system. 

The book block is removable,daily dat-
ed, 16x22 cm, has 344 pages, with ivo-
ry offset paper, 2 color print, full color 
maps. 

The packaging is made in a individual 
transparent box.

Covers in 25 colors. 

The organizer has a padded cover made 
from genuine leather with inside pockets 
and a stable closing system.

The removable book block is made from 
white paper, 16x22 cm and it is struc-
tured as follow: 128 pages weekly dated, 
46 telephone pages, 110 planning pag-
es with 9 dividers, world full color map 
and three business card slots.

The packaging is made in a individual 
kraft box.

Color chart: cuoio, santa claus, arancio, 
nero, blu marino.

RAINBOW

ORGANIZATOR
RAINBOW MEDIU

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

Standard cover colors
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Coperta exterioară este buretată, din 
piele ecologică, cu buzunare interioare, 
închidere cu capsă. 

Blocul detaşabil datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire, 344 pagini, hărţi poli-
cromie. 

Culori coperţi: negru, maro, albastru, 
roşu.

The diary has a padded cover made 
from synthetic leather with inner pock-
ets, snap closure.

The book block is removable, 16x22 cm, 
offset paper, 344 pages, full color maps.

Cover colors: black, brown, blue, red.

YORK

Agenda are coperta buretată, din 
piele, buzunare diverse în interior şi 
sistem de închidere cu capsă metalic. 

Blocul detașabil datat, format 16x22 
cm, hârtie offset ivoire, 344 pagini, 
hărţi policromie. 

Culori coperţi: negru, maro, albastru, 
roşu. 

The diary has a padded cover made 
from  leather, various pockets inside 
and metal closure system.

Removable dated block, 16x22 for-
mat cm, offset paper, 344 pages,
polychrome maps.

Cover colors: black, brown, blue,
red.

DIAMANTO

Dimensiuni/Size

Dimensiuni/Size

16 x 22 cm

16 x 22 cm

Standard cover colors

Standard cover colors

CENTODUE
Agenda are coperta buretată, din piele 
naturală, cu buzunare diverse în interior 
şi  închidere cu capsă. 

Bloc detaşabil săptămânal datat, format 
21x26 cm, hârtie offset ivoire, 136 pa- 
gini, hărţi policromie. 

Culori coperţi: negru, maro, albastru, 
roşu. 

Optional cant colorat: auriu, argintiu, di-
verse culori mate pigment.

The diary has a padded cover made 
from natural leather, with various pockets 
inside and closing with a staple.

Dedicated weekly block, 21x26 cm, off-
set paper, 136 pages, polychrome maps.

Cover colors: black, brown, blue, red. 

Optional color edge: golden, silver, 
various colors pigment matte.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm
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NOTES-URI 
Notebooks 



GAMA NATURA - NEW
Notes cu copertă tare din Natura ter-
mo, colț rotund copertă și bloc A5 liniat, 
matematică offset alb sau velin ivoire, 
144 pagini. 
Culori disponibile: negru, gri, maro, 
roșu, albastru.  
Ambalare în cutie colectivă. 
NB: Material pe care se vede foarte bine 
personalizarea atât Timbru sec cât și Fo-
lio, lucios și mat diverse nuanțe.

Notes cu copertă tare din Natura termo, 
colț rotund copertă și bloc 16x22 cm, 
liniat special, 112 pagini, hârtie  satinată.
Culori disponibile: negru, gri, maro, 
roșu, albastru.  
Ambalare în cutie colectivă. 
SE PRODUCE LA COMANDĂ. Comanda 
minimă 100 buc. 
NB: Material pe care se vede foarte bine 
personalizarea atât Timbru sec cât și Fo-
lio, lucios și mat diverse nuanțe.

Notebook with synthetic hard cover 
thermosensitive Nature, round corner 
cover and linear A5 block, white  offset 
math  or velin ivory,  144 pages.
Available colors: black, gray, brown, red, 
blue.
Packing in a collective box.
NB: Special material dedicated for em-
bossing and folio, shiny and matte col-
ors.

Notebook  with synthetic a  hard  cover 
of thermo Nature, round corner cover 
and block 16x22 cm, linear, 112 pages, 
satin paper.
Available colors: black, gray, brown, red, 
blue.
Packing in a collective box. 
WE PRODUCE ON THE ORDER. Mini-
mum order 100 pcs.
NB: Special material dedicated for em-
bossing and folio, shiny and matte col-
ors.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
A5 / 16 x 22 cm

NATURA Collection

NTR 01 

NTR 08 

NTR 02 

NTR 10  

NTR 03 
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NOTESURILE UNIKA

Cu ani în urmă notes-ul a fost privit ca un jurnal, un caiet cu un design deosebit în care îți poți 
descrie trăirile și întâmplările de zi cu zi. Odată cu trecerea anilor, semnificația notes-ului s-a îm-
bunătățit considerabil și a devenit un caiet de notițe, atât pentru oamenii de rând cât și pen-
tru personalități de renume din toată lumea. În prezent, notes-ul te poate însoți oriunde, pentru 
cei nonconformiști înlocuiește agenda de zi cu zi, pentru cei extravaganți este un accesoriu care 
poate completa o ținută fashion de excepție. Și dacă utilizarea acestui caiet longeviv a 
luat amploare în această direcție a modernismului, 

MAEȘTRII ATELIERELOR UNIKA AU CREAT CÂTEVA MODELE DE 
NOTES-URI DE EXCEPȚIE, CARE, LA PRIMA VEDERE PAR SĂ 
DEPĂȘEASCĂ ORICE IMAGINAȚIE, LĂSÂND DEOPARTE CALITATEA 
IREPROȘABILĂ CU CARE DEJA V-AȚI OBIȘNUIT.

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC) ESTE UN ONG INTERNAȚIONAL 
care elaborează standarde și acordă certificate privind exploatarea responsabilă a pădurilor.
Produsele certificate FSC au garanția ca provin din păduri a căror exploatare respectă valorile so-
ciale, economice și de mediu specifice dezvoltării durabile. 

Years ago the notes was regarded as a journal, a notebook with a unique design where you can 
describe the feelings and daily happenings . With the years passing by, the significance of the 
note has improved considerably and has become a notebook, for both ordinary people and re-
nowned personalities from around the world. Nowadays, you can take the notebook anywhere 
you go, for non-conformists will replace the daily agenda, for those extravagant is an accessory 
that can complement an exceptional fashion outfit.And if the use of this longevive notebooks has 
grown in this direction of modernity, UNIKA workshop masters have created some remarkable 
notebooks that at first sight  seem to overcome any imagination, leaving aside the impeccable 
quality you already know.The Forest Stewardship Council (FSC) is an international NGO that de-
velops standards and grants certificates of responsible forest exploitation. FSC-certified products 
are guaranteed to come from forests whose exploitation respects sustainable social, economic, 
and environmental values.

Unika Notebooks



GAMA DENIM - NEW
Notes cu coperta tare din piele eco-
logică, închidere cu elastic colorat, colț 
rotund copertă și bloc 16x22 cm, liniat/
matematică, 112 pagini, offset ivoire. 

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

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

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

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

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

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

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

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

DENIM Collection

DN01 DN03  DN08  DN04 

GAMA DENIM - NEW

Notes cu coperta tare din piele ecolo- 
gică, închidere cu elastic colorat, colț ro-
tund copertă și bloc A5 liniat, matema- 
tică offset alb sau velin ivoire, 144 pagini.

Culori disponibile: negru, roșu, albastru, 
bej.  

Ambalare în cutie colectivă.

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

Notebook  with  synthetic leather hard 
cover, colorful elastic closure, round cor-
ner cover and linear A5 block, math off-
set white or velin ivory, 144 pages.

Available colors: black, red, blue, beige.

Packing in  a collective box.

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

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
A5

DENIM Collection
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GAMA FLEXI - DESCHIDERE 180°- NEW

Notes cu coperta flexibilă din piele eco-
logică texturată, colț rotund copertă și 
bloc 16x22 cm, liniat, 208 pagini, offset 
alb reciclat.

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

NB: Textura foarte modernă a materialu-
lui, imită foarte bine pielea naturală, ele-
gant, fără dublură, suplu.

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

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

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

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

FLEXI Collection - opening range 

PA01 

PA07   

PA03   

PA10   

PA04    

GAMA FLEXI - DESCHIDERE 180°- NEW

Notes cu coperta flexibilă din piele eco-
logică texturată, colț rotund copertă și 
bloc A5 - liniat, matematică offset alb sau 
velin ivoire, 144 pagini.

Culori disponibile: gri, roșu, albastru, 
negru.

Ambalare în cutie colectivă.

NB: Textura foarte modernă a materialu-
lui, imită foarte bine pielea naturală.

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

Available colors: gray, red, blue, black.

Packing in a collective box.

NB: The very modern texture of the ma-
terial, mimics the natural leather ,it is el-
egant, slim and flexible cover.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
A5

FLEXI Collection - opening range 
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Notes cu coperta flexibilă din piele eco-
logică texturată SIDEFATĂ, colț rotund 
copertă și bloc A5 liniat, matematică off-
set alb sau velin ivoire, 144 pagini.

Culori disponibile: albastru, verde, gri, 
arămiu.

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

NB: Textura foarte modernă a materialu-
lui, imită foarte bine pielea naturală, ele-
gant, fără dublură, suplu.

Notebook with flexible textured synthet-
ic leather pearl cover, round corner cov-
er and linear A5 block, white offset math 
or velin ivory, 144 pages.

Available colors: blue, green, gray, brass.

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

NB: The very modern texture of the ma-
terial, mimics the natural leather, it is ele-
gant, slim and flexible cover.

PA 01  

PP 10 

PP 04  

PP 23   

PP 07   



GAMA DESIGN - NEW
MAREA UNIRE 100 ANI!

Notes cu copertă buretată din piele eco-
logică, colț rotund copertă și bloc, A5  
liniat, matematică offset alb sau velin ivo-
ire, 144 pagini, broderie pe coperta 1. 
 
Culori disponibile: gri, maro, bej, negru.  

Opțional*: roșu, albastru.  

Ambalare în cutie colectivă.
SE PRODUCE LA COMANDĂ. 
Comanda minimă 50 buc.

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

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

Available colors: gray, brown, beige, 
black. 

Optional*: red, blue. 
Packing in a collective box. 
WE PRODUCE ON THE ORDER. 
Minimum Order 50 pcs.

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

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
A5

DESIGN Collection - Great Union 100 years!

FILM 01   FILM 02 FILM 03  

FILM 08  

FILM 07  

FILM 10   

GAMA DESIGN - NEW
TĂRTĂRIA ȘI CUCUTENI

Notes cu coperta buretată din piele eco-
logică, colț rotund copertă și bloc A5 li- 
niat, matematică offset alb sau velin ivo-
ire, 144 pagini, design pe cotor.  

Culori disponibile: gri, maro, bej, negru. 

Optional: roșu, albastru.  

Ambalare în cutie colectivă. 

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

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

Available colors: gray, brown, beige, black. 

Optional: red, blue. 

Packing in a collective box.

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

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
A5

DESIGN Collection - Tărtăria and Cucuteni
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FILM 01   FILM 02 FILM 03  

FILM 08  

FILM 07  

FILM 10   



NOTES RAVELO - NEW
Coperta exterioară fixă este flexibilă, din 
piele ecologică dublă față, cu suport 
pentru pix,  închidere cu clapă, bloc lini-
at, matematică  offset alb sau velin ivoire, 
144 pagini, format A5.

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

Opțional*:  bordo, verde, mov.  

Ambalare în cutie colectivă.

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

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

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

Optional*: bordeaux, green, purple. 

Packing in a collective box.

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

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
A5

Ravelo Notebook

optional cover colors
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VI02    

VI04  

VI07   

VI01    

VI10   

VI03

NOTESURI
GAMA LUX
Lux Series Notebooks



VI02 

VI04 

VI09 

VI70 

VI01 

VI01 

VI03 

VI10 

NOTES TWIN A5 
Notes dublu cu copertă flexibilă din 
piele ecologică, dublă față, în 2 culori. 
Un notes are model dictando, iar celălalt 
file de matematică. Fiecare are câte 144 
pagini tipărite la 1+1 culori, pe hârtie off-
set alb de 70 gr/mp., format A5. 

Combinații din 2 culori din: maro/
portocaliu, negru/roșu, albastru/bleu, 
negru/gri. 
Opțional*:  alte combinații de culori la 
cerere.  

Ambalare în cutie colectivă din carton.

NB: Produs reeditat și în colecția 2018 
într-un nou format A5, produs bine vân-
dut cu dublă utilitate față/verso diferite – 
șic. Produsul este disponibil și în dimen-
siunea 16x22 cm.

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

Combination in 2 colors from: brown/or-
ange, black/red, blue/blue, black/gray.  
Optional*: other color combinations on 
request. 

Packaging in a cardboard box.

NB: Newest is A5 format , double faces 
utility and chic. The product is available 
also in 16x22 cm dimension.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
A5 / 16x22 cm

A5 Twin Notebook
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NOTES OLD - NEW

Notes cu copertă tare din piele ecologi- 
că cu aspect antichizat, detalii de design 
pe cotor și copertă. Blocul are format 
16x22 cm, hârtie offset ivoire cu textură 
de vechi, 340 pagini. 

Culori disponibile: negru, maro și bordo.  
Ambalare în cutie individuală. 

NB: Aspect antichizat, conceput pen- 
tru persoane cărora le plac produse din 
zona vintage, conservatoare. 

Decorul coperții este de tipul unei cărți 
vechi, ceea ce îi dă un aspect și o valoare 
specială, este produs manual.

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

Available colors: black, brown and bor-
deaux. 
Packing in individual box.

NB: Antique aspect for customers 
who love vintage, elegant and luxury 
products. 

The decoration of the cover is the type of 
an old book, which gives it a special look 
and value, it is handmade produced.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
A5

Old Notebook

BR02 BR01 BR06



NOTESURI
PIELE 

NATURALĂ
Natural Leather

 Notebooks

NOTES COLORED - NEW
Notes cu copertă tare din piele ecologică, colț rotund 
copertă și bloc.
Format: 16x22 cm, hârtie specială satinată, 80 gr/mp. 
Interior: design special și pentru colorat. 

Are 112 pagini cu liniaturi, punctuații diverse sau în 
colțul din dreapta un desen din contur. Suport de pix. 

Culori disponibile: gri antracit, maro.
  
Ambalare în cutie colectivă.

NB: O singură culoare neutră potrivită ca și personali- 
zare oricărui brand – gri antracit ușor sidefat (non co-
lor) – se pretează foarte elegant Timbru sec sau Folio 
dându-i produsului finit o eleganță deosebită. Acest 
notes rămâne ca și în colecția precedentă cu interio-
rul de tip “let’s play” - lasă mâna să deseneze, să fie 
prelungirea creierului. Interior specific persoanelor 
creative din toate domeniile. 

Ex: cum să fii creativ în finanțe?

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

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

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

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

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

Standard cover 
colors

Dimensiuni/Size
A5

Colored Notebook

64

NM 02  NM10 



NOTES BLACK
Black Notebook

Coperta flexibilă este realizată din piele 
naturală neagră pe exterior și piele roșie 
pe interior.  

Închiderea coperții se face cu elastic.  

Pe cotor se regăsește un suport pentru 
pix. 

Blocul detașabil are format 16x22 cm, 
256 pagini, hârtie specială ivoire de 80gr 
liniat. 

Ambalare în cutie individuală din carton 
negru. 

The flexible cover is made of black natu-
ral leather on the outside and 
red leather on the inside.

Closure of the cover is elastic. 

On the spine there is a pen holder.

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

Packing in individual black cardboard 
box.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

SFA

NOTES RAINBOW 

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

Blocul are format 16x22 cm, hârtie offset 
ivoire tiparită cu textură de vechi, 340 
pagini.  
Produsul este lucrat manual. 

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

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

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

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

Packaging in individual white cardboard 
box.

Rainbow Series

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm 
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NOTES MONTANA

Notes cu copertă flexibilă din piele 
naturală vopsită vegetal. 

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

Culori disponibile: maro.  

Ambalare în cutie cadou din carton alb.

Notebook with flexible cover from 
natural leather painted vegetal.

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

Available colors: brown. 

Packaging in a white cardboard box.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

Montana Notebook

VYO 10 

NOTES MIRROR - LUCRAT MANUAL

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

Blocul are format 16x22 cm, hârtie offset 
ivoire tiparită cu textură de vechi, 340 
pagini.  Produsul este lucrat manual. 

Culoare copertă: maro. 

Ambalare în cutie individuală din carton 
kraft. 

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

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

Cover color: brown. 

Packaging in individual kraft cardboard 
box.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
16 x 22 cm

Mirror Notebook – handmade
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CADOURI CORPORATE 
PIELE ECOLOGICĂ

 
Eco Leather Corporate Gifts

NOTES PIETRA - NEW

Notesul are copertă moale, din piele
naturală cu aspect vintage și suport de 
pix pe coperta 1.

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

Culori copertă: maro și alb cu negru. 

The note has a soft natural leather cover 
- vintage looking, and has a pen holder 
on cover 1.

The block has A5 format, old-time 
texture paper offset paper, 340 pages.

Cover colors: brown and white with 
black.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
A5

Pietra Notebook 
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Etuiul pentru pix este realizat din 
piele ecologică cu faţă texturată şi spate 
neted cu un compartiment de un pix. 
Dimensiunea închisă: 4x15.5 cm. 
Culori disponibile: negru/roşu, gri/roşu, 
albastru/bleu, verde/negru. 
Cusătură în contrast.

The pen case is made of ecological 
leather with a textured face and smooth 
back with one pen compartment. 
Size(closed): 4x15.5 cm. 
Available colors: black/red, gray/red, 
blue/blue, green/black. 
Stitch in contrast.

ETUI PIX/PENAR TWIN - NEW

Suportul de birou este realizat din 
piele ecologică cu faţă texturată şi 
spate neted. 
Are scopul de ordonare a 
obiectelor mărunte de pe birou. 
Dimensiune latură triunghi: 18 cm.
Culori disponibile:negru/roşu, 
gri/roşu, albastru/bleu, verde/
negru.

The desk stand is made of syn-
thetic leather with flat textured 
front and back . 
It has the purpose of ordering 
small objects on the desk. 
Triangle side size: 18 cm. 
Available colors: black/red, 
gray/red, blue/blue, green/
black.

SUPORT DIVERSE BIROU TWIN - NEW

Dimensiuni/Size

Dimensiuni/Size

4 x 15.5 cm

18 cm

Standard cover colors

PA 01 PP 04 PA 10 PP 07 
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Suportul pentru cărţi de vizită 
şi carduri este realizat din piele 
ecologică dublă faţă. 
Are un singur compartiment 
foarte încăpător. 
Dimensiunea închisă: 
6.5x11 cm. 
Culori disponibile: negru/roşu, 
gri/roşu, albastru/bleu, verde/
negru.

Suportul pentru ochelari este realizat din 
piele ecologică dublă faţă. Are un com-
partiment generos şi poate fi folosit atât 
pentru ochelari de vedere cât şi ochelari 
de soare. 
Dimensiunea închisă: 9x17 cm. 
Culori disponibile: negru/roşu, gri/roşu, 
albastru/bleu, verde/negru.

The holder for business card 
and card  is made of double 
-skinned synthetic leather. 
It has a very large compart-
ment. 
Size(closed): 
6.5x11 cm.
Available colors: black / red, 
gray / red, blue / blue, green 
/ black.

The glass holder is made of dou-
ble-skinned synthetic  leather. 
It has a generous compartment and can 
be used for both eyeglasses and sun-
glasses. 
Size(closed): 9x17 cm. 
Available colors: black/red, gray/red, 
blue/blue, green/black.

ETUI CĂRŢI DE VIZITĂ TWIN - NEW

ETUI OCHELARI TWIN - NEW

Suportul pentru documente şi 
carduri este realizat din piele 
ecologică dublă faţă.  
Are două compartimente încă-
pătoare şi două fante pentru 
cărţi de vizită.
Dimensiunea închisă: 
9.5x14 cm. 
Culori disponibile: negru/roşu, 
gri/roşu, albastru/bleu, verde/
negru.

The support for documents 
and cards is made of  dou-
ble-skinned synthetic leather. 
It has two compartments and 
two business card slots. 
Size(closed): 9.5x14 cm. 
Available colors: black/red, 
gray/red, blue/blue, green/
black.

PORT DOCUMENTE - NEW

Dimensiuni/Size

Dimensiuni/Size

Dimensiuni/Size

6.5 x 11 cm

9 x 17 cm

9.5 x 14 cm

Standard cover colors

VI 01 VI 03 VI 04 VI 10 VI 07 VI 70 
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KIT MULTIFUNCȚIONAL - NEW
Kitul este un obiect modern şi util, 
poate fi folosit ca: Clipboard, mouse 
pad cu suport de pix, suport pentru 
documente care înlocuieşte cu succes 
o mapă. 

Dimensiuni: A4. 

Culori disponibile: negru, gri, albastru, 
arămiu.

The multifunctional kit is a modern 
and useful utility with many utilities: 
Clipboard, mouse pad with pen holder 
or document holder that successfully 
replaces a map. 

Size: A4. 

Available colors: black, gray, blue, brass.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
A4

Multifunctional kit

PA 01 PP 04

PP 10

PP 07

PP 23



Etuiul este realizat integral 
din piele naturală. Are 4 
buzunare pentru carduri. 
Dimensiunea închisă 
este de 8x11 cm. 
Culori disponibile: negru, 
gri, roşu, albastru, maro.

Este realizat din piele naturală 
exterior/interior. Se închide în 
partea din faţă cu bumb metalic. 
În interior are un singur compar-
timent care permite stocare atât 
pentru ochelari de vedere cât şi 
pentru ochelari de soare. 
Dimensiunile sunt:
19.5x7.5x2.5 cm.
Culori: negru, roşu, gri, albastru.

The business card holder 
is made entirely of natural 
leather. It has 4 card pock-
ets. The closed size is 
8x11 cm. 
Available colors: black, 
gray, red, blue, brown.

 It is made from genuine leath-
er inside out. It closes on the 
front with a metallic stud. 
On the inside it has a compart-
ment for sunglasses or seeing 
glasses.
Size: 19.5x7.5x2.5 cm.
Colors: black, red, gray, blue. 

ETUI CV ELITE - NEW

ETUI OCHELARI ELITE - NEW

Suportul pentru farduri este 
confecţionat din piele natu-
rală la exterior şi fâş la inte-
rior. În interior are un spaţiu 
generos închis cu fermoar 
metalic polişat. 
Dimensiunile sunt : 
21.5x10x9 cm.
Culori: negru, maro, roşu, 
gri, albastru. 

The makeup pouch is 
made from genuine leath-
er on the outside. On the 
inside it has a generous 
space, closed with a me-
tallic polished zipper. 
Size: 21.5 x 10 x 9 cm.
Colors: black, brown,
red, gray, blue

PORTFARD ELITE - NEW

Dimensiuni/Size

Dimensiuni/Size

8 x 11 cm

21.5 x 10 x 9 cm

Standard cover colors

EL02EL01 EL03 EL04 EL 10 
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Etuiul este realizat din piele naturală ex-
terior/interior. Are două buzunare inte-
rioare pentru două instrumente de scris 
şi urechi exterioare cu rol de închidere 
pentru al treilea instrument. 
Dimensiune închis:  4x17 cm.
Culori Disponibile: negru, maro, 
cognac, bej.

Penarul este realizat din piele 
naturală  de cea mai bună  
calitate, se închide cu capsă 
metalică. Se poate livra plat, 
având un sitem de autofor-
mate cu 2 capse metalice. 
Culori disponibile: maro, 
cognac, negru, bej.

The pen case is made from genuine 
leather inside out with two inner pockets 
for two writing instruments. The closing 
system is the third pen holder.
Size (closed ):  4x17 cm. 
Available Colors: black, brown, cognac, 
beige.

The pen case is made of natu-
ral leather of the finest quality, 
metallic staple closure. 
It can be delivered flat, with 
a self-tapping system with 2 
metal staples. 
Available colors: brown, 
cognac, black, beige.

ETUI PIX MONTANA - NEW

PENAR MONTANA - NEW

Suportul este realizat din piele natu-
rală, are 2 inele pentru inserarea cheilor 
prinse cu o bandă din piele. Această 
bandă culisează şi poate ascunde în to-
talitate conţinutul pentru a proteja alte 
obiecte din geantă. 
Dimensiune teacă: 13x6 cm. 
Culori disponibile: cognac, negru, bej.

The key holder is made of natural leather, 
has 2 rings for  keys with a leather band. 
This strip slides and can completely con-
ceal the content to protect other items in 
the bag. 
Size: 13x6 cm. 
Available colors: cognac, black, beige.

PORTCHEI MONTANA - NEW

Dimensiuni/Size

Dimensiuni/Size

4 x 17 cm

13 x 6 cm

Standard cover colors

VYO 01 VYO 02 VYO 08 VYO 10 



Este realizat din piele naturală exteri-
or/interior. În interior are un comparti-
ment care permite stocarea atât pentru 
ochelari de vedere cât şi pentru ochelari 
de soare. 
Dimensiuni: 18.5x8 cm. 
Culori: maro vintage, maro, bej, cognac.

Setul conține un suport pentru telefon 
(universal), din piele naturală și un 
suport pentru cană din aceleași piele.

Culori disponibile: maro, bej negru.

It is made from natural leather inside 
out. On the inside it has a compartment 
for sunglasses or seeing glasses. 
Size: 18.5x8 cm.
Color chart: vintage brown, brown, 
beige, cognac. 

The set contains a universal (phone) 
holder made of natural leather and a 
cup holder in the same leather. 

Available colors: brown, black beige. 

ETUI OCHELARI

SUPORT BIROU PENTRU TELEFON

Dimensiuni/Size

Dimensiuni/Size

18.5 x 8 cm

13 x 6 cm

Standard cover colors

VYO 01VINT 02 VYO 10 VYO 08 VYO 02

PORTDOCUMENTE CHAYENE - NEW

Este realizat integral din piele naturală. 
Are 2 buzunare pentru carduri unul pen-
tru alte documente şi unul pentru buletin. 

Dimensiunea închisă este de 10x15 cm. 

Culori disponibile: negru, albastru, 
maro.
 

The card holder  it’s made entirely of nat-
ural leather, with 2 pockets one for cards 
and other documents and one for ID. 

Size (closed): 10x15 cm. 

Available colors: black, blue, brown.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
10 x 15 cm

Chayene Document Holder 

CH 02 CH 01  CH 04
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PORTOFELE
Wallets

80

Realizate din piele naturală sau 
ecologică, dublă față. Se pot 
personaliza, diverse forme.

Este realizat din piele naturală, 
dublă față. 

Un cadou inedit care poate fi per-
sonalizat în 7 forme predefinite și 
cu finisări diverse.

Pentru cantități de peste 100 buc.,
se pot face și alte forme speciale. 

It is made of natural leather, dou-
ble face. A special gift which can 
be customized in 7 predefined 
forms and different finishes. 

For quantities over 100pcs., 
other forms can be 
special made.

Made of natural or synthetic leather, 
double face. Can be personalized, 
various shapes. 

GLOBURI - GLOBES

SEMNE DE CARTE

Este realizat din piele 
naturală, forma și finisările 
pot varia.

Made of natural or 
synthetic leather, different 
shapes and touches.

SPORT PAHARE
 - GLASS PAD

Dimensiuni/Size
4 x 23 cm



Portofelul pentru bărbaţi este realizat 
din piele naturală de calitate superio-
ară atât în exterior cât și în interior.  Are 
1 buzunar generos pentru bancnote, 5 
buzunare pentru documente şi carduri şi 
un buzunar cu fermoar pentru monede. 
Compartimentarea şi materialele folos-
ite au ca rezultat un produs foarte slim şi 
uşor de purtat. 
Dimensiuni portofel (închis): 
11.5x10.4 cm. Grosime: 0.8 cm. 
Culori: cognac, maro, negru, vintage.

Portofelul din piele naturală exterior/
interior este destinat femeilor, are 2 
buzunare generoase pentru banc-
note, 12 buzunare pentru carduri 
şi un buzunar cu fermoar metalic 
polișat, pentru monede.
Închiderea se face cu clapă din piele. 
Dimensiuni portofel (închis): 9.5x20 
cm. Grosime: 1 cm. 
Culori: cognac, maro, negru, bej.

The wallet is made from genuine high 
quality leather on the inside out. It has 
a generous pocket for bills and 5 slots 
for cards and a coin zippered pocket. 
The materials used and the way it was 
assembled generated a slim product, 
easy to wear. 
Size(closed): 11.5x10.4x0.8 cm.
Color chart: cognac, brown, black, 
vintage. 

The wallet is made from genu-
ine leather inside out and is de-
signed for women, has 2 generous 
banknote pockets, 12 pockets for 
cards and a polished zipper pock-
et for coins. The closure is done 
with the leather flap. 
Size(closed): 9.5x20 cm. 
Thickness: 1 cm.
Colors: cognac, brown, black, beige.

PORTOFEL VINTAGE BĂRBAȚI

PORTOFEL VINTAGE DAMĂ

Dimensiuni/Size

Dimensiuni/Size

9.5 x 20 cm

11.5 x 10.4 cm

Standard cover colors

VYO 01 VYO 02 VYO 08 VYO 10 VINT 02 

Portofelul pentru bărbaţi este re-
alizat din piele naturală de calitate 
superioară atât în exterior cât şi în 
interior. Are 1 buzunar generos 
pentru bancnote şi 6 buzunare 
pentru documente. Este un pro-
dus slim şi uşor de purtat. 
Dimensiuni portofel (închis): 
11.5x11 cm. 
Culori: maro, negru, gri.

Portofelul pentru damă este realizat 
integral din piele naturală. Are 5 
buzunare pentru carduri, 4 buzunare 
simple pentru documente și un 
buzunar cu fermoar metalic. 
Se închide cu capsă metalică. 
Dimensiunea închisă: 
10.5x21.2 cm. 
Culori disponibile: maro, negru, 
roşu.

The men’s wallet is made of high 
quality natural leather on the 
inside out. It has one generous 
banknote pocket and 6 docu-
ment pockets. 
It’s a slim and easy to wear product. 
Size (closed): 11.5x11 cm.
Colors: brown, black, gray.

The wallet is made entirely of natural 
leather. It has 5 card pockets, 4 doc-
ument pockets and a metal zipper 
pocket.
Closed with metal staple.
Size(closed):10.5x21.2 cm. 

Available colors: brown, black, red.

PORTOFEL ELITE BĂRBAȚI - NEW

PORTOFEL ELITE DAMĂ - NEW

Dimensiuni/Size

Dimensiuni/Size

11.5 x 11 cm

10.5 x 21.2 cm
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Standard cover colors

EL01 EL02 EL03 EL 10 



PORTOFEL CĂLĂTORII ELITE - NEW
Portofelul din piele naturală exterior/
interior 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 polişat pentru bani şi 
obiecte de valoare. 

Dimensiuni portofel (închis): 10.5x21 cm. 

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

The wallet is made from genuine leather 
inside out and it is designed for travelling. 
On the outside it has one pocket on 
each side for travel documents, and in 
the middle a generously closed pocket 
with metal zipper polished for money 
and valuables.

Size (closed):10,5x21 cm. 

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

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
10.5 x 21 cm
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PORTOFEL SMART DAMĂ - NEW
Portofelul pentru damă este realizat 
integral din piele naturală. 

Are 7 buzunare pentru carduri, un 
buzunar simplu, un buzunar cu fermoar 
metalic şi un compartiment pentru 
bancnote. 

Se închide cu capsă. 

Dimensiunea (închis): 9.5x12 cm. 

Culori disponibile: maro, bordo, negru.

The wallet is made entirely of natural 
leather. 

It has 7 card pockets, a simple pocket, 
a metal zipper pocket and a banknote 
compartment. 

Staple closure. 

Size(closed): 9.5x12 cm. 

Available colors: brown, bordeaux, 
black.

Standard cover colors

EL 01    EL 03    EL 04EL 02 EL 10

Dimensiuni/Size
9.5 x 12 cm

VE 02    VE 01    VE 06



RUCSACI
Backpacks



Rucsac cu design deosebit   din 
piele naturală, cu o baretă de 
umăr fixă. Un compartiment prin-
cipal ce se închide pe diagonală 
cu o cataramă rotativă. Conţine 
un portofel detaşabil cu cureluşă 
reglabilă cu sistem de închidere 
prin capsă.
 
Genţile şi poșetele produse 
sub brandul Unika sunt finisate 
manual şi produse în serii mici, 
fabricate în România.

Geantă laptop din piele naturală 
de cea mai buna calitate. 
Elegantă și practică, potrivită 
pentru o zi obișnuită la birou sau 
pentru o mică călătorie. Are două 
curele subțiri de umăr reglabile și 
mâner sus, închidere cu fermoar 
metalic de cea mai buna calitate. 

Un compartiment principal pent-
ru laptop și un buzunar mic apli-
cat pentru telefon/portofel/ acce-
sorii laptop.

Natural leather backpack 
with a fixed shoulder strap. A 
main compartment that closes 
diagonally with a rotating 
buckle. It contains a removeble 
wallet  with adjustable straps 
and the closure is made with 
staples.

Purses and backpacks produced 
under the Unika brand are 
handmade and produced in 
small series. Made in Romania.

Leather laptop bag of the
highest quality. 
Elegant and practical, suitable 
for a typical day at the office or 
for a small trip. It has two adjust-
able shoulder straps and a top 
handle, metal zipper closure of 
the best quality. 

A main compartment for laptop 
and a small pocket for phone / 
wallet / laptop accessories.

RUCSAC VERNAZZA - NEW

GEANTĂ LAPTOP OFFICE 
- UNISEX - NEW
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RUCSAC SPORT 2018 - NEW
Rucsac sport din piele naturală moale, uşoară de cea mai bună 
calitate cu finisări de excepţie. Acest Rucsac de mână este cu 
siguranţă un setter în tendinţe, cu un aspect deosebit, oriunde te 
duci.
Structura rucsacului este formată din 2 buzunare. Un compartiment 
principal cu 1 buzunar cu fermoar metalic prevăzut cu un sistem de 
închidere prin carabină, prin care se poate mări sau micşora spaţiul 
interior şi un buzunar mic aplicat. Are un buzunar pe spate prevăzut 
cu fermoar metalic, cu un spaţiu de stocare bine organizat, fiind 
suficient pentru telefonul mobil, portofel, ochelari, produse pentru 
machiaj, etc,.
Are doua curele reglabile pentru umăr şi un mâner pe partea de 
sus, este uşor de transportat.
Rucsacul din piele este perfect pentru utilizarea de zi cu zi 
sau în călătoriile ocazionale, cumpărături, şcoală şi o alegere 
extraordinară de cadouri.
Dimensiuni: 31x24x12 cm.
 
Genţile şi poşetele produse sub brandul Unika sunt finisate manual 
şi produse în serii mici, fabricate în România.

Sporty soft natural leather backpack, lightweight of the finest quality 
with exceptional finishes. This backpack is definitely a trend setter 
with a special look wherever you go.
The backpack structure has 2 pockets. A main compartment with
1 metal zipper pocket with a carabiner closure system that can in-
crease or decrease the interior space and a small pocket applied.
The back  pocket it`s provided with a metal zip have a well-organized
storage space, enough for mobile phone, wallet, glasses, make-up
products, etc.
It has two adjustable shoulder straps and a handle on top, easy to 
carry.
The leather backpack is perfect for everyday use or occasional travel, 
shopping, school and a great choice of gifts.
Dimensions: 31x24x12 cm.

Purses and backpacks produced under the Unika brand are hand-
made and produced in small series. Made in Romania.

Dimensiuni/Size
31 x 24 x 12 cm



MAPE DE BIROU 
Office sets
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MAPĂ DOCUMENTE 
DAMĂ/BĂRBAȚI

Mapa este realizată din piele naturală 
neagră la exterior și piele roșie la inte-
rior, ușoară, multifuncțională și foarte 
rezistentă. Închiderea se face cu fermoar 
metalic nichelat polișat manual. În interi-
or are un spațiu generos pentru file A4 și 
dosare chiar și un notebook, un buzunar 
cu fermoar și un buzunar pentru cărți de 
vizită. 

Mapa de documente pentru bărbați are 
pe exterior un mâner din piele pentru o 
utilizare mai ușoară. 

Dimensiunile mapei (închis) sunt: 
36.5x28x2.5 cm.

Mapa pentru documente se livrează în-
tr-o cutie elegantă de cadou din carton 
negru.

The map is made of black leather on the 
outside and red leather on the inside, 
lightweight, multifunctional and very du-
rable. The closure is made by hand pol-
ished nickel-plated metal zippers. The 
interior has a generous  for A4 file and 
folders or  even a notebook, a zipper 
pocket and a business card pocket.

The men’s map has a leather handle on 
the outside for easier use.

The dimensions of the file (closed) are: 
36.5x28x2.5 cm.

The document map is delivered in an el-
egant gift box made of black cardboard.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
35 x 28 cm

SFA    



Setul este realizat din piele naturală combinată cu 
accesorii metalice. 

Conține 4 piese: desk pad format 43x63 cm, suport documente, 
suport creioane, suport agrafe diverse.

Culori disponibile: maro, negru. 

Setul se livrează într-o cutie elegantă de cadou. 

Setul este realizat din piele naturală. 

Conţine 3 piese: desk pad format 35x50 cm, suport cărţi de 
vizită, suport creioane.

Culori disponibile: maro, negru, bordo.
 
Setul se livrează într-o cutie elegantă de cadou. 

The set is made of natural leather with metal accessories. 

Contains 4 pieces: desk pad format 43x63 cm, document 
support, pencil holder, various clip holders.

Available colors: brown, black. 

The set is delivered in an elegant gift box.

This set is made from genuine leather at the highest quality.

It includes three pieces: desk pad 35x50 cm, business card 
holder, pen holder. 

Color chart: brown, black, bordeaux.
 
The set comes with a special gift box.

ZEUS - NEW

SMART

Dimensiuni/Size

Dimensiuni/Size

43 x 63 cm

35 x 50 cm

Standard cover colors

Standard cover colors

VE01 VE02 

RDE 06 RDE 02 RDE 01 

Acest set este realizat manual, din piele naturală, cu finisari şi 
forme de excepţie. Este un concept inedit prin modul de realiza-
re al pieselor. Conţine 8 piese: desk pad 43x63cm , suport cărţi 
de vizită, suport diverse, suport creioane, suport cub, toc, peniţa, 
călimară cerneală. 
 
Culoare disponibilă: maro. 

Setul se livreaza într-o cutie elegantă de cadou.

Setul este realizat manual, din piele naturală de o calitate supe-
rioară cu aspect de vechi. 

Conţine 5 piese: desk pad 43x63cm, suport cărţi de vizită, suport 
diverse, suport cub, suport creioane. 

Culori disponibile: maro închis cu inserţii de negru. 
       
Setul se livrează într-o cutie elegantă de cadou.

This set is handmade from genuine leather at the highest 
quality and is designed to create an unforgettable impres-
sion with its unique concept and exquisite appearance. The 
set includes eight pieces: desk pad 43x63 cm, business card 
holder, pen holder, notes box, pen and nib, inkwell and a box 
for different object. 

Color chart: brown.  

The set comes with a special gift box.

This set is handmade from genuine leather at the highest 
quality having a vintage appearance. 

The set includes five pieces: desk pad 43x63 cm, business card 
holder, pen holder, notes box and a box for different object. 

Color chart: dark brown with black inlays.

The set comes with a special gift box.

LUXURY

VINTAGE

Dimensiuni/Size

Dimensiuni/Size

43 x 63 cm

43 x 63 cm
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Standard cover colors

Standard cover colors

ATM 02 

VINT 02 
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MAPĂ DOCUMENTE ELITE - NEW
Mapa este confecționată din piele natu-
rală. La interior are 2 buzunare și un 
spațiu generos pentru laptop și docu-
mente. Închiderea se face cu fermoar 
metalic polișat. 
Dimensiune: 31×26x8.5 cm. 
În interior are un spațiu generos pentru 
tabletă. 
Se închide cu o capsă metalică. 
Culori disponibile: roșu, negru, albastru.

The map is made of natural leather. The 
interior has 2 pockets and generous lap-
top and document space. 
The closure is made with a polished met-
al zipper. 
Size: 31×26x8.5 cm. 
Close with a metal staple. 
Available colors: red, black, blue.

Standard cover colors

Dimensiuni/Size
A4

EL01 EL03 El04

MAPE 
DOCUMENTE 
Office sets



HORECA

Mapa pentru documente este confecţionată din fibre de lână 
reciclate în combinaţie cu piele naturală vopsită vegetal. 
În interior are un spaţiu generos pentru file A4 şi dosare, 
trei buzunare simple şi două suporturi pentru pix. 

Culori disponibile: bej, gri, bleu.

Dimensiune: 35x50 cm.

Mapa este confecţionată din fibre de lână reciclate în combinaţie 
cu piele naturală vopsită vegetal. 
În interior are un spaţiu generos pentru tabletă.
Se închide cu o capsă metalică. 

Culori disponibile: bej, gri, bleu.

Dimensiune: 37×25.5 cm.

Document map made from recycled fiber wool in combina-
tion with genuine leather. 
On the inside there is a generous space for A4 files and fold-
ers, three simple pockets and two pen holders. 

Color chart: beige, grey, blue. 

Size: 35x50 cm.

The map is made from recycled fiber wool in combination 
with genuine leather. 
On the inside there is a generous space for tablet. It closes 
with a metallic staple. 

Color chart: beige, grey, blue. 

Size: 37x25.5 cm.

MAPĂ DOCUMENTE 
MONTANA

MAPĂ 
TABLETĂ TED

Dimensiuni/Size

Dimensiuni/Size

35 x 50 cm

37 x 25.5 cm

Standard cover colors

Standard cover colors

96



Descriere:
- copertă buretată, din piele naturală impermeabilă, decoruri și 
cusături diverse pe exterior, în interior piele ecologică mată.
Prinderea  filelor:
- aripioară și 4 șuruburi metalice de 1 cm;
- mecanism tip caiet mecanic, cu 4 inele, diamentru 1.3 cm.
Dimensiuni copertă închisă:
Mapa meniu:
- A4 - 23x31,5 cm,
- 20x20 cm.

Descriere:
- copertă tare, din piele ecologică termo cu aspect patinat exteri-
or și mată la interior, cusută perimetral.
Prinderea filelor:
- aripioară și 4 șuruburi metalice de 1 cm;
- mecanism tip caiet mecanic, cu 4 inele, diamentru 1.3 cm;
- buzunar transparent pentru afișarea meniului zilei, pe partea 
stângă și o fantă pentru introducere broșură pe partea dreaptă.
Dimensiuni copertă închisă:
Mapa meniu:
- A4 - 23x31,5 cm,
- A5 - 17x22,5 cm,
- bar - 15,5x31,5 cm.

Description:
- padded cover with ornaments, made from thermo sensitive 
leather, waterproof, sewed around the edge, on the inside 
there is ecological matte leather.
Binding  file:
- flap with 4 bookbinding metal screws of 1 cm;
- 4 ring mechanism of 1.3 cm;
Cover size closed:
Menu:
- A4 - 23x31,5 cm
- 20x20 cm.

Description:
- hard cover, made from thermo sensitive leather,
waterproof, with a patinated appearance, sewed around the
edge; on the inside there is ecological matte leather.
Binding file:
- flap with 4 bookbinding metal screws of 1 cm;
- 4 ring mechanism of 1.3 cm;
- transparent pocket for daily menu on the left side and a bro-
chure slot on the right side.
Cover size closed:
Menu:
- A4 - 23x31,5 cm,
- A5 - 17x22,5 cm,
- bar - 15,5x31,5 cm.

GAMA LEATHER

GAMA LUX

Leather Collection

Lux Collection

Standard cover colors

Standard cover colors

Nota de plată:
-10,5x18 cm. Check Presenters:

- 10,5x18 cm.

Nota de plată: 
10,5x18 cm. Check Presenters: 

10,5x18 cm.
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CĂRȚI DE ONOARE/
BOOK OF HONOR

Copertă piele naturală, cașerată pe car-
ton de legătorie cu  zona buretată, pe 
ambele fețe.

Blocul din interior are 300 pagini și este 
executat din hârtie ivoire de 120 g/mp, 
cusut și rotunjit la cotor.

Format filă: 24.5x31.5 cm. 
Format copertă: 26x32 cm.

Personalizarea coperții se poate face 
cu folio sau timbru sec. 

Natural leather padded cover, binding 
on both sides.

The book block has 300 pages and is 
made of 120 g / m2 of paper, sewn and 
rounded to the spine.

File format: 24.5x31.5 cm. 
Cover format: 26x32 cm.

Personalization of the cover can be done 
with folio or stamp.

Dimensiuni/Size
26 x 32 cm



Descriere:
- copertă buretată, din piele ecologică termo cu aspect lucios 
exterior și mat în interior, impermeabilă, cusută perimetral;
Prinderea  filelor:
- aripioară și 4 șuruburi metalice de 1 cm;
- mecanism tip caiet mecanic, cu 4 inele, diamentru 1.3 cm.
Mapa meniu:
- A4 - 23x31,5 cm,
- A5 - 17x22,5 cm,
- bar - 15,5x31,5 cm.

Descriere:
- copertă buretată, din piele ecologică termo cu textură mată 
catifelată exterior și mat în interior, impermeabilă, cusută perimetral;
Prinderea filelor:
- aripioară cu 3 șuruburi metalice de 1 cm + 6 folii;
Dimensiuni copertă închisă:
Mapa meniu:
- A4 - 23x31,5 cm,
Nota de plată:
-10,5x18 cm.

Description:
- padded cover, made from thermo sensitive ecological leath-
er, waterproof with a shiny appearance on the outside and 
matte on the inside, sewed around the edge.
Binding  file:
- flap with 4 bookbinding metal screws of 1 cm;
- 4 ring mechanism of 1.3 cm;
Cover size closed:
Menu:
- A4 - 23x31,5 cm,
- A5 - 17x22,5 cm,
- bar - 15,5x31,5 cm.

Description:
- Padded cover, ecological thermo textured leather velvety 
outer and matt inside, waterproof, sewn perimeter;
Binding file:
- flap with 3 bookbinding metal screws of 1 cm;
Cover size closed:
Menu:
- A4 - 23x31,5 cm,
Check Presenters:
- 10,5x18 cm.

GAMA BASIC

GAMA BASIC MK

Basic Collection

Basic Mk Collection

Standard cover colors

Standard cover colors

Nota de plată:
-10,5x18 cm.

Check Presenters:
- 10,5x18 cm.
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Descriere:
- copertă tare, din piele ecologică termo, impermeabilă, cusută 
perimetral.
Prinderea  filelor:
- aripioară și 4 șuruburi metalice de 1 cm;
- mecanism tip caiet mecanic, cu 4 inele, diamentru 1.3 cm.
Dimensiuni copertă închisă:
Mapa meniu:
- A4 - 23x31,5 cm,
- A5 - 17x22,5 cm,
- bar - 15,5x31,5 cm.

Descriere:
- copertă tare cu colțuri rotunde, din piele ecologică termo care 
imită textura lemnului, impermeabilă, cusută perimetral.
Prinderea filelor:
- aripioară și 4 șuruburi metalice de 1 cm;
- mecanism tip caiet mecanic, cu 4 inele, diamentru 1.3 cm;
- buzunar transparent pentru afișarea meniului zilei, pe partea 
stângă și o fantă pentru introducere broșură pe partea dreaptă.
Dimensiuni copertă închisă:
Mapa meniu:
- A4 - 23x31,5 cm,
- A5 - 17x22,5 cm,
- bar - 15,5x31,5 cm.

Description:
- hard cover, made from thermo sensitive ecological leather, 
waterproof, sewed around the edge.
Binding  file:
-flap with 4 bookbinding metal screws of 1 cm;
- 4 ring mechanism of 1.3 cm;
Cover size closed:
Menu:
- A4 - 23x31,5 cm,
- 20x20 cm,
- bar - 15,5x31,5 cm.

Description:
hard cover with round corners, produced with thermo sensi-
tive leather, wood-like appearance, waterproof, sewed around 
the edge.
Binding file:
-flap with 4 bookbinding metal screws of 1 cm;
- 4 ring mechanism of 1.3 cm;
- transparent pocket for daily menu on the left side and a 
brochure slot on the right side.
Cover size closed:
Menu:
- A4 - 23x31.5 cm,
- A5 - 17x22.5 cm,
- bar - 15.5x31.5 cm.

GAMA CLASSIC

GAMA WOOD

Classic Collection

Wood Collection

Standard cover colors

Standard cover colors

Nota de plată: 
10,5x18 cm.

Nota de plată: 
10,5x18 cm.

Nota de plată: 
10,5x18 cm.

Check Presenters: 
10,5x18 cm.



Room Directories
MAPE DE CAMERĂ

Colecția HORECA Unika 2018 include și mape de cameră, coperțile pentru acestea pot  fi realizate din aceleași materiale și texturi 
regăsite la mapele de meniu, iar interioarele standard le puteți vedea mai jos.

2018 HORECA Collection includes also room directories, the covers can be created from the same type of leather and the same 
textures as the menu covers and the standard interior can be seen below.

1

3

5

4

2
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Menu Interiors
INTERIOARE MENIURI

ARIPIOARĂ

MECANISM

BUZUNAR

- aripioară și 4 șuruburi metalice de 1 cm.

- mecanism tip caiet mecanic, cu 4 inele, 
diametru 1.3 cm.

- transparent pentru afișarea meniului zilei, 
pe stânga și o fantă pentru introducere 
broșură pe partea dreaptă.



Descriere:
- mapă de birou oferă o suprafață multi-
funcțională fantastică și adaugă un plus 
de eleganță biroului. Din piele ecologi- 
că, impermeabilă, textura se simte ne-
tedă. Pe spate are un material aderent ce 
împiedică alunecarea.
Dimensiune: 50x35 cm
2 Suporți de pahare CADOU

Description:
- fantastic multifunctional surface and 
adds extra elegance to the ofice. Eco-
logical leather desk pad, waterproof, 
texture feels smooth. On the back there 
is an adherent material that prevents 
slipping.
Size: 50x35 cm
GIFT: 2 Cup holders

Basic Mk Desk Pad
MAPĂ BIROU BASIC MK

Dimensiuni/Size
50 x 35 cm
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Basic Mk Desk Pad
MAPĂ BIROU BASIC MK

Descriere:
- mapă birou din piele ecologică cu as-
pect elegant și suport anti-alunecare 
pentru orice suprafață.
Cusătură perimetrală decorativă.
Dimensiune: 50x35 cm
4 Suporți de pahare CADOU

Description:
- ecological leather desk pad with 
elegant look and anti-slip
support for any surface. 
Decorative perimeter stitch.
Size: 50x35 cm
GIFT: 4 Cup holders

Dimensiuni/Size
50 x 35 cm
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Notebook interiorsINTERIOARE AGENDE

BLOC BUZUNAR
/Pocket book block
Dimensiune/Size: 8x16 cm
Hârtie ivoire sau albă/Ivory or white paper
Tipar la 2 culori/2 Color print
Număr pagini/Pages: 120

1

BLOC COLORED
/COLORED BOOK BLOCK

Hârtie specială satinată
/Special satin finish paper
Design special cu liniaturi și punctuații 
diverse/
Special design with lines dots and 
different outline drawings
Număr pagini/Pages: 112

7

BLOC COMBI 
/Combi book block

Datat săptămânal+nedatat
 / Weekly dated+Undated
Dimensiune/Size: 16x22 cm
Hârtie ivoire sau albă/Ivory or white paper
Tipar la 2 culori/2 Color print
Număr pagini/Pages: 256

4

BLOC NEDATAT 
/Undated book block
Dimensiune/Size: 16x22 cm
Hârtie ivoire sau albă/Ivory or white paper
Tipar la 2 culori/2 Color print
Număr pagini/Pages: 224

2

BLOC TWIN 
/TWIN BOOK BLOCK

Dimensiune/Size: 16x22 cm
Hârtie ivoire sau albă/Ivory or white paper
Un notes are model dictando celălalt de 
matematică/
One has paper with lines and the other 
one is a math notebook
Număr pagini/Pages: 112 fiecare/each

8

BLOC DATAT SĂPTĂMÂNAL
/ Weekly dated book block

Dimensiune/Size: 21x26 cm
Hârtie ivoire sau albă/Ivory or white paper
Tipar la 2 culori/2 Color print
Număr pagini/Pages: 136

5

BLOC DATAT ZILNIC 
/Daily dated book block
Dimensiune/Size 16x22 cm
Hârtie ivoire sau albă/Ivory or white paper
Tipar la 2 culori/2 Color print
Număr pagini/Pages: 344

3

BLOC MONTANA 
/MONTANA BOOK BLOCK

Dimensiune/Size: 16x22 cm
Hârtie offset din fibre reciclate, tipărită cu 
liniatură la o culoare/Offset paper from 
recycled fibers, printed with lines at one 
color
Număr pagini/Pages: 208

9

PLANNER DATAT SĂPTĂMÂNAL
/Weekly dated planner

Dimensiune/Size: 10x28 cm
Hârtie ivoire sau albă/Ivory or white paper
Tipar la 2 culori/2 Color print
Număr pagini/Pages: 108
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PERSONALIZARE

CUSĂTURĂ 
PERIMETRALĂ 

Customization

ORNAMENT METALIC 
TUBULAR

ELASTIC 
VERTICAL

CUTIE INDIVIDUALĂ
 LUX, CU MAGNET

COLȚ ROTUND 
COPERTĂ ȘI BLOC

CUTIE INDIVIDUALĂ 
SIMPLĂ 

Cutie din carton alb. 

Se poate folosi la produse 

A5 și 16x22 cm.

Cutie din carton dur, cașerată 

cu hârtie mată culoare neagră, 

închidere cu magnet. Se poate folosi 

la produse A5 și 16x22 cm.

Se montează pe marginea coperții 

și are rol atat de decor cât și de 

protecție. Culorile disponibile: 

nichel și auriu. Dimensiune 7 cm.

SUPORT PIX

ETICHETĂ METAL 
PENTRU ELASTIC MOBIL

ORNAMENT METALIC 
TIP ETICHETĂ

BUZUNAR 
HÂRTIE

Se montează pe marginea coperții 

și are rol atat de decor cât și de 

protecție. Poate fi personalizat prin 

gravură. Culorile disponibile: nichel. 

Dimensiune 3 cm.

Eticheta se montează pe elastic 

și culisează pe acesta. Poate 

fi personalizată prin gravură. 

Dimensiunea este 4x1.5cm. 

Culori disponibile: nichel

FINISĂRI
SUPLIMENTARE

Elastic 
vertical

Colț rotund 
copertă și bloc

Cusătură 
ornamentală

ORNAMENT metalic 
tubular

ORNAMENT metalic 
tip etichetă

EtichetĂ 
metal pentru 
elastic mobil
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CUTII AMBALARE/ PACKING BOXES

CUTIE AGENDĂ KRAFT CUTIE CARTON NEGRU

CUTIE CARTON ALBCUTIE BLACK

CUTIE PRIPLACK
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AN/YEAR

GAMA 
NATURA

GAMA 
ECO

GAMA 
EVOLUTION

GAMA 
DECOR

920
1

2
0
1
9

2019

2019

920
1

2
0
1
9

În afară de Gamele Clasic, Decor, Lux, Eco, anul poate fi ales din propunerile alăturate.
Besides the Clasic, Decor, Lux and Eco Range, the year can be chosen from the sug-
gested models.






