2019
2020

CATALOG
PROMOŢIONALE
e-store

2019
2020

CATALOG
PROMOŢIONALE
e-store

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

Nina Tudor
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PORTOFELE
Wallets

PORTCARDURI
Card Holders

PORTDOCUMENTE
Document Holders

COLORS

PORTOFEL CARDURI E-STORE

e-store Cards Wallet

ROȘU / RED

MARO / BROWN

NEGRU / BLACK

SIZE

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

Unisex wallet for both HIM and HER, it is easy to recognize the
uniqueness of the natural leather when you touch it or smell it.
It has a modern and ergonomic design for your handbag and
pocket. We can be sure that “we do not lose” what we have
in it because it closes with a magnet, and the compartments
have been strategically developed for this. The chosen colors
are classic, in order to match it easily with any kind of outfit.

Fabricat în România din piele naturală NON-ALERGICĂ
de foarte bună calitate.

Made in Romania from NON-ALLERGIC natural leather of very
good quality.

11.5x9.5 cm

INCLUDE
CUTIE
Box included

Disponibil în

KIT
CADOU
Available in gift kit

Pag. 66

Descriere tehnică

Technical description

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

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

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

PORTOFEL MULTIFUNCŢIONAL E-STORE

e-store Multifunctional Wallet

BORDO / CLARET

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

MARO / BROWN

BEJ / BEIGE

Fabricat în România din piele naturală NON-ALERGICĂ de
foarte bună calitate.

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

SIZE

18x9.5 cm

INCLUDE
CUTIE
Box included

Disponibil în

KIT
CADOU
Available in gift kit

Pag. 68

Descriere tehnică

Technical description

Portofelul este realizat din piele naturală non-alergică. Are dimensiunea
18x9.5 cm și se închide cu fermoar metalic polişat. Poate fi folosit pentru documente și bani, dar și ca portfard sau
penar. Un accesoriu slim care te scoate
din anonimat. Ideal pentru călătorii și
nu numai. Culori disponibile: bordo,
maro, bej.

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

ÎN
STOC
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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PORTOFEL CBM E-STORE

COLORS

e-store CBM Wallet

BORDO / CLARET
Portofel unisex, CBM - Carduri, Bancnote, Monede, ce zici să
intre toate acestea într-un portofel atât de mic sub 10 cm2?
Este tot ce ai putea să îți dorești. Culorile alese atât pentru el
cât și pentru ea, clasice, cu inspirație din natură, sunt ușor de
asortat.

MARO / BROWN

Fabricat în România din piele naturală NON-ALERGICĂ de
foarte bună calitate.

ALBASTRU / BLUE

Unisex wallet CBM - Carduri, Bancnote, Monede (Cards,
Banknotes, Coins), how about everything you need would fit
in a wallet so small under 10 cm2, is not all you could want?
The colors were chosen for him as well as for her, classic,
inspired by nature, the colors are easy to match with your
outfits.
Made in Romania from NON-ALLERGIC natural leather of very
good quality.

NEGRU / BLACK

SIZE

9x10 cm

INCLUDE
CUTIE
Box included

Descriere tehnică

Technical description

Portofelul este realizat din piele naturală non-alergică, având dimensiunea
9x10 cm. Are un compartiment generos
pentru bancnote, un buzunar special
pentru monede închis cu capsă și un
compartiment pentru carduri. Un portofel slim și ușor de purtat. Culori disponibile: bordo, maro, albastru, negru.

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

ÎN
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* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
15

COLORS

PORTOFEL CĂLĂTORIE E-STORE

e-store Traveling Wallet

NEGRU / BLACK

Mare invenție să poți să depozitezi toate cele necesare
călătoriei: biletul de avion, banii, cardurile, actul de identitate
chiar și telefonul, într-un singur portofel pe care îl poți ține
agățat de gât, sub tricou, în aeroport sau în excursie asta ca
să nu “ți le fure” cineva.

VERDE / GREEN

GRI / GREY

Produsul este realizat din piele ecologică de bună calitate, ce
imită foarte bine aspectul de piele naturală, în patru game de
culori – puternice, moderne și ușor de asortat, atât “la costum”
cât și la “blugi”. Îl putem achiziționa și în setul de călătorie ce
completează cu o baterie externă și un tag de bagaje.

ALBASTRU / BLUE

Great invention to be able to store all the necessary things for
travel: airline ticket, money, cards, identity card, even phone,
in one wallet that you can hang on your neck under the T-shirt,
in order to be sure that it “will not get stolen”.
The product is made from high-quality ecological leather that
looks a lot like natural leather. The wallet has four powerful
colors, modern and easy-to-match them both “in costume”
and “jeans.” We can also purchase it in the travel set, that
completes with an external battery and a luggage tag.

SIZE

12x21 cm

CUTIE
LA
CERERE
Box on demand

Disponibil în

KIT
CADOU
Available in gift kit

Pag. 64

Descriere tehnică

Technical description

Portofelul din piele ecologică dublă față
este destinat călătoriilor. La exterior
are câte un buzunar pe fiecare parte
pentru documentele de călătorie, iar
în mijloc un buzunar generos închis cu
fermoar metalic polisat pentru bani și
obiecte de valoare. Se prinde de gât cu
șnur textil. Culori disponibile: negru,
verde, gri, albastru.
Dimensiuni portofel: 12x21 cm.

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

ÎN
STOC
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PORTOFEL UNISEX E-STORE

COLORS

e-store Unisex Wallet

BORDO / CLARET

NEGRU / BLACK

Portofel cu o formă ergonomică, ușor de purtat în buzunar
sau geantă, prevăzut cu fermoar ca nu cumva să pierzi ceva
din el. La interior îți încap: buletinul, cardurile, permisul auto,
bancnotele, chiar și mărunțișul într-un compartiment special
prevăzut pentru acest lucru.

Ergonomic wallet, easy to wear in your pocket or purse,
provided with a zipper to prevent you from losing anything
from it. Inside it you can deposit your identity card, credit
cards, the driving license, the banknotes, and even coins, in a
special compartment made for them.

BLUE / ALBASTRU

Fabricat în România din piele naturală NON-ALERGICĂ de
foarte bună calitate.

Made in Romania from NON-ALLERGIC natural leather of very
good quality.

MARO / BROWN

BEJ / BEIGE

SIZE

13x9.5 cm

INCLUDE
CUTIE
Box included

Descriere tehnică

Technical description

Portofelul este realizat din piele naturală non-alergică. Are dimensiuni
13x9.5 cm și se închide cu fermoar metalic polisat. Poate fi folosit pentru documente și bani, având două compartimente dintre care unul special pentru
monede. Un accesoriu încăpător dar
care ocupă puțin loc in geantă. Ideal pentru călătorii și nu numai. Culori disponibile: bordo, negru, albastru, maro, bej.

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

ÎN
STOC
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PORTCARD E-STORE

COLORS

e-store Card Holder

BORDO / CLARET
Acum ai ocazia să îți păstrezi și cărțile de vizită alături de
carduri în acest portcard unisex, elegant, mic și foarte grijuliu
cu documentele tale. Și…ca să nu le pierzi sau să le amesteci,
portcardul se închide cu o capsă. E mic, dar are totuși patru
compartimente, două exterioare și două interioare, te lăsăm
pe ține să alegi cum ți le vei organiza.

MARO / BROWN

Fabricat în România din piele naturală NON-ALERGICĂ de
foarte bună calitate.

ALBASTRU / BLUE

Now you have the opportunity to keep your business cards
together with your credit cards in this unisex card holder,
elegant, small and very thoughtful with your things. And ... not
to lose them or to mix them together, the card holder closes
with with a staple. It’s small, but it has four compartments,
two outside and two inside, we let you choose how you want
to organize them.
Made in Romania from NON-ALLERGIC natural leather of very
good quality.

NEGRU / BLACK

SIZE

10x6.2 cm

INCLUDE
CUTIE
Box included

Descriere tehnică

Technical description

Portcard-ul este realizat din piele naturală non-alergică. Are dimensiuni 10x6.2
cm și se închide cu capsă magnetică.
Poate fi folosit pentru carduri și cărți
de vizită, având două compartimente
pe exterior și două pe interior. Un accesoriu şic, în două culori, lucrat manual.
Culori disponibile: bordo, maro, albastru, negru, combinate cu bej.

The card holder is made from nonallergic natural leather. It measures
10x6.2 cm and it closes with a staple.
It can be used for business cards and
credit cards, it has two compartments
on the outside and two on the inside.
A two-color chic accessory, that is hand
made. Available colors: claret, brown,
blue, black, combined with beige.

ÎN
STOC
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PORTCARD CV E-STORE

COLORS

e-store CV Cards Holder

NEGRU / BLACK
Cardurile și cărțile de vizită și-au găsit locul împreună în acest
mic etui. Gândit în a fi util și totuși ieftin fiind ales un material
ce a generat un preț foarte accesibil în piață. Produsul este
potrivit oricărui “purtător” și poate fi achiziționat sub un euro
pentru o cantitate de minim 300 bucăți, ideal pentru un give
away oferit în orice sezon.

VERDE / GREEN

The cards and business cards have found their place together
in this small holder. Thought to be useful and yet inexpensive,
being chosen a material that generated a very competitive
price in the market. The product is suitable for any “carrier”
and it can be purchased under one euro for a minimum order
of 300 pieces, ideal for a give away offered in any season.

GRI / GREY

ALBASTRU / BLUE

SIZE

11x6.5 cm

CUTIE
LA
CERERE
Box on demand

Descriere tehnică

Technical description

Suportul pentru carduri și cărți de vizită,
este realizat din piele ecologică dublă
față, are dimensiuni închis 11x6.5 cm.
Este slim și ușor de folosit, ideal pentru
întâlniri de afaceri. Culori disponibile:
negru, verde, gri, albastru.

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

* Pozele sunt cu titlu de prezentare /
The photos are for presentational purposes
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PORT PAŞAPORT E-STORE

COLORS

e-store Passport Holder

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

VERDE / GREEN

GRI / GREY

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

ALBASTRU / BLUE

SIZE

10x14.5 cm

CUTIE
LA
CERERE
Box on demand

Descriere tehnică

Technical description

Suportul pentru pașaport, carduri și alte
documente, din piele ecologică dublă
față, are dimensiuni închis 10x14.5 cm.
Este slim și ușor de folosit, ideal pentru
călătorii şi nu numai. Culori disponibile:
negru, verde, gri, albastru.

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

ÎN
STOC
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PORTMONEDE E-STORE

COLORS

e-store Coins Holder

BORDO / CLARET

MARO / BROWN

ALBASTRU / BLUE

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

A small product that relieves us from coins “thrown” in the
bag. Created in a triangular shape it makes it “staying” small
and yet spacious. The colors were chosen for him as well as
for her, classic and easily to match, with inspiration from the
nature.

Fabricat în România din piele naturală NON-ALERGICĂ de
foarte bună calitate.

Made in Romania from NON-ALLERGIC natural leather of very
good quality.

NEGRU / BLACK

BEJ / BEIGE

SIZE

12.5x6.5 cm

CUTIE
LA
CERERE
Box on demand

Descriere tehnică

Technical description

Este realizat din piele naturală non-alergică. Are dimensiuni 12.5x6.5 cm și
se închide cu capsă magnetică. Unicul
compartiment pentru monede este
foarte generos și vă ajută să vă organizați geanta. Culori disponibile: bordo,
negru, albastru, maro, bej.

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

ÎN
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ACCESORII
GADGET
Gadget Accessories

ORGANIZATOR CABLURI E-STORE

COLORS

e-store Cables Organizer

BORDO / CLARET

MARO / BROWN

ALBASTRU / BLUE

Cablul de date, încărcătorul telefonului, căștile, toate acestea
le “trântim” în mașină sau în geantă și niciodată nu îl găsim pe
cel dorit. Acum ai soluția să le păstrezi organizat și după un
timp le găsești “chiar și cu ochii închiși”. Produsul este realizat
în cinci culori, din piele naturală de foarte bună calitate, ușor
de recunoscut după atingere și miros.

The data cable, the phone charger and the earphones, all of
them we shed in the car or bag and we never find the one we
want. Now you have the solution to keep them organized, and
after a while you will find them “even with your eyes closed”.
The product is made in five colors, from natural leather of
very good quality, easily recognizable after touch and smell.

Fabricat în România din piele naturală NON-ALERGICĂ de
foarte bună calitate.

Made in Romania from NON-ALLERGIC natural leather of very
good quality.

NEGRU / BLACK

BEJ / BEIGE

SIZE

9x16 cm

INCLUDE
CUTIE
Box included

Descriere tehnică

Technical description

Suportul pentru cabluri, din piele naturală non-alergică, are dimensiuni închis
9x16 cm. În interior are un buzunar care
se închide cu capsă metalică și trei lăcașuri pentru cabluri sau încărcătoare.
Închiderea se face cu clapă din piele.
Culori disponibile: bordo, negru, albastru, maro, bej.

The cable holder is made from non-allergenic leather and it has a size of 9x16
cm. Inside, it has a pocket that closes
with a metal staple and three cable or
charger housings. The closure is done
with the leather flap. Available colors:
claret, black, blue, brown and beige.

ÎN
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SUPORT ÎNCĂRCARE
TELEFON E-STORE

COLORS

e-store Phone Charging Holder

BORDO / CLARET

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

MARO / BROWN

ALBASTRU / BLUE

Fabricat în România din piele naturală NON-ALERGICĂ de
foarte bună calitate.

Have you ever had your phone screen broken just because
you put it in a conference room on the floor to charge it? And
someone carelessly step on it? Now we’ve found the solution
to save your phone display, a phone charging holder made of
top-quality natural leather that hangs on the socket. You can
also use it as a phone or charger protective cover.
Made in Romania from NON-ALLERGIC natural leather of very
good quality.

NEGRU / BLACK

BEJ / BEIGE

SIZE

9x16 cm

INCLUDE
CUTIE
Box included

Descriere tehnică

Technical description

Suportul pentru încărcare telefon, din
piele naturală non-alergică, are dimensiunile închis 9.5x16 cm. Are un buzunar în care se introduce telefonul și
astfel acesta nu va mai sta pe jos. Dimensionat pentru modele multiple de
telefoane. Culori disponibile: bordo, negru, albastru, maro, bej.

The phone charging holder is made
from non-allergenic natural leather and
it has a 9.5 x 16 cm size. It has a pocket
in which the phone is inserted in order
to not stand on the floor. Dimensioned
for multiple phone models. Available
colors: claret, black, blue, brown, beige.

ÎN
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HUSĂ LAPTOP CU MOUSE
PAD E-STORE

COLORS

e-store Laptop Case With Mouse Pad

ROȘU / RED

ALBASTRU / BLUE

Husa laptop

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

Laptop cover made from natural leather, very modern in
terms of both texture and coloring. We developed a product
that can be used both as a laptop case and as a desk pad and
mouse pad, such as three products sum up in just one.

NEGRU / BLACK

SIZE

33x24 cm

INCLUDE
CUTIE
Box included

MULTIPLE
UTILIZĂRI
Multiple ways to use

Desk pad

Mouse pad

Descriere tehnică

Technical description

Husa este făcută din piele naturală exterior și interior, are dimensiunile de
33x24 cm, utilă pentru modele diverse
de laptop-uri. Are un singur compartiment închis cu magneți ascunși. Deschisă, husă are și mouse pad. Culori
disponibile: negru, roșu, albastru.

The cover is made from natural leather, it has a size of 33x24 cm, useful for
various laptop models. It has one compartment closed with hidden magnets.
Opened, the cover has mouse pad as
well. Available colors: black, red, blue.

ÎN
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GENŢI
Bags
MAPE DE
DOCUMENTE
Document Maps

GEANTĂ LAPTOP E-STORE

COLORS

e-store Laptop Bag

Desk pad

ALBASTRU / BLUE

Geantă laptop

SIZE

33x24 cm

Husă de protecție pentru laptop tip geantă cu 3 utilități:
• Geantă / husă
• Desk pad
• Mouse pad
Buzunar pentru depozitarea încărcătorului, a documentelor,
a portofelului sau chiar a unui notes.

Protective case - bag type for laptop has three utilities:
• Laptop bag
• Desk pad
• Mouse pad
Pocket for storing the charger, documents, wallet or even a
notebook.

Dacă ai un laptop, de care știm sigur că îți pasă, sigur îți
dorești să îl protejezi și să îl poți transporta ușor de acasă
la birou și invers. Produsul arată foarte modern, elegant și
poate fi asortat la orice ținută smart casual. Culoarea aleasă
se potrivește atât pentru EL cât și pentru EA. Protejează-ți
investiția și bucură-te de funcționalitățile pe care această
geantă ți le oferă.

If you have a laptop that we know for sure you care about, you
certainly want to protect it and easily carry it from home to the
office and vice versa. The product looks very modern, stylish
and it can be matched to any casual smart outfits. The chosen
color fits both for HIM and HER. Protect your investment and
enjoy the functionalities that this bag offers.

INCLUDE
CUTIE
Box included

Buzunar notes

MULTIPLE
UTILIZĂRI
Multiple ways to use

Mouse pad

Descriere tehnică

Technical description

Husa este făcută din piele naturală, are
dimensiunile închisă de 36x24 cm, utilă
pentru modele diverse de laptop-uri.
Are un singur compartiment pentru
laptop care se închide cu elastic. Deschisă, geanta are și rol de desk pad dar
și de mousepad. Închiderea se face cu
capse magnetice. Pe exterior are un
buzunar pretabil pentru încărcător sau
notes.

The leather laptop bag is made from
natural leather, it has a closed size of
36x24 cm, useful for various models
of laptops. It has one laptop compartment that closes elastically. Open, the
bag also has a desk and mouse pad.
Closure is done with magnetic staples.
On the outside it has a pocket for the
charger or notes.

ÎN
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MAPĂ DOCUMENTE CU
FERMOAR E-STORE

COLORS

e-store Zipper Document Map

ALBASTRU / BLUE

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

NEGRU / BLACK

Documents, tablet, laptop, and even the agenda fit into this
natural leather map. You can not lose them because it is
provided with a zipper on the front side. Stylish because of
the colors, it can be easily combined with office outfits. The
product can be offered as a gift to business partners - they
will surely use it every day!

SIZE

35x30.2 cm

INCLUDE
CUTIE
Box included

Descriere tehnică

Technical description

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

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

ÎN
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MAPĂ DOCUMENTE E-STORE

COLORS

e-store Document Map

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

VERDE / GREEN

GRI / GREY

From ecological e-store product line, there comes this map
where you can carry even 50 sheets of paper, you can use
it as a diploma, tablet or slim laptop protection cover, and
it’s very cheap, you often find it IN STOCK. This product
can be matched with any of the products from the catalog,
starting with notes, business card holders, passport holders,
document maps, travel wallets and many others. This type of
giveaway is very accessible to any marketing budget.

ALBASTRU / BLUE

SIZE

A4+

CUTIE
LA
CERERE
Box on demand
Descriere tehnică

Technical description

Mapă pentru documente, din piele ecologică dublă față, are format A4+, o capacitate de stocare pentru 50 file. Este
flexibilă și ușor de folosit. Culori disponibile: negru, verde, gri, albastru.

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

ÎN
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ACCESORII
Accessories

BRELOC DAMĂ E-STORE

COLORS

e-store Women’s Key Ring

BORDO / CLARET

MARO / BROWN

BEJ / BEIGE

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

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

Fabricat în România din piele naturală NON-ALERGICĂ de
foarte bună calitate.

Made in Romania from NON-ALLERGIC natural leather of very
good quality.

NEGRU / BLACK

SIZE

11.5x3 cm

Disponibil în

KIT CADOU
Available in gift kit

Pag. 68

Descriere tehnică

Technical description

Brelocul este realizat din piele naturală
non-alergică și are dimensiunea 11.5x3
cm. Accesoriul metalic folosit este unul
foarte elegant și rezistent. Culori disponibile: bordo, maro, bej, negru.

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

ÎN
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BRELOC BĂRBAŢI E-STORE

COLORS

e-store Men’s Key Ring

NEGRU / BLACK

MARO / BROWN

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

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

Fabricat în România din piele naturală NON-ALERGICĂ de
foarte bună calitate.

Made in Romania from NON-ALLERGIC natural leather of very
good quality.

SIZE

11x2.8 cm

Disponibil în

KIT CADOU
Available in gift kit

Pag. 66

Descriere tehnică

Technical description

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

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

ÎN
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ETUI OCHELARI E-STORE

COLORS

e-store Eyewear Holder

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

VERDE / GREEN

GRI / GREY

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

ALBASTRU / BLUE

SIZE

9x17 cm

INCLUDE
CUTIE
Box included

Descriere tehnică

Technical description

Suportul pentru ochelari este realizat
din piele ecologică dublă față. Are un
compartiment generos ce poate fi folosit atât pentru ochelari de vedere cât
și de soare. Dimensiune: 9x17 cm. Culori disponibile: negru, verde, gri, albastru.

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

COLORS

e-store Funny Tag

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

VERDE / GREEN

ALBASTRU / BLUE

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

ROZ / PINK

GRI / GREY

TURCOAZ / TURQUOISE

BLUE / LIGHT BLUE

MOV / PURPLE

ROȘU / RED

GALBEN / YELLOW

CUTIE
LA
CERERE
Box on demand

Descriere tehnică

Technical description

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

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

ÎN
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COLORS

TAG BAGAJE E-STORE
e-store Luggage Tag

NEGRU / BLACK

Când devine important tagul de bagaje? După ce pierzi sau
nu găsești un bagaj, abia atunci zici – “ce bine era să am și eu
numele scris pe o etichetă de bagaj!” Și așa ne-am gândit să
îți dăm idei, ca să nu ai parte de situații ca aceasta de mai sus.

VERDE / GREEN

GRI / GREY

Poate fi asortat cu oricare din produsele prezentate în
catalog, începând cu notes, portcarduri, port pasaport, mapă
de documente, portofel de călătorie, rămâne să alegi tu ce îți
place și ce se potrivește mai bine cu bugetul tău de marketing.

ALBASTRU / BLUE

SIZE

When does the luggage tag become important? After losing or
not finding a luggage, then you say - “How better it would have
been to have my name on a luggage tag!“ And so we thought
to give you ideas, in order to not have situations like this one
described above.
This product can be matched with any of the products from
the catalog, starting with notes, card holders, passport
holders, document maps, travel wallets and many others. This
type of giveaway is very accessible to any marketing budget.

12x7 cm

CUTIE
LA
CERERE
Box on demand

Disponibil în

KIT CADOU
Available in gift kit

Pag. 64

Descriere tehnică

Technical description

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

The tag is made from double faced
ecological leather. It has a name tag
compartment that close with a metallic
staple. Closed size: 12x7 cm. Available
colors: black, green, gray, blue.
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SEMN DE CARTE CU RIGLĂ E-STORE

COLORS

e-store Bookmark With Ruler

NEGRU / BLACK
Semn de carte pe o față și riglă pe cealaltă, din nou dublă
utilitate într-un singur produs ieftin și foarte folosit de orice
categorie de client.
Poate fi asortat cu oricare din produsele prezentate în
catalog, începând cu notes, portcarduri, port pașaport, mapă
de documente, portofel de călătorie, rămâne să alegi tu ce îți
place și ce se potrivește mai bine cu bugetul tău de marketing,
pentru acest tip de give away.

VERDE / GREEN

GRI / GREY

Bookmark on one side and ruler on the other, again double
utility in one cheap and very used product by any customer
category.
This product can be matched with any of the products from
the catalog, starting with notes, card holders, passport
holders, document maps, travel wallets and many others. This
type of giveaway is very accessible to any marketing budget.

Rigla

ALBASTRU / BLUE

SIZE

23x4.8 cm

MULTIPLE
UTILIZĂRI
Multiple ways to use

Descriere tehnică

Technical description

Este tare, realizat din piele ecologică pe
ambele fețe și are dimensiunea 23x4.8
cm. Are dublă utilitate: atât semn de
carte cât și riglă. Accesoriul ideal care
completează un cadou cum ar fi o carte
sau o agendă. Culori disponibile: negru,
verde, gri, albastru.

It is hard, made from ecological leather on both sides and has the size of
23x4.8 cm. It has dual utility: both bookmark and ruler. The ideal accessory that
completes a gift such as a book or an
agenda. Available colors: black, green,
gray, blue.

Semn de carte

ÎN
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SET SUPORT PAHARE E-STORE

COLORS

e-store Cup Holders Set

NEGRU / BLACK

VERDE / GREEN

GRI / GREY

Cel mai la îndemână produs de tip cadou, datorită prețului,
aspectului și nu în ultimul rând utilizării de către fiecare dintre
noi, ne punem cana sau paharul pe un asemenea suport,
ZILNIC, acum cu sau fără cusătură, tu alegi în funcție de
bugetul de marketing planificat.

The most handy gift product, due to the price, the appearance
and, last but not least, the often use by each of us , we put
the cup or the glass on such support, EVERYDAY, now with or
without seam, you choose according to the planned marketing
budget.

Poate fi asortat cu oricare din produsele prezentate în
catalog, începând cu notes, portcarduri, portpașaport, mapă
de documente, portofel de călătorie, bugetul tău fiind la fel de
accesibil pentru acest tip de give away.

This product can be matched with any of the products from
the catalog, starting with notes, card holders, passport
holders, document maps, travel wallets and many others. This
type of giveaway is very accessible to any marketing budget.

ALBASTRU / BLUE

SIZE

9x9 cm

CUSĂTURĂ
Perimetrală opţională
Optional seam

Descriere tehnică

Technical description

Set-ul cuprinde 4 suporți, din piele ecologică dublă față. Suporții au dimensiuni
de 9x9 cm. În set sunt 2 suporți rotunzi
și 2 pătrați. Cusătura perimetrală este
opțională. Cu ajutorul acestor produse
biroul va fi protejat de cănile fierbinți.
Culori disponibile: negru, verde, gri, albastru.

The set has four cup holders, made
from double-faced ecological leather.
Supports are 9x9 cm size. In the set are
two round and two square supports.
The perimeter stitch is optional. With
the help of these products, the desk
will be protected by hot mugs. Available
colors: black, green, gray, blue.
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DESK-PAD E-STORE

COLORS

e-store Desk-pad

NEGRU / BLACK

Suport pahar sau cană
Îți place să îţi protejezi biroul de diverse “măzgălituri”? Dacă
da, atunci desk-padul Unika este cel mai potrivit pentru tine.
Acest produs poate fi folosit, așa cum v-am obișnuit deja, și
cu o a două utilitate - mouse pad! Deci doi într-unul la preț
de unul, chiar trei pentru că primești CADOU și doi suporți de
pahare.

VERDE / GREEN

Do you like to protect your desk from various “scratches”? If
the answer is yes, then the Unika desk pad is best suited for
you. This product can be used to cover your desk and it has a
second utility - mouse pad! So two in one at the price of one,
even three because you will get a PRESENT which contains
two cup holders.

GRI / GREY

ALBASTRU / BLUE

SIZE

35x50 cm
Desk pad

Mouse pad

MULTIPLE
UTILIZĂRI
Multiple ways to use

Descriere tehnică

Technical description

Desk-pad-ul este tare, realizat din piele
ecologică și are format 35x50 cm. Este
folosit pentru protejarea biroului în
spațiul de lucru. Culori disponibile: negru, verde, gri, albastru.

The desk-pad is hard, made from ecological leather and has a size of 35x50
cm. It is used to protect your workspace. Available colors: black, green,
gray, blue.
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KITURI
CADOU
Gift Kits

COLORS

KIT CĂLĂTORIE

Travel Kit

NEGRU / BLACK

VERDE / GREEN

GRI / GREY

ALBASTRU / BLUE

Produse disponibile

SEPARAT
Products sold separately

New Concept by Unika – fie că pleci în vacanță sau într-o
călătorie de afaceri, ne-am gândit cât de folositoare ți-ar fi
produsele din kitul de călătorie. Acesta este alcătuit dintr-un
portofel special conceput pentru a introduce în el – biletul de
avion, pașaportul, banii, cardurile și chiar telefonul mobil, o
baterie externa și un tag pentru bagaj.

New Concept by Unika - Even if you go on a vacation or on
a business trip, we thought about how useful the travel kit
products would be for you. The travel kit is composed of a
special wallet designed to fit inside - the flight ticket, passport,
money, cards and even mobile phone, together with a power
bank and a baggage tag that are completing the kit.

Mare invenție să poți să depozitezi toate cele necesare
călătoriei, într-un singur portofel pe care îl poți ține agățat de
gât, sub tricou, în aeroport sau în excursie asta ca să nu “ți le
fure” cineva. Pe lângă acesta bateria externă îți va fi de mare
folos ca să îți încarci telefonul mobil din mers - și tot aici avem
și tagul pentru bagajul de cală sau mână.

Great invention to be able to store all the necessary travel
things in one wallet that you can hang at your neck, under
your t-shirt, in the airport, or on your trip so you will not lose
them. Besides, the external battery will be very useful for you
to charge your mobile phone on the go - and here we also
have the tag for luggage or hand bag.

PORTOFEL CĂLĂTORIE
Travel Wallet
Pag. 16
TAG DE BAGAJE E-STORE
e-store Luggage Tag
Pag. 54

INCLUDE
CUTIE
Box included

Descriere tehnică

Technical description

Kit-ul conține un portofel de călătorie,
tag de bagaje e-store și o baterie externă pentru telefon, îmbrăcată în piele
ecologică. Produsele sunt ambalate
într-o cutie rigidă de cadou, personalizabilă. Culori disponibile: negru, verde,
gri, albastru.

The kit contains a travel wallet, e-store
luggage tag, and an ecological leather - style power bank. The products
are packed in a rigid customizable gift
box. Available colors: grey, black, green,
blue.

Kit-ul de călătorie poate fi achiziționat
în două variante: cu baterie externă de
4000 mAh sau 8000 mAh.

ÎN
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versions: with an external battery of
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* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
65

KIT CADOU EL

COLORS

Gift Kit For Him

NEGRU / BLACK

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

MARO / BROWN

Fabricat în România din piele naturală NON-ALERGICĂ de
foarte bună calitate.

Produse disponibile

SEPARAT
Products sold separately

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

PORTOFEL CARDURI
E-STORE
e-store Card Wallet
Pag. 10
BRELOC BĂRBAŢI
E-STORE
e-store Men’s Key Chain
Pag. 48

INCLUDE
CUTIE
Box included

Descriere tehnică

Technical description

Kit-ul conține un portofel de carduri
e-store și un breloc bărbați e-store confecţionate din piele naturală. Produsele
sunt ambalate într-o cutie rigidă de cadou, personalizabilă. Culori disponibile:
negru și maro.

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

COLORS

Gift Kit For Her

BORDO / CLARET

MARO / BROWN

BEJ / BEIGE

Un cadou inedit, la un preț accesibil oricărui buzunar, cum
nouă ne place să spunem “cadoul aproape perfect” este
compus dintr-un portofel de damă multifuncțional și un
breloc - cu accesorii metalice de tip carabină – Made în Italia,
ambele realizate din piele naturală.

A unique gift at an affordable price to any pocket, as we
like to say “almost the perfect gift“ - it is made up from a
multifunctional wallet and a women’s key ring - with metallic
carbine accessories - Made in Italy, both made from natural
leather.

Fabricat în România din piele naturală NON-ALERGICĂ de
foarte bună calitate.

Made in Romania of NON-ALERGIC natural leather of very
good quality.

Produse disponibile

SEPARAT
Products sold separately

PORTOFEL
MULTIFUNCŢIONAL
E-STORE
e-store Multifunctional Wallet
Pag. 12
BRELOC DAMĂ E-STORE
e-store Women’s Key Ring
Pag. 46

INCLUDE
CUTIE
Box included

Descriere tehnică

Technical description

Kit-ul conține un portofel multifuncțional e-store și un breloc damă e-store,
confecţionate din piele naturală. Produsele sunt ambalate într-o cutie rigidă
de cadou, personalizabilă. Culori disponibile: bordo, bej și maro.

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

KIT LUXURY EA
Luxury Gift For Her

NEGRU / BLACK

MARO / BROWN
Produse disponibile

SEPARAT
Products sold separately

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

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

Fabricat în România din piele naturală NON-ALERGICĂ de
foarte bună calitate.

Made in Romania of NON-ALERGIC natural leather of very
good quality.

PORTOFEL
MULTIFUNCŢIONAL
E-STORE
e-store Multifunctional Wallet
Pag. 12
BRELOC DAMĂ E-STORE
e-store Women’s Key Ring
Pag. 46

INCLUDE
CUTIE
Box included

TEXTURĂ
PREMIUM
Premium leather
texture

Descriere tehnică

Technical description

Kit-ul conține un portofel multifuncțional e-store realizat din piele presaj
struț și un breloc damă e-store confecționat din piele naturală netedă.
Produsele sunt ambalate într-o cutie
rigidă de cadou, personalizabilă. Culori
disponibile: negru și maro.

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

ÎN
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COLORS

KIT LUXURY EL
Luxury Gift For Him

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

MARO / BROWN
Produse disponibile

SEPARAT
Products sold separately

Fabricat în România din piele naturală NON-ALERGICĂ de
foarte bună calitate.

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

PORTOFEL CARDURI
E-STORE
e-store Cards Wallet
Pag. 10
BRELOC BĂRBAŢI
E-STORE
e-store Men’s Key Ring
Pag. 48

INCLUDE
CUTIE
Box included

TEXTURĂ
PREMIUM
Premium leather
texture

Descriere tehnică

Technical description

Kit-ul conține un portofel de carduri
e-store realizat din piele presaj struț și
un breloc bărbați e-store confecționat
din piele naturală netedă. Produsele
sunt ambalate într-o cutie rigidă de cadou, personalizabilă. Culori disponibile:
negru și maro.

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

1.

3.

PIELE ECOLOGICĂ
Ecological Leather

We Propose
– You choose!

4.

1. MAPĂ DOCUMENTE
E-STORE
e-store Documents Map
Pag. 42
2. SEMN DE CARTE
CU RIGLĂ E-STORE
e-store Bookmark With Ruler
Pag. 56
3. ETUI OCHELARI
E-STORE
e-store Eyewear Holder
Pag. 50
4. PORT PAŞAPORT
E-STORE
e-store Passport Holder
Pag. 24
5. PORTCARD – ETUI
CĂRŢI DE VIZITĂ E-STORE
e-store Business Card Holder
Pag. 22

5.

6. SET SUPORT PAHARE
E-STORE
e-store Cup Holders Set
Pag. 58

CREEAZĂ-ŢI
PROPRIUL
KIT CADOU
Create your own gift kit

6.

2.
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NOI
PROPUNEM
TU ALEGI!
We Propose
– You choose!

PIELE NATURALĂ
Natural Leather

1.

1. PORTOFEL MULTIFUNCŢIONAL E-STORE
e-store Multifunctional Wallet
Pag. 12
2. PORTOFEL CBM
E-STORE
e-store CBM Wallet
Pag. 14
3. ORGANIZATOR
CABLURI E-STORE
e-store Cables Organizer
Pag. 30

2.

4. SUPORT ÎNCĂRCARE
TELEFON E-STORE
e-store Phone
Charging Holder
Pag. 32

4.

5.

5. PORTOFEL CARDURI
E-STORE
e-store Cards Wallet
Pag. 30

6.

6. PORTCARD E-STORE
e-store Card Holder
Pag. 20
7. PORTMONEDE E-STORE
e-store Coins Holder
Pag. 26

7.

3.

CREEAZĂ-ŢI
PROPRIUL
KIT CADOU
Create your own gift kit
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NOI
PROPUNEM
TU ALEGI!

PACHETE GIVE AWAYS
Give Away Packs

We Propose
– You choose!

A.3€

1.

1. PORTCARD – ETUI CĂRŢI
DE VIZITĂ E-STORE
e-store Business Card Holder
Pag. 22

2.

2. SET SUPORT PAHARE
E-STORE
e-store Cup Holders Set
Pag. 58
3. SEMN DE CARTE
CU RIGLĂ E-STORE
e-store Bookmark With Ruler
Pag. 56

B.5€

1. PORTCARD – ETUI CĂRŢI
DE VIZITĂ E-STORE
e-store Business Card Holder
Pag. 22
1. MAPĂ DOCUMENTE
E-STORE
e-store Documents Map
Pag. 42

3.

A.

1.

Give away sub 3€ din piele ecologică.

*prețul afișat este pentru comenzi de peste 300 unități produs și nu include TVA.

C.

Give away de aproximativ 7€ din piele naturală.

*prețul afișat este pentru comenzi de peste 300 unități produs și nu include TVA.

2.

C.7€

1. PORTMONEDE E-STORE
e-store Coins Holder
Pag. 26
2. SUPORT ÎNCĂRCARE
TELEFON E-STORE
e-store Phone
Charging Holder
Pag. 32

D.10€

1. PORTMONEDE E-STORE
e-store Coins Holder
Pag. 26
2 . PORTOFEL MULTIFUNCŢIONAL E-STORE
e-store Multifunctional Wallet
Pag. 12

1.
1.

2.

B.

Give away sub 5€ din piele ecologică.

*prețul afișat este pentru comenzi de peste 300 unități produs și nu include TVA.

D.

2.

Give away sub 10€ din piele naturală.

*prețul afișat este pentru comenzi de peste 300 unități produs și nu include TVA.
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NOTESURI
Notebooks

COLORS

NOTES NATURA
NATURA Notebook

NEGRU / BLACK
Eco Friendly fully branded.

Eco Friendly fully branded.

GRI / GREY

• Material copertă ecologică: “care about nature”
• Bloc acreditat FSC – ACUM pe STOC (liniat/matematica alb)

• Ecological material cover: “care about nature”
• FSC accredited block – NOW on STOCK (white lines or math)

ALBASTRU / BLUE

Însăși din denumirea produsului, gândul ne pleacă către ideea
unui produs provenit poate chiar din Natură, culorile acestuia
parcă ne transmit acest lucru, bejul – câmpul cu grâu copt,
negru – pământul, roșul – macul inflorit, albastrul – cerului
senin, gri – nisipul.

From the name of the product, the thought goes to the idea
of a product that comes from Nature, its colors seem like this,
the beige – the wheat field, the black – the earth, the red – the
blooming poppy, the blue – the clear sky, grey – sand.

ROȘU / RED

BEJ / BEIGE

SIZE

A5

LAYOUT
Descriere tehnică

Technical description

Format A5, 144 pagini, tipărite la 1+1
culori, pe hârtie offset de 70 gr/mp alb
liniat sau matematică sau ivory liniat,
bloc cusut, semn de carte. Copertă tare
din material termosensibil NATURA.
Culori: gri, negru, albastru, rosu, bej.

A5 size, 144 pages, printed 1+1 colors
white lines or math offset paper, or ivory paper 70 grams, sewn block, textile
ribbon, hard cover. Hard cover made
from thermosensitive natural style material. Available colours: grey, black,
blue, red and beige

ÎN
STOC
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COLORS

NOTES DESIGN

DESIGN Notebook

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

GRI / GREY

ALBASTRU / BLUE

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

SIZE

A5

LAYOUT

Descriere tehnică

Technical description

Format A5, 144 pagini tipărite la 1+1 culori, pe hârtie offset de 70 gr/mp alb liniat sau matematică sau ivory liniat, bloc
cusut, semn de carte. Copertă buretată,
din material piele ecologică cu aspect
de pânză, termosensibil, include folio
şi timbru sec pe cotor, colţ rotund copertă şi bloc. Culori: gri, negru, albastru.

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

ÎN
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COLORS

NOTES FLEXI

FLEXI Notebook

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

GRI / GREY

• Very flexible product that has a very modern, atypical format
with an ecological leather cover that mimics very well the
natural leather.
• Successfully replaces the dated agenda through the interior
design of the block - and you can “keep it in your pocket”.

ALBASTRU / BLUE

ALBASTRU / BLUE

SIZE

12.5x20.5

LAYOUT
Descriere tehnică

Technical description

Format 12.5x20.5, 224 pagini tipărite
la 1+1 culori, pe hârtie offset ivory de
70 gr/mp, bloc cusut, semn de carte.
Copertă flexibilă din material piele ecologică dublă faţă, termosensibil, colț rotund coperta şi bloc. Culori: albastru,
negru, verde, gri.

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

ÎN
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COLORS

NOTES EMBRODERY
Embrodery Notebook

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

GRI / GREY

• Very fine-to-touch, supports and transmits the message
through the new branding technology.
• Even oversized embroidery can be used - hence the name
of the product.

ALBASTRU / BLUE

SIZE

A5

LAYOUT

Descriere tehnică

Technical description

Format A5, 144 pagini tipărite la 1+1
culori, pe hârtie offset de 70 gr/mp alb
liniat sau matematică sau ivory liniat,
bloc cusut, semn de carte. Copertă buretată din material piele ecologică cu
aspect de pânză, termosensibil, colţ rotund copertă şi bloc. Broderie la cerere.
Culori: gri, negru, albastru.

A5 size, 144 pages printed on 1+1 colors, on white lines/math offset paper or
ivory lines offset paper of 70 gr/sqm,
sewn block, book sign. Sponged cover
made of ecological material, thermosensitive, round corners for cover and
block. Embroidery on request. Colors:
gray, black, blue.
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COLORS

NOTES RAVELO
RAVELO Notebook

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

ROȘU / RED

• Flexible, soft to the touch, with a rounded corner-friendly
shape, ADJUSTABLE pen flap for many sizes.
• Suitable for embossing or folio and even UV customization.
• Visibly rounded corners, ergonomic to wearing.

ALBASTRU / BLUE

VERDE / GREEN

SIZE

A5

LAYOUT

Descriere tehnică

Technical description

Format A5, 144 pagini tipărite la 1+1
culori, pe hârtie offset de 70 gr/mp alb
liniat sau ivory liniat, bloc cusut, semn
de carte. Copertă flexibilă, din material
piele ecologică dubla faţă, termosensibil, colţ rotund copertă şi bloc, clapă
pentru pix. Închidere copertă cu clapă.
Culori: albastru, verde, negru, roșu cu
bej la interior.

A5 size, 144 pages printed on 1+1 colors, on 70 gr/sqm white lines offset
paper or 70 gr/sqm offset ivory lines
paper, sewn block, bookmark. Flexible
cover, double-faced ecological material,
thermosensitive, round corners for cover and block, adjustable pen flap, that
is the notebook closure method. Available colors: blue, green, black, red with
beige on the inside.
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COLORS

NOTES TWIN

TWIN Notebook

+
ALBASTRU+BLEU / BLUE+LIGHT BLUE

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

+
NEGRU+ROȘU / BLACK+RED

+
VERDE+PORTOCALIU / GREEN+ORANGE

SIZE

• Flexible, modern double-sided opening, double matched
colors and dual block math and lines, matched together in
same notebook. It is made from soft to touch material in
pastel colors.
• Can be used embossing and UV personalization on it and
even the resin label can be used, one of the newest branding
methods used especially for the great advantage of fully
and accurately communicating the colors of your logo, even
polychromy – after all this is the only full color customization
in Romania.

A5

LAYOUT

+

Descriere tehnică

Technical description

Notes dublu, format A5 cu copertă flexibilă din piele ecologică dublă faţă,
termosensibil, în 2 culori. Un notes are
model liniat, iar celalalt file de matematică. Fiecare are câte 144 pagini tipărite
la 1+1 culori, pe hârtie offset alb liniat
şi matematică de 70 gr/mp, bloc cusut.
Culori: negru / roșu, albastru / bleu,
verde / portocaliu.

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

NOTES COLORED
COLORED Notebook

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

BLEU / BLUE

• Flexible, soft to touch cover, made of a material that very
well imitates the natural leather, it is thermosensitive, very
suitable for embossing and colored folio.
• The colors of the covers are inspired from nature, green –
grass, blue – sky, beige – field of baked wheat.

BEJ / BEJ

SIZE

A5

LAYOUT

Descriere tehnică

Technical description

Format A5, 192 pagini tipărite la 1+1 culori, pe hârtie offset alb liniat de 70 gr/
mp, bloc cusut, semn de carte. Copertă
flexibila, din material piele ecologică
dublă faţă, termosensibil, colţ rotund
copertă şi bloc, cusătură perimetrală,
2 clape de pix care blochează coperta.
Culori: vernil, bleu, bej.

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

ÎN
STOC
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
95

COLORS

NOTES METAL
METAL Notebook

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

MARO / BROWN

• Notebook with metallic textured cover, HighTech, Unique
colors – our own recipe, textured with squares to the touch.
• Closure with scratch-resistant placket, and magnet.

ALBASTRU / BLUE

SIZE
TOP SALES UNIKA!

A5

LAYOUT

Descriere tehnică

Technical description

Format A5, 144 pagini, hârtie offset alb
liniat sau matematică, bloc cusut, semn
de carte. Copertă buretată din material
piele ecologică termosensibil texturat
metalizat, cusatură perimetrală, închidere cu accesoriu metalic şi magnet. Culori UnikaT: gri, maro, albastru.

A5 size, 144 pages, white lines or math
offset paper, sewn block, bookmark.
Sponged cover made of metallic textured material, thermosensitive, perimeter stitch, closure with metal accessory and magnet. Unique colors: gray,
brown, blue.
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COLORS

NOTES SWITCH

SWITCH Notebook

+
ALBASTRU+BLEU / BLUE+LIGHT BLUE

+

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

NEGRU+ROȘU / BLACK+RED

+
VERDE+PORTOCALIU / GREEN+ORANGE

SIZE

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

A5

LAYOUT

+

Descriere tehnică
Technical description
Notes dublu, format A5, deschidere orizontal/vertical cu copertă flexibilă din
piele ecologică, dublă faţă, în 2 culori.
Un notes are model liniat, iar celalalt
file matematică cu perfor de rupere.
Fiecare are cate 144 pag, tipărite la 1+1
culori, pe hârtie offset alb de 70 gr/mp,
bloc cusut. Închidere cu elastic tubular. Culori: negru / roșu, albastru / bleu,
verde / portocaliu.

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

NOTES TOSCA

TOSCA Notebook

VERDE PERLAT / PEARL GREEN

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

ALBASTRU PERLAT / PEARL BLUE

• Material very similar to natural leather, very recently
launched and used in the most required products on market,
with slightly pigmented colors.
• Product with custom magnet closure, Unique customization
– logos cutting, contour signs.

GRI PERLAT / PEARL GREY GREY

SIZE

A5

LAYOUT

Descriere tehnică

Technical description

Format A5, bloc cu liniatură, 192 pagini,
tipar 1+1, hârtie offset alb liniat de 70
gr, semn de carte. Copertă flexibilă din
piele ecologică dublă față, termosensibila, cusută perimetral și inchisă cu
magnet ascuns. Culori: albastru perlat,
verde perlat, gri perlat.

A5 size, block with lines, 192 pages,
1+1 print, 70g white lines offset paper,
bookmark. Flexible, double-faces material, thermosensible, cover, perimeter
sewn and hidden magnet. Colors: pearl
blue, pearl green, pearl gray.
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COLORS

NOTES LUX
LUX Notebook

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

BLEU / BLUE

• Product with closing flap with staple that can be cut in
different colors and textures even on the outline of your logo
– very demanded by the market.
• Perimetral seam is optional.

SIZE

A5

LAYOUT

Descriere tehnică

Technical description

Format A5, 144 pagini, tipărite la 1+1
culori, pe hârtie offset de 70 gr/mp alb
liniat sau matematica sau ivory liniat,
semn de carte. Copertă tare din material piele ecologică termosensibilă texturată, închidere cu clapă și capsă metalică. Culori: albastru, gri.

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

NOTES PASTEL
PASTEL Notebook

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

NEGRU / BLACK

• Simple, modern, “pocket-sized” products, Unique in Romania
with a “jeans-like” stitch that makes it easy to match with
casual sports outfits.
• Ecological leather cover in various soft colors, easy to choose.

ALBASTRU / BLUE

VERDE / GREEN

SIZE

12.5x20 cm

LAYOUT

Descriere tehnică

Technical description

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

12.5x20 cm size, 80 pages, on offset white paper of 80 gr/sqm, spine
- hand-knotted seamed block in contrast. Flexible cover of ecological leather, thermosensitive, round corners for
cover and block. Colors: gray, black,
blue, green
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COLORS

NOTES ECO PASTEL
ECO PASTEL Notebook

MARO
NATUR

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

SIZE

12.5x20 cm

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

LAYOUT

Descriere tehnică

Technical description

Format 12.5x20, 80 pagini, pe hârtie
offset alb reciclat velin de 80 gr/mp,
bloc cusut manual pe cotor cu ață în
contrast. Coperta flexibilă din material
piele regenerată, termosensibil, colț rotund copertă și bloc. Culori: maro natur.

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

ÎN
STOC
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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KIT NOTES
Notebook Kits

COLORS

KIT NOTES METAL
METAL Notebook Kit

MARO / BROWN
• Notes cu copertă cu aspect metalizat, HighTech, culoare
UnikaT – reţetă proprie, mat texturat cu pătrățele la atingere.
închidere cu plăcută inoxidabilă gravabilă şi magnet. Produs
Top Sales UNIKA!
• Pix negru mat cu bumb touch colorat – chic și ușor de asortat.

ALBASTRU / BLUE

Ne-am gândit și ne-a ieșit, am creat în urma multor ore de
cercetare un produs ce poate fi oferit cadou la un preț foarte
accesibil pentru orice buget special de marketing. Conține
cutie cadou cu design atrăgător.

GRI / GREY

• Notes with metallic cover, High Tech, Unique color
it has a special recipe, textured with squares on the touch.
closure with customizable stainless steel and magnet. Product
Top Sales UNIKA!
• Matte black pen with colorful touch ball - chic and easy to
match.
After many hours of research we created a product that can
be offered as a give away at a very competitive price for any
special marketing budget. Contains an attractive gift box.

Notes disponibil

SEPARAT
Notebook sold separately

NOTES METAL
Metal Notebook
Pag. 96

INCLUDE
CUTIE
Box included

Descriere tehnică

Technical description

Setul conține notes METAL alb liniat sau
matematică și pix din aluminiu cu bumb
touch, ambalate în cutie cadou. Culori
UnikaT: gri, maro, albastru.

The set contains METAL Notebook with
white lines/math and aluminum ballpoint pen, packed in a gift box. Unique
colors: gray, brown, blue.

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

KIT NOTES FLEXI

FLEXI Notebook Kit

NEGRU / BLACK

ALBASTRU / BLUE

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

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

ALBASTRU / BLUE

Ne-am gândit și ne-a ieșit, am creat în urmă multor ore de
cercetare un produs ce poate fi oferit cadou la un preț foarte
accesibil pentru orice buget de marketing. Conține cutie
cadou cu design atrăgător.

After many hours of research we created a product that can
be offered as a give away at a very competitive price for any
special marketing budget. Contains an attractive gift box.

GRI / GREY

Notes disponibil

SEPARAT
Notebook sold separately

NOTES FLEXI
Flexi Notebook
Pag. 86

INCLUDE
CUTIE
Box included

Descriere tehnică

Technical description

Setul conține notes FLEXI alb liniat sau
matematică și pix metalic cu bumb
touch, ambalate în cutie cadou. Culori:
albastru, negru, verde, gri.

The set contains FLEXI Notebook with
white lines/math and metallic pen with
touch ball, packed in a gift box. Colors:
blue, black, green, gray.

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

KIT NOTES NATURA
NATURA Notebook Kit

NEGRU / BLACK

GRI / GREY

ALBASTRU / BLUE

ROȘU / RED

Eco Friendly fully branded

Eco friendly fully branded

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

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

Ne-am gândit și ne-a ieșit, am creat în urmă multor ore de
cercetare un produs ce poate fi oferit cadou la un preț foarte
accesibil pentru orice buget special de marketing. Conține
cutie cadou cu design atrăgător.

After many hours of research we created a product that can
be offered as a give away at a very competitive price for any
special marketing budget. Contains an attractive gift box.

BEJ / BEIGE
Notes disponibil

SEPARAT
Notebook sold separately

NOTES NATURA
Natra Notebook
Pag. 82

INCLUDE
CUTIE
Box included

Descriere tehnică

Technical description

Conține notes NATURA offset alb liniat
sau matematică și pix ecologic, ambalate în cutie cadou. Culori: gri, negru,
albastru, roșu, bej.

The set contains Natura Notebook
with white lines/math + Ecological Pen,
packed in a gift box. Colors: grey, black,
blue, red, beige.

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

KIT NOTES PASTEL
PASTEL Notebook Kit

GRI / GREY
• Produs simplu, modern, “de băgat în buzunar” UnikaT în Ro
având o cusătură “ca la blugi” ceea ce devine ușor de asortat
cu ținutele de tip casual sport.
• Coperta din piele ecologică pe diverse culori blânde, ușor
de ales.
• Pix reciclabil în culori pastelate – match-ul perfect cu notesul
PASTEL.

NEGRU / BLACK

ALBASTRU / BLUE

Ne-am gândit și ne-a ieșit, am creat în urmă multor ore de
cercetare un produs ce poate fi oferit cadou la un preț foarte
accesibil pentru orice buget special de marketing. Conține
cutie cadou cu design atrăgător.

VERDE / GREEN

• A Simple and a modern product, you can “keep it in your
pocket”. Unique in Ro with a seam like the “jeans” seam which
makes it easy to match with casual sportswear.
• Ecological leather cover with gentle colors
• Recyclable pen in pastel colors - the perfect match with the
PASTEL notebook.
After many hours of research we created a product that can
be offered as a give away at a very competitive price for any
special marketing budget. Contains an attractive gift box.

Notes disponibil

SEPARAT
Notebook sold separately

NOTES PASTEL
Pastel Notebook
Pag. 104

INCLUDE
CUTIE
Box included

Descriere tehnică

Technical description

Conține Notes PASTEL offset alb liniat
sau matematică și pix ecologic, ambalate în cutie cadou. Culori: gri, negru,
albastru, verde.

The set contains PASTEL Notebook with
white lines/math and ecological pen,
packed in a gift box. Colors: blue, black,
green, gray.

ÎN
STOC
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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CAIETE
AMINTIRI
Memories Notebooks

CAIET
AMINTIRI
ANIVERSARE
18 ANI

CAIET
AMINTIRI
ANIVERSARE
30 ANI

18 Year
Anniversary
Memories
Notebook

30 Year
Anniversary
Memories
Notebook

CUTIE
LA
CERERE
Box on demand

CUTIE
LA CERERE
Box on demand

Descriere tehnică
Format A4, 100 pagini, hârtie offset albă 70 gr/mp. Dimensiune
copertă: 30.5 cm x 21.5 cm. Materialele şi culorile produsului pot fi
alese la cerere. Ambalaj la cerere.
Technical description
A4 size, 100 pages, white offset paper 70 gr/sqm. Cover size: 30.5 cm
x 21.5 cm. The materials and colors of the product can be chosen
on request. Packaging on request.

Petrecerea de majorat este un eveniment frumos, emoţionant pentru
fiecare adolescent. Şi cum alt fel să
memorăm acest eveniment dacă nu
prin utilizarea unui caiet de amintiri.
Prietenii, rudele, cunoştinţele ne pot
lăsa mesaje frumoase, urale de bine,
planuri pentru viitor: „Abia aştept să iei
permisul auto şi să plecăm cu maşina
la mare”. Poţi ataşa pozele petrecerii
în caiet, poţi să notezi năzdrăvăniile
petrecute în cadrul petrecerii, poţi să
iţi faci o mini conologie a drumului parcurs până la această vârstă. Doar imaginaţia este limita, iar imaginaţie avem
cu toţii din belşug.

The 18 year anniversary is a beautiful, exciting event for every teenager.
And how else to memorize this event
if not by using a memories notebook.
Friends, siblings, relatives can leave
us written beautiful messages, good
cheers, plans for the future: "I can not
wait to get your car license and drive to
the sea together." You can attach the
party photos to the notebook, you can
note the funny moments of the party,
you can make a mini cronology of the
road you have been going through to
this age. Only imagination is the limit,
and imagination we all have plenty.

Descriere tehnică
Format A4, 100 pagini, hârtie offset albă 70 gr/mp. Dimensiune
copertă: 30.5 cm x 21.5 cm. Materialele şi culorile produsului pot fi
alese la cerere. Ambalaj la cerere.
Technical description
A4 size, 100 pages, white offset paper 70 gr/sqm. Cover size: 30.5 cm
x 21.5 cm. The materials and colors of the product can be chosen
on request. Packaging on request.

Aniversare de 30 deani este un eveniment frumos, iar petrecerea trebuie să
fie una pe măsura. Şi neapărat aceasta
trebuie memorată într-un mod unikaT.
Prietenii rudele, oamenii dragi ţie îţi
pot lăsa mesaje frumoase, urări de
bine şi îţi pot nota amintirile lor despre tine. Cum v-aţi cunoscut? Păţaniile
sau năzdrăvăniile pe care le-ați trăit împreuna. Vacanțele de vis pe care le-ați
avut, bâlbele și glumele pe care le-ați
împărtășit împreună. Doar imaginația
este limita, iar imaginație avem cu toții
din belșug.

The 30 year anniversary is a beautiful event, and the party has to be one.
And it must be memorized in a unique
way. Siblings, relatives, dear friends,
can leave you beautiful messages,
good wishes, and they can write down
the memories they have of you. "How
did they meet you? The funny moments
that you have lived together. The dream
holidays you had together, the jokes
you shared together. Only imagination
is the limit, and imagination we all have
plenty.
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CAIET
AMINTIRI
ANIVERSARE
40 ANI

CAIET
AMINTIRI
NUNTĂ
Wedding
Memories
Notebook

40 Year
Anniversary
Memories
Notebook

CUTIE
LA CERERE
Box on demand

CUTIE
LA
CERERE
Box on demand

Descriere tehnică
Format A4, 100 pagini, hârtie offset albă 70 gr/mp. Dimensiune
copertă: 30.5 cm x 21.5 cm. Materialele şi culorile produsului pot fi
alese la cerere. Ambalaj la cerere.
Technical description
A4 size, 100 pages, white offset paper 70 gr/sqm. Cover size: 30.5 cm
x 21.5 cm. The materials and colors of the product can be chosen
on request. Packaging on request.

Împlinirea vârstei de 40 de ani este
un eveniment memorabil din viața
fiecărui om. Sunteţi adult împlinit, cu
familie, cu un bagaj mare de experiențe, întâmplări și amintiri. Prietenii,
cunostințele, rudele vă pot lăsa mesaje
încântătoare pline de emoții sau urale
de bine. Vă pot scrie cele mai frumoase
amintiri pe care le are cu dumneavoastră: momentul cum v-ați cunoscut, momentul cand a stiut că veți fi prieteni
buni, momentele amuzante petrecute
împreună. Doar imaginația este limita,
iar imaginație avem cu totii din belșug.

The 40 years anniversary is a memorable event in everyones life. You are
a full-grown adult, with family, with a
great bag of experiences and memories. Siblings, relatives, friends can
leave you written charming messages
full of emotions or good cheers. They
can write you the most beautiful memories they had with you: the moment
you met, the moment when you knew
you were going to be good friends, the
funny moments spent together. Only
imagination is the limit, and imagination we all have plenty.

Descriere tehnică
Format A4, 100 pagini, hârtie offset albă 70 gr/mp. Dimensiune
copertă: 30.5 cm x 21.5 cm. Materialele şi culorile produsului pot fi
alese la cerere. Ambalaj la cerere.
Technical description
A4 size, 100 pages, white offset paper 70 gr/sqm. Cover size: 30.5 cm
x 21.5 cm. The materials and colors of the product can be chosen
on request. Packaging on request.

Iubirea este fără îndoială ceva magic. Iar atunci când două persoane se
găsesc și ajung să își unească destinele,
este un moment ce trebuie memorat într-un mod inedit. Nunta este un
eveniment plin de emoție, sensibilitate
și vibrație. Acest eveniment merită să
fie marcat și păstrat într-un caiet de
amintiri. Prietenii, rudele, cunoștințele
pot lăsa mesajele frumoase, impresiile
vis-a-vis de petrecere, uralele de bine
pentru proaspeții însurăței, pe care le
puteți reciti peste ani și ani. Pe care le
puteți împărtăși împreună cu cei dragi:
copii, nepoți. Nu pastrați amintiri nunții
dumneavoastră doar într-un album
foto, pastrați-o într-un caiet de amintiri.

Love is with no doubt magic. And
when two people find themselves and
come together to unite their destinies,
it is a moment to catch it in a unique
way. Wedding is an event full of emotion, sensitivity and vibration. This
event deserves to be marked and kept
in a memories notebook. Siblings, relatives, friends can leave beautiful messages, party impressions, good cheers
for the new married couple, which you
can read over years and years. You can
share these memorie with your dear
ones: children or grandchildren. Do not
keep memories of your wedding only in
a photo album, keep them in a memories notebook.
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CAIET
AMINTIRI
BOTEZ

CAIET
AMINTIRI
ABSOLVIRE

New Born
Memories
Notebook

Wedding
Memories
Notebook

CUTIE
LA
CERERE
Box on demand

CUTIE
LA CERERE
Box on demand

Descriere tehnică
Format A4, 100 pagini, hârtie offset albă 70 gr/mp. Dimensiune
copertă: 30.5 cm x 21.5 cm. Materialele şi culorile produsului pot fi
alese la cerere. Ambalaj la cerere.
Technical description
A4 size, 100 pages, white offset paper 70 gr/sqm. Cover size: 30.5 cm
x 21.5 cm. The materials and colors of the product can be chosen
on request. Packaging on request.

Acest caiet va fi poate cel mai frumos cadou pe care copilul sau nepotul dumneavoastră și l-ar putea dori.
Fiecare dintre noi este entuziasmat să
audă poveștile parinților despre cum
era atunci când abia prinsese viață, de
ce să nu le oferim copiilor acest cadou
minunat? Prietenii, rudele, cunostințele
pot lăsa mesaje frumoase și urale de
bine pentru nou născut, pe care copilul dumneavoastră le poate savura
citindu-le mai târziu. Puteți nota acolo
evoluția acestuia, să atașați poze, sau
să povestiți ce năzdrăvănii a facut acesta când înca era un mic copil. Să notați
ziua când acesta a mers pentru prima
dată, sau când a spus primul cuvânt.
Doar imaginația este limita, iar imaginație avem cu toții din belșug.

This notebook may be the most beautiful gift your child or grandchild might
want. Each of us is excited to hear the
stories of our parents about how we
were as babies, why not give our children or gandchildren this wonderful
gift? Siblings, relatives, friends can
leave nice messages and good cheers
for the newborn baby, which your child
can enjoy reading late. You can mark
his evolution there, attach pictures, or
tell what funny things did when they
were still a little child. Write down the
day when they first walked or when
they said the first word. Only imagination is the limit, and imagination we all
have plenty.

Descriere tehnică
Format A4, 100 pagini, hârtie offset albă 70 gr/mp. Dimensiune
copertă: 30.5 cm x 21.5 cm. Materialele şi culorile produsului pot fi
alese la cerere. Ambalaj la cerere.
Technical description
A4 size, 100 pages, white offset paper 70 gr/sqm. Cover size: 30.5 cm
x 21.5 cm. The materials and colors of the product can be chosen
on request. Packaging on request.

Colegii, prietenii, profesorii dragi ție
îți pot lăsa mesaje frumoase prin care
să descriere anii petrecuți împreună.
Iți pot lăsa urale pentru viitor, desene
amuzante și de ce nu poze. Imaginația
ta și a lor este limita. Poți utiliza caietul în nenumărate moduri. Gandește-te
ce frumos va fi peste trecerea vremii
să recitești acest caiet, să îți amintești
de năzdrăvăniile petrecute în anii tăi
de școală, de glumele sau bâlbele colegilor notate în caiet. Doar imaginația
este limita, iar imaginație avem cu toții
din belțug. Ce frumos va fi să vezi fețele
colegilor în pozele atașate în caiet. La
întrunirile cu foștii colegi poți prezenta
caietul și să savurați împreună frumoșii
ani ce au trecut.

Colleagues, friends, dear teachers
can leave you beautiful messages to
describe the years spent together.
They can leave you cheers for the future, funny drawings and why not pictures. Your imagination and theirs is
the limit. You can use the notebook in
countless ways. Think about how beautiful it will be over the passing of time to
read this notebook, remember the time
of your school years, the jokes of your
colleagues. Only imagination is the limit, and imagination we all have plenty.
How nice it will be to see colleagues'
faces in the pictures attached to the
notebook. At meetings with former
colleagues you can present your notebook and enjoy together the beautiful
years that have passed.
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HORECA
Horeca

NOI
PROPUNEM
TU ALEGI!
We Propose
– You choose!

COLORS

MAPA MENIU ŞI NOTĂ
DE PLATĂ CLASSIC MK
Classic MK Menu
and Bill Cover

NOI
PROPUNEM
TU ALEGI!
We Propose
– You choose!

COLORS

MAPA MENIU ŞI NOTĂ
DE PLATĂ CLASSIC MK
LEATHER
Classic Leather MK Menu
and Bill Cover

MARO / BROWN
MARO / BROWN

NEGRU / BLACK

MENU SIZE

MENU SIZE
A4+
A4+

BILL COVER
SIZE

BILL COVER
SIZE

10.5x18 cm
10.5x18 cm

ÎN
STOC

ÎN
STOC

Accesorizează-ți restaurantul, cafeneaua, pub-ul sau terasa cu mapele de
meniu și notele de plată Classic MK – din
piele ecologică sau Classic MK Leather
– din piele naturală. Fomatul mapelor
de meniu este A4, acestea au coperți
buretate, iar sistemul de prindere al filelor este unul cu aripioară și șuruburi.
Formatul notelor de plată este 10,5 x
18 cm, acestea au de asemenea coperți
buretate și un buzunar oblic la interior
pentru bonul fiscal și bancnote.

Accessorize your restaurant, your café, the pub or terrace with the Classic
MK menu and bill covers - made from
organic leather or with the Classic MK
Leather menu and bill covers - made
from natural leather. The menu is A4,
it has sponged covers, and the gripping
system is one with a wing and screws.
The format of the bill covers is 10.5 x 18
cm, they also have sponged covers and
an oblique pocket on the inside for the
bill and the banknotes.
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