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

Nina Tudor
CEO Unika
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PU Leather Agendas

Descriere tehnică
Copertă exterioară flexibilă din
piele PU dublă față, metalizată, cu
buzunare interioare pentru documente și 2 buzunare pentru carduri
și cărți de vizită, închidere cu capsă
metalică. Clapa poate fi utilizată ca
suport pentru pix. Bloc detașabil nedatat, format 16x22 cm, hârtie offset alb, nr. pagini 224, tipar 2 culori,
harta României forzatz, cusătură perimetrală, semn de carte. Ambalare
individuală în cutie de carton alb.

AGendA COmO
Como Agenda

PROdUS
nOU

Technical description
Flexible double-sided PU leather
outer cover, metallic, with inside
pockets for documents and 2 pockets for cards and business cards,
closure with metal staple. The flap
can be used as a pen holder. Undated removable block, format 16x22
cm, white offset paper, 224 pages,
2-color pattern, map of Romania
forzatz, perimeter seam, bookmark.
Individual packaging in white cardboard box.

COLORS

arGintiu
silVer

Verde perlat
pearl Green

arămiu
copper

albastru perlat
pearl blue

SIze

16x22 cm

Agenda te duce cu gândul la Lacul Como,
cu frumusețea și strălucirea lui în orice
anotimp. Produsul arată spectaculos datorită materialului utilizat, a designul util
și prietenos.
• Se pretează atât la TS/Folio cât și la imprimare policromie, așa putem transfera culorile brandului dvs direct pe copertă, fapt ce îl va face mai vizibil și chiar
memorabil.
• Agenda este potrivită persoanelor îndrăznețe, culorile sidefate ale coperților
atrag atenția și pun accentul pe îndrăzneală.

• The agenda reminds you of Lake Como,
with its beauty and brilliance in any season. The product looks spectacular due to
the material used, the useful and friendly
design.
• It is suitable for both TS / Folio and polychrome printing, so we can "transfer" the
colors of your brand directly on the cover,
which will make it more visible and even
memorable.
• The agenda is suitable for bold people,
the pearly colors of the covers attract attention and emphasize boldness.

ÎN
STOC
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Descriere tehnică
Copertă exterioară buretată, din
piele tip nubuk, cu buzunare diverse
în interior și sistem de închidere cu
clapă și magnet, margini inisate
prin vopsire manuală. Bloc detașabil
datat, format 16x22 cm, hârtie ofset ivoire, nr. pagini 344, tipar 2 culori, hărți policromie, semn de carte.
Culori coperți: gri, bordo, albastru.
Ambalare în cutie individuală kraft,
protecție cu silk paper.

AGENDA SOFT
Soft Agenda

PRODUS
NOU
Technical description
Sponged cover, made of nubuk
leather, with various pockets inside
and closure system with lap and
magnet, edges inished by hand
painting. Dated removable block,
size 16x22 cm, ivory ofset paper,
no. 344 pages, 2-color pattern, polychrome maps, bookmark. Cover colors: gray, burgundy, blue. Packing in
individual kraft box, protection with
silk paper.

COLORS

bordo
claret

Gri ÎncHis
darK GreY

albastru
blue

SIZE

16x22 cm

Nou în colecția UNIKA – agendă Soft din piele
moale cu aspect catifelat.
Agenda se pretează la personalizare prin
timbru sec, print UV și folio. Potrivită pentru
orice out t – agenda aduce un plus de
elegantă și modernism.
Închiderea cu clapă magnetică face agenda
ușor de folosit, iar buzunarele interioare te
ajută să-ți organizezi mai bine cărțile de vizită
și cardurile.

New in the UNIKA collection - Soft leather
agenda with velvety look.
The agenda is suitable for personalization by
dry stamp, UV print and folio. Suitable for any
out t - the agenda adds elegance and
modernism.
The magnetic ap closure makes the agenda
easy to use, and the inside pockets help you
better organize your business cards and bank
cards.

ÎN
STOC
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Descriere tehnică
Copertă flexibilă din piele PU dublă
față, colț rotund, cusutură perimetrală, prinsă de bloc cu spiră
semi-ascunsă. Bloc fix autodatat,
format 16x22 cm, hârtie offset ivory,
nr. pagini 224, tipar 2 culori. Culori
coperți: portocaliu, negru, verde, albastru. Ambalare în cutie colectivă.

AGendA 360
360 Agenda

PROdUS
nOU

Technical description
Flexible double-sided PU leather cover, round corner, perimeter seam, semi-hidden coil block.
Self-dated fixed block, size 16x22
cm, ivory offset paper, 224 pages,
2-color pattern. Cover colors: orange, black, green, blue. Collective
box packaging.

COLORS
portocaliu
oranGe

Verde
Green

neGru
blacK

albastru
blue

SIze

16x22 cm

• Nou în colecția UNIKA – agendă cu spirală, colorată și veselă.
• Acestă agendă stă perfect pe orice suprafață plată atunci când este deschisă, sau
se poate îndoi la 360 de grade pentru o
experiență cât mai confortabilă a utilizării.
• Materialul texturat este plăcut la atingere și se pretează foarte bine la personalizarea prin timbru sec sau prin folio.

• New in the UNIKA collection - spiral
agenda, colorful and cheerful.
• This agenda its perfectly on any lat surface when is opened, or can be bent 360
degrees for a more comfortable user experience.
• The textured material is pleasant to the
touch and is suitable for personalization
by dry stamp or folio.

ÎN
STOC
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Descriere tehnică
Copertă buretată față, din piele PU
soft, închidere cu elastic lat. Bloc fix
datat, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, tipar 2 culori, hărți policromie, semn de carte.
Opțional cant colorat pigment. Culori coperți: gri, albastru, verde, roșu.
Ambalare în cutie colectivă.

AGendA VeLUTInO
Velutino Agenda

PROdUS
nOU

Technical description
Sponged cover, made of soft PU
leather, wide elastic closure. Dated fixed block, format 16x22 cm,
ivory offset paper, no. 344 pages,
2-color pattern, polychrome maps,
bookmark. Optional colored pigment edge. Cover colors: gray, blue,
green, red. Collective box packaging.

COLORS
Gri
GreY

roșu
red

Verde
Green

albastru
blue

SIze

16x22 cm

• Produs NOU cu închidere modernă cu
elastic lat, din material foarte fin/catifelat la atingere te face să nu o lași din
mâna .
• Se pretează extraordinar la personalizare prin timbru sec sau print UV.

• NEW product with modern closure
with wide elastic, made of very fine /
velvety material to the touch makes you
"do not let go of your hand".
• It is extremely suitable for customization by dry stamp or UV print.

ÎN
STOC
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Descriere tehnică
Copertă flexibilă, din material dublă
față, la exterior piele tip nubuk, colț
rotund copertă și bloc, suport pentru pix în cotor, margini finisate prin
vopsire manuală, etichetă metalică
cu an, semn de carte. Bloc fix nedatat, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 224, tipar 2 culori, harta României forzatz. Culori:
gri, albastru, bordo. Ambalare individuală în cutie din carton alb.

AGendA nUbUk
Nubuk Agenda

Technical description
Flexible cover, made of double-sided material, nubuk leather on the
outside, round corner cover and
block, pen holder in the back, edges finished by hand painting, metal
label with year, bookmark. Undated fixed block, size 16x22 cm, ivory
offset paper, no. pages 224, 2-color
pattern, map of Romania forzatz.
Colors: gray, blue, burgundy. Individual packaging in white cardboard
box.

COLORS
bordo
claret

Gri descHis
liGHt GreY

albastru
blue

Gri ÎncHis
darK GreY

SIze

16x22 cm

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

• Flexible product, very fine to touch,
the cover material is silky, suited for dry
stamping and folio, it makes you think
about the finest material that imitates
natural leather.
• The agenda is provided with a pen
holder into the spine.
• Colors have been specially chosen to
suit both office and casual outfits.
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Copertă buretată din piele PU
cu buzunare diverse în interior
și sistem de închidere cu clapă și
magnet. Bloc detașabil datat, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire,
nr. pagini 344, tipar 2 culori, hărți
policromie. ”Opțional cant colorat:
auriu, argintiu, diverse culori mate
pigment„. Culori coperți: gri, bordo,
albastru. Ambalare în cutie kraft cu
protecție silk paper.

AGendA ShAdOw
Shadow Agenda

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

COLORS
bordo
claret

Gri
GreY

albastru
blue

SIze

16x22 cm

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

Product made from leather with shadows – hence the Shadow name, very
pleasant to the touch, with a flap and
magnet closure.
• Multi-utilities agenda, it features a pen
holder, and various inside pockets for
business cards and cards – perfect for
business meetings.
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Copertă exterioară buretată din
piele PU, cu buzunare interioare
pentru cărți de vizită sau carduri, închidere cu capsă, suport pix.
Bloc detașabil datat, format 16x22
cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini
344, tipar 2 culori, hărți policromie.
”Opțional cant colorat: auriu, argintiu, diverse culori mate pigment„.
Culori coperți: maro, bordo, albastru, negru. Ambalare individuală în
cutie carton kraft cu protecție silk
paper.

AGendA LOIS
Lois Agenda

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

COLORS
maro
brown

bordo
claret

albastru
blue

neGru
blacK

SIze

16x22 cm

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

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

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Copertă exterioară flexibilă din
piele PU dublă față, cu buzunare
interioare pentru cărti de vizită sau
carduri, închidere cu clapă. Bloc detașabil nedatat, format 16x22 cm,
hârtie offset ivoire, nr. pagini 224,
tipar 2 culori, harta României forzatz, cusătură perimetrală inclusă.
”Opțional cant colorat: diverse culori
mate pigment„. Culori coperți: maro,
albastru, gri, verde. Ambalare individuală în cutie de carton alb.

AGendA eVOLUTIOn
Evolution Agenda

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

COLORS
maro
brown

Gri
GreY

albastru
blue

Verde
Green

SIze

16x22 cm

•
•
•
•
•

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

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

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Copertă buretata față, din piele
PU în 2 culori cu texturi diferite,
buzunar documente pe coperta
1, colțuri rotunjite copertă si bloc.
Bloc săptămânal datat, FSC, for
mat 20.5x26 cm, hârtie oﬀset ivory,
nr. pagini 136, tipar 2 culori, hărți
policromie, semn de carte. Culori
copertă: albastru, negru, verde. Am
balare în cutie colectivă.

AGENDA SETTE
Sette Agenda

PRODUS
NOU
Sponged cover, made of PU leather
in 2 colors with diﬀerent textures,
document pocket on cover 1, round
ed corners cover and block. Dated
weekly block, FSC, size 20.5x26 cm,
ivory oﬀset paper, no. pages 136,
2-color pattern, polychrome maps,
bookmark. Cover colors: blue, black,
green. Collective box packaging.

COLORS
VERDE
GREEN

ALBASTRU
BLUE

SIZE

16x22 cm

NEGRU
BLACK

• Agendă săptămânală format A4 tip
Manager cu buzunar, perfectă pentru
cei care nu știu unde să-și depozitieze
ﬁțuicile, notițele sau chiar, de ce nu,
telefonul mobil.
• Produs bine primit de persoane foar
te organizate având în interior foile or
ganizate pe lună/săptămână/zile/ore,
chiar.
• Confecționată din două materiale cu
texturi diferite, agenda Sette se pre
tează atât la personalizarea prin timb
ru sec sau folio cât și la personalizarea
prin prinț UV.

• A4 Manager weekly diary with pock
et, perfect for those who do not know
where to store their ﬁles, notes or even,
why not, their mobile phone.
• Product well received by very orga
nized people with inside the sheets or
ganized by month / week / days / hours,
even.
• Made of two materials with diﬀerent
textures, the Sette agenda is suitable
for both personalization by dry stamp
or folio and personalization by UV
prince.
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Copertă flexibilă, din material
piele PU dublă față, termosensibil, colț rotund copertă și bloc,
cusătură perimetrală, 2 clape de
pix care blocheză coperta. Bloc
fix datat, format 16x22 cm, hârtie
offset ivoire, nr. pagini 344, tipar
2 culori, hărți policromie, semn de
carte. ”Opțional cant colorat: diverse culori mate pigment„. Culori:
vernil, bleu, bej, albastru. Ambalare în cutie colectivă.

AGendA COLORed
Colored Agenda

Technical description
Flexible cover, made of double-sided PU leather material, heat-sensitive, round corner cover and
block, perimeter seam, 2 pen flaps
that lock the cover. Dated fixed
block, format 16x22 cm, ivory offset paper, no. 344 pages, 2-color
pattern, polychrome maps, bookmark. ”Optional colored edge:
various matte pigment colors„.
Colors: varnish, light blue, beige,
blue. Collective box packaging.

COLORS
Vernil
VarnisH

bleu
liGHt blue
new!

bej
beiGe

SIze

16x22 cm

albastru ÎncHis
darK blue

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

• Flexible, soft to touch product, the
cover material imitates very well natural
leather, it is thermosensitive, very suitable for dry stamping and colored foil.
• The closure of the agenda is done with
pen holder.
• Colors of the covers are pastel, inspired by nature: green - raw grass,
blue - clear sky, beige - field of ripe
wheat, dark blue – ocean.
• You can also find them in stoc now!
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Copertă exterioară fixă este tare,
din piele ecologică texturată, închidere cu clapă metalică și magnet,
colț rotund. Bloc fix nedatat, format
16x22 cm, hârtie offset alb, nr. pagini
224, tipar 2 culori, harta României
forzatz, semn de carte. Culori disponibile: maro, albastru, gri, verde
”culoare noua„ Ambalare în cutie
colectivă.

AGendA meTAL
Metal Agenda

Technical description
The fixed outer cover is hard, made
of textured ecological leather, closure with metal flap and magnet,
round corner. Undated fixed block,
size 16x22 cm, white offset paper,
224 pages, 2-color pattern, forzatz map of Romania, bookmark.
Available colors: brown, blue, gray,
green. Collective box packaging.

COLORS
Gri
GreY

maro
brown
new!

albastru
blue

Verde
Green

SIze

16x22 cm

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

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

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Agendă dublă cu copertă flexibilă
din piele ecologică dublă față, în 2
culori. Format bloc: 16x22 cm, colț
rotund. Un bloc reprezintă agenda săptămânală datată, iar celălalt
agenda nedatată, în total 256 pagini
tipărite la 2 culori, pe hârtie offset
ivoire de 70 gr. ”Opțional cant colorat: diverse culori mate pigment„.
Combinații copertă din 2 culori din:
negru cu roșu, verde cu portocaliu,
albastru cu bleu. Ambalare în cutie
colectivă.

AGendA TwIn
Twin Agenda

Technical description
Double agenda with flexible cover
made of double-sided PU leather,
in 2 colors. Block format: 16x22 cm,
round corner. One block represents
the dated weekly diary, and the other undated diary, a total of 256 pages printed in 2 colors, on ivory offset
paper of 70 gr. ”Optional colored
edge: various matte pigment colors„. Cover combinations in 2 colors
from: black with red, green with orange, blue with blue. Collective box
packaging.

COLORS
albastru
blue

neGru
blacK

Verde
Green

bleu
liGHt blue

roșu
red

portocaliu
oranGe

+

SIze

16x22 cm

+

+

• Produs lexibil, modern, cu dublă deschidere pe orizontală față-verso și dublă
utilitate - bloc datat sătămânal și nedatat.
Este realizat dintr-un material moale la
atingere, în culori de tip pastel.
• Pretabil la timbru sec, UV și chiar etichetă
de rășină, una dintre cele mai noi metode
de branding folosite în special pentru
marele avantaj de a comunica complet
și corect culorile logoului dumneavoastră, chiar și policromie – iind aceasta din
urmă UNIKA metodă de personalizare full
color din România.

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

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Copertă exterioară flexibilă din piele
ecologică, cusătură perimetrală inclusă, închidere cu clapă și magnet
- clapa poate fi tăiată pe contur. Bloc
fix nedatat, format 16x22 cm, hârtie
offset ivoire, nr. pagini 224, tipar 2
culori, harta României forzatz, semn
de carte. Culori: gri pearl, albastru
pearl, verde pearl. Ambalare în cutie
colectivă.

AGendA TOSCA
Tosca Agenda

Technical description
Flexible outer cover made of PU
leather, perimeter seam included,
flap and magnet closure - the flap
can be cut on the contour. Undated
fixed block, format 16x22 cm, ivory
offset paper, 224 pages, 2-color pattern, forzatz map of Romania, bookmark. Colors: pearl gray, pearl blue,
pearl green. Collective box packaging.

COLORS
Verde perlat
pearl Green

albastru perlat
pearl blue

Gri perlat
pearl GreY

SIze

16x22 cm

• Material foarte asemănător cu pielea
naturală cu aspect prețios, recent lansat
și folosit în cele mai căutate game având
culori ușor sidefate.
• Produs cu închidere cu magnet ce poate
i personalizat UnikaT – tăiere sigle, semne
pe contur – vezi exemplu în catalog.
• Acum le găsiți și în stoc la noi!

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

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Copertă tare, din piele PU cu aspect pânzat, etichetă cu rășină
cu anul, bloc fix nedatat, format
16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr.
pagini 224, tipar 2 culori, harta
României forzatz, semn de carte.
”Opțional cant colorat: auriu, argintiu, diverse culori mate pigment„. Culori copertă: negru, albastru, gri, roșu. Culori opționale:
verde, maro, bleu, portocaliu. Ambalare in cutie colectivă.

AGendA FILI
Fili Agenda

Technical description
Hard cover, made of PU leather with canvas look, resin label
with year, undated fixed block,
size 16x22 cm, ivory offset paper,
244 pages, 2-color pattern, forzatz map of Romania, bookmark.
”Optional colored edge: gold, silver, various matte pigment colors„. Cover colors: black, blue,
gray, red. Optional colors: green,
brown, blue, orange. Packing in
collective box.

COLORS
neGru
blacK

albastru
blue

Gri
GreY

roșu
red

SIze

16x22 cm

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

• The cover has a precious look, fine-totouch, watermarked material, suited for
dry stamp, embroidery and folio.
• It is marketed with a resin label included in the price - one of the newest
branding methods used especially for
the great advantage of fully and accurately communicating the colors of your
logo, even polychromy - being the ultimate Unique personalization method
full color in Romania.
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Copertă flexibilă, din piele PU dublă
față, cu suport pentru pix, colț rotund, închidere cu clapă reglabilă.
Bloc fix nedatat, format 16x22 cm,
hârtie offset alb, nr. pagini 224, tipar 2 culori, harta României forzatz,
semn de carte. ”Opțional cant colorat: diverse culori mate pigment„.
Culori copertă: negru, maro, roșu,
verde, albastru, cu bej la interior.
Ambalare în cutie colectivă.

AGendA RAVeLO
Ravelo Agenda

Technical description
Flexible cover, made of PU double-sided leather, with pen holder, round corner, adjustable flap
closure. Undated fixed block, size
16x22 cm, white offset paper, 244
pages, 2-color pattern, forzatz map
of Romania, bookmark. ”Optional
colored edge: various matte pigment colors„. Cover colors: black,
brown, red, green, blue, with beige
inside. Collective box packaging.

COLORS
albastru
blue

Verde
Green

SIze

16x22 cm

neGru
blacK

roșu
red

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

• Flexible, soft to the touch, with a rounded corner friendly shape, ADJUSTABLE
pen holder - for many sizes.
• Suitable for dry stamp, folio or even UV
print.
• Visibly rounded corners, ergonomic to
wearing.
• You can also ind them in stock now!
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Copertă exterioară buretată față,
din piele ecologică texturată,
închidere cu clapă și capsă; clapa
poate fi utilizată drept suport pix.
Bloc fix, datat, format 16x22 cm,
hârtie offset alb, nr. pagini 344, tipar 2 culori, hărți policromie sau
bloc fix, nedatat, format 16x22
cm, hârtie offset alb, nr. pagini
224, tipar 2 culori, harta României
forzatz, semn de carte. La cerere
clapa de închidere se poate executa în forma siglei. Ambalare în
cutie colectivă.

GAmA denIm
AGende dATATe, nedATATe
Denim Range – dated, undated agendas

PROdUS
nOU

Technical description
Padded frot cover, made of textured PU leather, flap and staple
closure; the flap can be used as
a pen holder. Fixed block, dated,
format 16x22 cm, white offset paper, 344 pages, 2-color print, polychrome maps or fixed block, undated, size 16x22 cm, white offset
paper, 224 pages, 2-color pattern,
forzatz map of Romania, bookmark. On request, the closing flap
can be made in the form of a logo.
Collective box packaging.

COLORS
neGru
blacK

albastru
blue

bej
beiGe

roșu
red

SIze

16x22 cm

• Produs Nou! Agendă cu clapă de prindere ce poate i folosită că și suport de pix.
• Agenda este confecționată din material
iligrant texturat ce imită foarte bine textura blugilor.
• Acest material se pretează foarte bine la
personalizarea prin broderie și prinț UV –
se poate realiza chiar și o îmbinare între
aceste – efectul iind unul remarcabil.

• New product! Diary with lap that can be
used as a pen holder.
• The diary is made of textured iligree
material that mimics the texture of jeans
very well.
• This material is very suitable for personalization through embroidery and UV
print - you can even make a joint between
them - the efect is remarkable.

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

Coperta este buretată, din piele PU,
combinație de 2 culori, colț rotund,
suport pentru pix în cotor. Bloc fix datat,
format 16x22 cm, hârtie offset ivoire,
nr. pagini 344, tipar 2 culori, forzatz
harta României, sau bloc fix nedatat,
format 16x22 cm, hârtie offset ivoire,
nr. pagini 224, tipar 2 culori, forzatz harta României, sau bloc fix combi
”săptămânal datat+nedatat„, format
16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini
256, tipar 2 culori cant colorat pigment
inclus, semn de carte. Ambalare în cutie
colectivă.

GAmA deCOR
AGende dATATe, nedATATe, COmbI
Decor Range – dated, undated, combi agendas

Technical description

Padded cover, made of PU leather,
combination of 2 colors, round corner,
pen holder in the spine. Dated fixed
block, format 16x22 cm, ivory offset paper, 344 pages, 2-color printing, forzatz
map of Romania, undated fixed block,
format 16x22 cm, ivory offset paper,
224 pages, 2-color print, forzatz map of
Romania, or fixed combi block ”weekly dated + undated„, format 16x22 cm,
ivory offset paper, 256 pages, 2-color
pattern colored pigment edge included,
bookmark. Collective box packaging.

COLORS
albastru
blue

neGru
blacK

Verde
Green

bleu
liGHt blue

Gri
GreY

portocaliu
oranGe

+

SIze

16x22 cm

+

+

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

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

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Coperta este buretată față, din
piele PU. Bloc fix datat, format
16x22 cm, hârtie offset alb, nr.
pagini 344, tipar 2 culori, harta
României forzatz, sau bloc fix nedatat, format 16x22 cm, hârtie offset alb, nr. pagini 224, tipar 2 culori,
harta României forzatz, sau bloc fix
combi ”săptămânal datat+nedatat„,
format 16x22 cm, hârtie offset alb,
nr. pagini 256, tipar 2 culori semn
de carte. ”Opțional cant colorat:
diverse culori mate pigment„. Ambalare în cutie colectivă.

GAmA VOGUe
AGende dATATe, nedATATe, COmbI
Vogue Range – dated, undated, combi agendas

Technical description
Padded front cover, made of PU
leather. Dated fixed block, size
16x22 cm, white offset paper, 344
pages, 2-color print, forzatz map of
Romania, or undated fixed block,
size 16x22 cm, white offset paper,
244 pages, 2-color print, map of
Romania forzatz, or fixed combi
block ”weekly dated + undated„,
size 16x22 cm, white offset paper,
256 pages, print 2 colors bookmark. ”Optional colored edge: various matte pigment colors„. Collective box packaging.

COLORS
Vernil
VarnisH

maGenta

turquoise

alb
wHite

SIze

16x22 cm

• Noua gama Vogue – vine într-o combinație de culori puternice, care să atragă
atenția - vernil, magenta, turquoise, alb.
Produs vesel .
• Acest aspect ne permite să ne jucăm
și cu personalizarile – se pretează foarte
bine pentru imprimare policromie.
• A fost elaborat pe toate formatele utilizate în mod curent: săptămânală, ne/
datată, combi și chiar și planner, unde
DOAR aici îl găsim.

• The new Vogue range - comes in a strong
color combination that attracts attention varnish, magenta, turquoise, white.
• "Merry" product. This aspect allows us to
"play" with the customizations - it is very
suitable for polychrome printing.
• It was developed on all commonly used
formats: weekly, undated, combi and even
planner, where we can ONLY ind it here.
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Agendă săptămânală - copertă buretată față, din piele PU. Bloc FSC
datat săptămânal, format 20.5x26
cm, hârtie offset ivory, nr. pagini
136, tipar 2 culori, hărți policromie, semn de carte. Planner - copertă buretată față, din piele PU.
Bloc fix datat săptămânal, format
28x10 cm, hârtie offset alb, nr.
pagini 108, spiră metalică neagră.
”Opțional cant colorat: diverse culori mate pigment„. Ambalare în
cutie colectivă.

GAmA VOGUe
AGendA SăPTămânALă, PLAnneR
Vogue Range – weekly agenda, planner

Technical description
Weekly diary - front Padded cover, made of PU leather. FSCweekly
dated block, size 20.5x26 cm, ivory offset paper, 136 pages, 2-colors pattern, polychrome maps,
bookmark. Planner - Padded front
cover, made of PU leather. Fixed
weekly dated block, size 28x10
cm, white offset paper, 108 pages,
black metal coil. ”Optional colored
edge: various matte pigment colors„. Collective box packaging.

COLORS
Vernil
VarnisH

maGenta

turquoise

alb
wHite

SIze

20.5x26 cm / 28x10 cm

• Noua gama Vogue – vine într-o combinație de culori puternice, care să atragă
atenția - vernil, magenta, turquoise, alb.
Produs vesel .
• Acest aspect ne permite să ne jucăm
și cu personalizarile – se pretează foarte
bine pentru imprimare policromie.
• A fost elaborat pe toate formatele utilizate în mod curent: săptămânală, ne/
datată, combi și chiar și planner, unde
DOAR aici îl găsim.

• The new Vogue range - comes in a strong
color combination that attracts attention varnish, magenta, turquoise, white.
• "Merry" product. This aspect allows us to
"play" with the customizations - it is very
suitable for polychrome printing.
• It was developed on all commonly used
formats: weekly, undated, combi and even
planner, where we can ONLY ind it here.
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Copertă flexibilă din piele PU dublă
față, colțuri rotunjite. Bloc fix datat,
format 16x22 cm, hârtie offset alb,
nr. pagini 344, tipar 2 culori, hărți
policromie, sau bloc fix nedatat,
format 16x22 cm, hârtie offset alb,
nr. pagini 224, tipar 2 culori, forzatz
harta României, sau bloc fix combi
”săptămânal datat+nedatat„, format
16x22 cm, hârtie offset alb, nr. pagini
256, tipar 2 culori, semn de carte.
”Opțional cant colorat: diverse culori mate pigment„. Ambalare în cutie
colectivă.

GAmA FLexI
AGende dATATe, nedATATe, COmbI
Flexi Range – dated, undated, combi agendas

Technical description
Flexible double-sided PU leather
cover, rounded corners. Dated fixed
block, size 16x22 cm, white offset
paper, 344 pages, 2-color print,
polychrome maps, or undated fixed
block, size 16x22 cm, white offset
paper, 244 pages, 2-color print, forzatz map of Romania, or fixed combi
block ”weekly dated + undated„, size
16x22 cm, white offset paper, 256
pages, 2-color pattern, bookmark.
”Optional colored edge: various
matte pigment colors„. Collective box
packaging.

COLORS
albastru
blue

neGru
blacK

Verde
Green

new!
Gri
GreY

SIze

16x22 cm

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

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

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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AGende
eCO
Eco Agendas

Descriere tehnică
Copertă exterioară flexibilă, piele
regenerată dublă față, colț rotund
copertă și bloc, închidere cu elastic tubular pe orizontală. Bloc fix
autodatat, format 16x22 cm, hârtie
offset ivory, nr. pagini 224, tipar 2
culori, semn de carte. Culori coperți:
verde și bej. Ambalare individuală în
cutie de carton alb.

AGendA
eCOLeATheR
EcoLeather
Agenda

Technical description
Flexible cover, double-sided regenerated leather, round corners
cover and block, horizontal tubular elastic closure. Self-dated fixed
block, format 16x22 cm, ivory offset
paper, 224 pages, 2-color pattern,
bookmark. Cover colors: green and
beige. Individual packaging in white
cardboard box.

PROdUS
nOU

COLORS
Verde
Green

SIze

12.5x20 cm

bej
beiGe

• Care about nature! Agendă UnikaT în Ro
fa- bricată din piele regenerată.
• Produsul este potrivit clienților cărora le
pasă de planetă și doresc să educe piața în
direcția ecologizării – iecare din noi poate
să ie un endorser al păstrării planetei
sănătoase .
• Culorile utilizate pentru această gamă sunt
verde și bej – culori ce denotă și mai mult
caracterul Eco al produsului.

• Care about nature! UnikaT Agenda in Ro
made of regenerated leather.

• The product is suitable for customers who
care about the planet and want to educate
the market towards greening - each of us
can be an endorser of "keeping the planet
healthy".
• The colors used for this range are green
and beige - colors that further denote the
Eco character of the product.
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Descriere tehnică
Copertă tare, din material BIODEGRADABIL, cu textură de lemn, bloc
datat FSC, format 16x22 cm, hârtie
offset ivory, nr. pagini 344, tipar 2
culori, hărți policromie, sau bloc nedatat FSC, format 16x22 cm, hârtie
offset ivory, nr. pagini 224, tipar 2
culori, harta României forzatz, semn
de carte. Culori copertă: maro și bej.
Ambalare în cutie colectivă. Produsul este disponibul la comandă. Se
poate produce și în varianta de piele
PU cu aceeași textură.

GAmA FOReST
AGende dATATe, nedATATe
Forest Range – dated, undated agenda

PROdUS
nOU
Technical description
Hard cover, made of BIODEGRADABLE material, with wood texture,
dated FSC block, size 16x22 cm, ivory offset paper, 344 pages , 2-color
print, polychrome maps, or undated FSC block, size 16x22 cm, ivory
offset paper, 224 pages, 2-color
pattern, forzatz map of Romania,
bookmark. Cover colors: brown and
beige. Collective box packaging. The
product is order based. It can also
be produced in the PU leather version with the same texture.

COLORS
maro
brown

SIze

16x22 cm

bej
beiGe
• Let’s save the world together - agenda

• "Let“s save the world together" - Forest

Forest este confecționată din material biodegradabil și bloc FSC.
• Însăși denumirea produsului ne induce
ideea pădurii, aspectul de tip lemn devine
cald și ne duce cu gândul mai aproape de
natură.
• Materialul folosit arată impecabil personalizat cu TS, chiar și dacă folosim machete supradimensionate.
• Foarte potrivită pentru cei care doresc să
transmită prin această agenda că le pasă de
natură și mediul înconjurător.

agenda is made of biodegradable material
and FSC block.
• The very name of the product induces the
idea of the forest, the wood-like appearance
becomes "warm" and brings us closer to nature.
• The material used looks impeccably personalized with TS, even if we use oversized
models.
• Very suitable for those who want to convey
through this agenda that they care about
nature and the environment.
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Descriere tehnică
Copertă buretată față, din material
eco termo-natura, cu anul pe coperta 1, bloc datat FSC, format 16x22
cm, hârtie offset alb, nr. pagini 344,
tipar 2 culori, hărți policromie sau
bloc nedatat FSC, format 16x22 cm,
hârtie offset alb, nr. pagini 224, tipar
2 culori, harta României forzatz sau
bloc combi FSC ”săptămânal datat
+ nedatat„, format 16x22 cm, hârtie
offset alb, nr. pagini 256, tipar 2
culori, semn de carte. Ambalare în
cutie colectivă.

GAmA nATURA
AGende dATATe, nedATATe, COmbI
Natura Range – dated, undated, combi agenda

Technical description
Padded front cover, made of
eco-thermo-nature material, with
the year on cover 1, block dated
FSC, format 16x22 cm, white offset paper, 344 pages, 2-color print,
polychrome maps or undated FSC
block, format 16x22 cm, white offset
paper, 224 pages, 2-color print, map
of Romania forzatz or FSC combi
block ”weekly dated + undated„, format 16x22 cm, white offset paper,
256 pages, 2-color pattern, bookmark. Collective box packaging.

COLORS
Gri
GreY

bej
Verde lime
beiGe liGHt Green

new!

OPŢIOnAL

portocaliu
oranGe

roșu
red

SIze

16x22 cm

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

• Eco Friendly fully branded!
• Ecological cover material:
"care about nature"
• Even FSC accredited block
• From the name of the product, the
thought goes to the idea of a product that
comes maybe even from nature, its colors
seem to send us this message as well, the
gray - the sand, ornge – the sun, the red
- the poppy, the green - the raw lime, the
beige - the wheat ield.
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Descriere tehnică
Copertă buretata față, din material
eco termo-natura, cu anul pe coperta 1, bloc săptămânal datat FSC, format 20.5x26 cm, hârtie offset ivory,
nr. pagini 136, tipar 2 culori, hărți
policromie, semn de carte. Culori
coperta: gri, verde lime, bej, portocaliu ”culoare noua„, opțional - roșu.
Ambalare în cutie colectivă.

GAmA nATURA
AGendA SăPTămânALă
Natura Range – weekly agenda

Technical description
Padded front cover, made of
eco-thermo-nature material, with
the year on cover 1, weekly block
dated FSC, format 20.5x26 cm, ivory offset paper, 136 pages, 2-color
pattern, polychrome maps, bookmark. Cover colors: gray, lime green,
beige, orange, optional - red. Collective box packaging.

COLORS

Gri
GreY

bej
Verde lime
beiGe liGHt Green

new!

OPŢIOnAL

portocaliu
oranGe

roșu
red

SIze

20.5x26 cm

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

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

Descriere tehnică
Copertă extra-buretată din piele
naturală, colț rotund, cu buzunare
diverse în interior și sistem de închidere cu capsă metalică, suport de
pix și finisări de o calitate superioară. Interiorul este asortat coloristic
cu exteriorul coperții. Bloc detașabil
datat, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, tipar 2 culori, hărți policromie. ”Opțional cant
colorat: auriu, argintiu, diverse culori mate pigment„. Culori coperți:
bordo, verde, albastru. Ambalare în
cutie individuală neagră exterior și
gri interior, protecție cu silk paper.

AGendA AIdA
Aida Agenda

PROdUS
nOU

Technical description
Extra-padded cover made of natural
leather, round corner, with various
pockets inside and closure system
with metal staple, pen holder and
high quality finishes. The interior is
color-matched with the exterior of
the cover. Dated removable block,
size 16x22 cm, ivory offset paper,
344 pages, 2-color printing, polychrome maps. ”Optional colored
edge: gold, silver, various matte
pigment colors„. Cover colors: burgundy, green, blue. Packaging in individual box black outside and gray
inside, protection with silk paper.

COLORS
bordo
claret

SIze

16x22 cm

Verde
Green

albastru
blue

• Nou în colecția UNIKA, produs UnikaT cu
interiorul asortat coloristic cu exteriorul
coperții.
• Pielea naturală made în Italy are o textura plăcută la atingere, iar coperta buretată are efect anti-stres atunci când agenda este ținută în mâna.
• Finisajele luxoase sunt și foarte utile:
- Clapa de închidere ușor rotunjită
- Buzunare speciale pentru carduri/cărți
de vizită și chiar compartimentele pentru
diverse hărții

• New in the UNIKA collection, UnikaT
product with a color-matched interior
with the exterior of the cover.
• Natural leather made in Italy has a pleasant texture to the touch, and the sponge
cover has an anti-stress efect when the
agenda is held in the hand.
• Luxurious inishes are also very useful:
- Slightly rounded closing lap
- Special pockets for cards / business
cards and even compartments for various
"maps"
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Descriere tehnică
Copertă din piele naturală buretată,
cu buzunare diverse în interior și
sistem de închidere cu capsă metalică, suport de pix. Bloc detașabil
datat, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, tipar 2 culori, hărți policromie. ”Opțional cant
colorat: auriu, argintiu, diverse culori
mate pigment„. Culori coperți: negru, maro, albastru perlat. Ambalare
în cutie individuală neagră exterior
și gri interior, protecție cu silk paper.

AGendA COUnTRy
Country Agenda

PROdUS
nOU
Technical description
Padded natural leather cover, with
various pockets inside and closure
system with metal staple, pen holder. Dated removable block, size
16x22 cm, ivory offset paper, no.
344 pages, 2-color printing, polychrome maps. ”Optional colored
edge: gold, silver, various matte pigment colors„. Cover colors: black,
brown, pearl blue. Packaging in individual box black outside and gray
inside, protection with silk paper.

COLORS
neGru
blacK

SIze

16x22 cm

maro
brown

albastru
perlat
pearl blue
• Agenda este realizată din piele naturală
made in Italy.
• Are un design atrăgător, rustic, dar totuși elegant.
• Pielea texturată în culori masculine se
potrivește perfect cu outiturile de business. O agenda masculină care cu siguranță va atrage atenția.
• Fashion este, credem noi, cel mai potrivit atribut pentru această agenda.
• Pielea naturală vopsită în culori speciale,
foarte moderne, albastru – culoarea anului 2020, este chiar ușor strălucitoare .

• The agenda is made of natural leather
made in Italy.
• It has an attractive, rustic yet elegant design.
• Textured leather in masculine colors its
perfectly with business outits.
• A masculine agenda that will surely attract attention.
• Fashion is, we believe, the most appropriate attribute for this agenda.
• Genuine leather dyed in special colors,
very modern, blue - the color of the year
2020, is even slightly "shiny".
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Descriere tehnică
Copertă flexibilă din piele naturală,
închisă cu clapă din piele, suport pix.
Bloc detașabil datat, format 16x22
cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini
344, tipar 2 culori, hărți policromie
și are supracopertă din piele. Produsul este lucrat integral manual.
Culoare copertă: gri. Ambalare în
cutie individuală neagră exterior și
gri interior, protecție cu silk paper.

AGendA mIRROR
Mirror Agenda

mATeRIAL
nOU
Technical description
Flexible leather cover, closed with
leather flap, pen holder. Dated removable block, size 16x22 cm, ivory offset paper, 344 pages, 2-color
print, polychrome maps and has a
leather dust jacket. The product is
made entirely by hand. Cover color: gray. Packaging in individual box
black outside and gray inside, protection with silk paper.

COLORS
Gri
GreY

SIze

16x22 cm

• Agendă realizată din piele naturală, cu
suport de pix și inchidere cu clapă din piele.
• Foarte chic și elegantă, potrivită pentru
orice tip de ținută.
• Produsul este realizat manual!
• Acum le găsiți și în stoc la noi!

• Agenda made of natural leather, with pen
holder and closure with leather lap.
• Very chic and stylish, suitable for any type
of outit.
• The product is hand-made!
• You can also ind them in stock now!

ÎN
STOC
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Copertă exterioară ﬂexibilă, din piele
naturală ﬁnă. Bloc ﬁx datat, format
16x22 cm, hârtie oﬀset ivoire, nr.
pagini 344, tipar 2 culori, hărți poli
cromie. Etichetă metalică cu an pe
coperta 1. Culori coperți: albastru,
gri, verde. Ambalare individuală în
cutie carton alb. La cerere, se poate
scoate eticheta metalică și se poate
aplica un clips metalic, detașabil, în
care se pot prinde cărți de vizită,
documete sau bani.

AGENDA SEQOIA
Seqoia Agenda

MATERIAL
NOU

Flexible cover made from ﬁne nat
ural leather. Fixed dated block, for
mat 16x22 cm, oﬀset ivory paper,
344 pages, 2 colors print, full color
maps. Metallic label with the year
on cover 1. Cover colors: blue, gray,
green. Packed in individual white
cardboard box. On request, the
metal label can be removed and a
detachable metal clip can be ap
plied, in which business cards, doc
uments or money can be attached.

COLORS
GRI
GREY

VERDE
GREEN

ALBASTRU
BLUE

SIZE

16x22 cm

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

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

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

Descriere tehnică
Copertă flexibilă din piele naturală
vopsită vegetal, antialergică. Bloc fix
autodatat 16x22 cm, format 16x22
cm, hârtie offset ivory, nr. pagini
224, tipar 2 culori. Culori disponibile: maro. Ambalare în cutie cadou
din carton negru.

Montana Agenda

PROdUS
nOU

Technical description
Flexible cover made of vegetable-painted, anti-allergic natural
leather. Self-dated fixed block 16x22
cm, size 16x22 cm, ivory offset paper, 224 pages, 2-color pattern.
Available colors: brown. Packing in a
black cardboard gift box.

COLORS
maro
brown

SIze

16x22 cm

• Produs elegant fabricat din piele non-alergică.
• Numai bun de folosit zi de zi pentru a-ți nota
task-urile, gândurile și planurile.
• Se asortează ușor la orice ținută, ie ea casual sau business.

• Elegant product made of non-allergic
leather.
• Only good to use every day to write down
your tasks, thoughts and plans.
• It matches easily with any outit, be it casual or business.

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Copertă buretată și cusături ornamentale, din piele naturală, cu
buzunare diverse în interior și
sistem de închidere cu capsă metalică, are suport pix. Bloc detașabil
datat, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, tipar 2 culori, hărți policromie. ”Opțional cant
colorat: auriu, argintiu, diverse culori mate pigment„. Culori coperți:
negru, maro, albastru. Ambalare în
cutie individuală neagră.

AGendA ChAyenne
Chayenne Agenda

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

COLORS
neGru
blacK

SIze

16x22 cm

maro
brown

albastru
blue

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

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

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
37

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

AGENDA VINTAGE
Vintage Agenda

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

COLORS

maro
brown

SIZE

16x22 cm

• Agendă cu închidere magnetică confecționată din piele cu aspect vintage – foarte chic și classy.
• Este prevăzută cu buzunare pentru cărți
de vizită și carduri și este realizată integral
manual!
• Acum le găsiți și în stoc la noi!

• Magnetic closing agenda made of natural leather with vintage look - very chic and
classy.
• It comes with business card and
card pockets and is entirely handmade!

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Copertă buretată din piele naturală,
cu buzunare diverse in interior și
sistem de închidere cu bridă metalică, are suport pix. Bloc detașabil
datat, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, tipar 2 culori, hărți policromie. ”Opțional cant
colorat: auriu, argintiu, diverse culori mate pigment„. Culori coperți:
negru, maro, gri, albastru, roșu. Ambalare în cutie individuală neagră.

AGendA ALASkA
Alaska Agenda

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

COLORS
neGru
blacK

maro
brown

Gri
GreY

roșu
red

SIze

16x22 cm

albastru
blue

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

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

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
39

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

AGendA POCkeT
Pocket Agenda

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

COLORS
neGru
blacK

maro
brown

albastru
blue

coGnac

bordo
claret

bej
beiGe

SIze

16x22 cm

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

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

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
Copertă buretată din piele naturală,
combinație de două texturi cu
buzunare diverse în interior și
sistem de închidere cu capsă metalică, are suport pix. Bloc detașabil
datat, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, tipar 2 culori, hărți policromie. ”Opțional cant
colorat: auriu, argintiu, diverse culori mate pigment„. Culori coperți:
negru, maro, albastru, bordo. Ambalare în cutie individuală neagră.

AGendA VezUVIO
Vezuvio Agenda

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

COLORS
neGru
blacK

maro
brown

albastru
blue

bordo
claret

SIze

16x22 cm

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

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

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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AGende
OUTLeT
Outlet Agendas

AGendA
mILLe

AGendA
neTTO

MILLE Agenda

NETTO Agenda

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

Descriere tehnică
Copertă buretată din piele naturală, cu buzunare diverse în interior și sistem de închidere cu
mecanism metalic, are suport pix.
Bloc detașabil datat, format 16x22
cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini
344, tipar 2 culori, hărți policromie.
”Opțional cant colorat: auriu, argintiu, diverse culori mate pigment„.
Ambalare în cutie individuală kraft,
protecție cu silk paper.

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

Technical description
Padded cover made from natural
leather, with various pockets inside and closing system with metal
mechanism and pen holder. Removable dated block, format 16x22
cm, ivory offset paper, 344 pages,
2 colors print, full color maps. ”Optional colored edge: gold, silver, various pigment matte colors„. Packed
in individual kraft box with silk paper
protection.

ÎN
STOC

ÎN
STOC

COLORS
maro
brown

SIze

16x22 cm

roșu
red

COLORS
albastru
blue

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

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

SIze

16x22 cm

bordo
claret

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

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

AGendA
VIOLA

ALMA Agenda

VIOLA Agenda

Descriere tehnică
Agenda are copertă buretata, din
piele, cu buzunare diverse în interior și sistem de închidere cu
capsă metalică, suport de pix. Bloc
detașabil datat, format 16x22 cm,
hârtie offset ivoire, nr. pagini 344,
tipar 2 culori, hărți policromie. Ambalare în cutie individuală kraft, protecție cu silk paper.

Descriere tehnică
Agenda are coperta buretata, din
piele naturală, cu buzunare diverse
în interior, sistem de închidere cu
capsă magnetică, suport de pix,
și binduri pe cotor. Bloc detașabil
datat, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, tipar 2 culori, hărți policromie, cusătură perimetrală inclusă. Ambalare în cutie
individuală kraft, protecție cu silk
paper.

Technical description
Padded cover, made of leather, with
various pockets inside and a closure system with metal staple, pen
holder. Dated removable block, size
16x22 cm, ivory offset paper, no.
344 pages, 2-color printing, polychrome maps. Packed in individual
kraft box with silk paper protection.

Technical description
The agenda has a sponge cover,
made of natural leather, with various pockets inside, a closure system with magnetic staple, pen holder, and binders on the back. Dated
removable block, size 16x22 cm,
ivory offset paper, no. 344 pages,
2-color printing, polychrome maps,
perimeter stitch included. Packed in
individual kraft box with silk paper
protection.

ÎN
STOC

ÎN
STOC

COLORS
neGru
blacK

COLORS

albastru
blue

maro
brown

SIze

16x22 cm

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

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

16x22 cm

bordo
claret

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

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

44

AGendA
RAInbOw

AGendA
FLAT

RAINBOW Agenda

FLAT Agenda

Descriere tehnică
Agenda are copertă buretata, din
piele, cu buzunare diverse în interior și sistem de închidere cu capsă
metalică. Blocul detașabil este datat,
are format 16x22 cm, hârtie offset
ivoire, nr. pagini 344, tipar 2 culori,
hărți policromie. Coperți în 25 de
culori. Ambalare în cutie individuală
transparentă.

Descriere tehnică
Agenda are coperta flexibilă, din
piele naturală, cu suport de pix în
interior și sistem de închidere elastic. Blocul detașabil datat are format 16x22 cm, hârtie offset ivoire,
nr. pagini 344, hărți. Culori coperți:
negru, maro, cognac. Ambalare în
cutie individuală kraft, protecție cu
silk paper.

Technical description
Padded cover, made of leather,
with various pockets inside and a
closure system with a metal staple.
The removable block is dated, has
a format of 16x22 cm, ivory offset
paper, no. 344 pages, 2-color printing, polychrome maps. Covers in 25
colors. Transparent individual box
packaging.

Technical description
The agenda has a flexible cover,
made of natural leather, with a pen
holder inside and an elastic closure
system. The dated removable block
has a format of 16x22 cm, ivory
offset paper, no. pages 344, maps.
Cover colors: black, brown, cognac.
Packed in individual kraft box with
silk paper protection.

ÎN
STOC

ÎN
STOC

COLORS
COLORS
neGru
blacK

SIze

16x22 cm

maro
brown

coGnac

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

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

16x22 cm

• Elegantă, minimalistă și ușor de folosit,
agenda Flat este un accesoriu de care nu
va veți despărți.
• Creată într-o gamă de culori clasice: negru, maro închis, maro cognac, agenda se
va potrivi perfect oricărei ținute.

• Elegant, minimalist and easy to use, the
Flat agenda is an accessory you will take
with you everyday.
• Created in a range of classic colors:
black, dark brown, cognac brown, the
agenda will it perfectly with any outit.
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AGendA
CenTOdUe

AGendA
CenTOdUe

CENTODUE Agenda

CENTODUE Agenda

Descriere tehnică
Agenda are coperta buretata, din
piele naturală, cu buzunare diverse
în interior și închidere cu capsă.
Blocul detașabil săptămânal datat
are format 21x26 cm, hârtie offset
ivoire, nr. pagini 136, hărți. Culori
coperți: maro, albastru.

Descriere tehnică
Agenda are coperta buretata, din
piele naturală, cu buzunare diverse
în interior și închidere cu 2 clape
și bumb metalic. Blocul detașabil
săptămânal datat are format 21x26
cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini
136, hărți. Culori coperți: maro, albastru.

Technical description
The agenda has a sponge cover,
made of natural leather, with various pockets inside and a zipper closure. The weekly detachable block
dated has a size of 21x26 cm, ivory
offset paper, no. pages 136, maps.
Cover colors: brown, blue.

Technical description
The agenda has a sponge cover,
made of natural leather, with various pockets inside and closure with
2 flaps and metal cotton. The weekly detachable block dated has a size
of 21x26 cm, ivory offset paper,
no. pages 136, maps. Cover colors:
brown, blue.

ÎN
STOC

ÎN
STOC

COLORS

COLORS

maro
brown

maro
brown

albastru
blue

SIze

16x22 cm

albastru
blue

SIze
• Piele naturală lucioasă da un plus de elegantă agendei Centodue.
• Interiorul datat săptămânal te ajută să te
organizezi mult mai ușor și practic.
• Agenda a fost creată special pentru persoanele practice care doresc să își noteze
rapid și ușor meetingurile în ea.

• The glossy genuine leather adds elegance to the Centodue agenda.
• The weekly interior helps you to organize yourself much easier and practical.
• The agenda was created especially for
practical people who want to quickly and
easily write down their meetings in it.

16x22 cm

• Piele naturală lucioasă da un plus de elegantă agendei Centodue.
• Interiorul datat săptămânal te ajută să te
organizezi mult mai ușor și practic.
• Agenda a fost creată special pentru persoanele practice care doresc să își noteze
rapid și ușor meetingurile în ea.

• The glossy genuine leather adds elegance to the Centodue agenda.
• The weekly interior helps you to organize yourself much easier and practical.
• The agenda was created especially for
practical people who want to quickly and
easily write down their meetings in it.
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AGendA
PRImA

AGendA
TyROL

PRIMA Agenda

TYROL Agenda

Descriere tehnică
Copertă flexibilă realizată manual,
din piele regenerată, închidere cu
clapă și elastic blocator, cusătură
perimetrală inclusă. În interior pe
clapa de închidere are 3 buzunare
diverse pentru documente și cărți
de vizită. Bloc fix nedatat, format
16x22 cm, 224 pag, tipărite pe
hârtie offset ivoire la 2 culori, cu forzatz harta României, semn de carte.
Ambalare în cutie individuală din
carton alb.

Descriere tehnică
Copertă flexibilă realizată manual,
din piele regenerată, cu suport dublu de pix care are rol de închidere
a agendei, cusătură perimetrală
inclusă. Bloc detașabil nedatat, format 16x22 cm, 224 pag, tipărite pe
hârtie offset ivoire la 2 culori, cu forzatz harta României, semn de carte.
Ambalare în cutie individuală din
carton alb.

Technical description
Handmade flexible cover, made of
regenerated leather, with double
pen support that acts as a closing of
the diary, perimeter seam included.
Undated removable block, format
16x22 cm, 224 pages, printed on
ivory offset paper in 2 colors, with
forzatz map of Romania, bookmark.
Packing in individual white cardboard box.

Technical description
Handmade flexible cover, made of
regenerated leather, flap closure
and elastic lock, perimeter seam
included. Inside on the flap has
3 various pockets for documents
and business cards. Undated fixed
block, format 16x22 cm, 224 pages,
printed on ivory offset paper in 2
colors, with forzatz map of Romania, bookmark. Packing in individual
white cardboard box.

ÎN
STOC

ÎN
STOC

COLORS

COLORS

maro natur
natural brown

maro natur
natural brown

SIze

16x22 cm

• Eco Friendly fully branded! – ediție limitată!
• Material copertă piele naturală regenerată: care about nature
• Chiar și bloc acreditat FSC
• Produs foarte potrivit clienților cărora le
pasă de planetă și doresc să educe piața
în direcția ecologizării – iecare din noi
poate să ie un endorser al păstrării planetei sănătoase .

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

SIze

16x22 cm

• Eco Friendly fully branded! – ediție limitată!
• Material copertă piele naturală regenerată: care about nature
• Chiar și bloc acreditat FSC
• Milităm pentru a i Eco, dar ne place să
im și moderni. Acest produs, este foarte potrivit ținutelor atât clasice cât și moderne – el vorbește singur , transmite
din prima interacțiune ce calități are –
miroase a piele naturală – chiar dacă ea
este regenerată – hârtia arată ca oricare
alta dar știm că e acreditată FSC– și transmitem asta cu mândrie și către interlocutorii noștri.

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

ORGAnIzeR
RAInbOw

MILLE Organizer

NETTO Agenda

Descriere tehnică

Descriere tehnică

Organizer-ul are copertă buretata din
piele naturală, cu buzunare diverse pe
interior și închidere cu capsă metalică.
Blocul detașabil din hârtie albă, are
format 15.5 x 22 cm și este structurat
astfel: 128 pagini agendă săptămânală
datată, 46 pagini agenda telefonică cu
repertoar, 110 pagini speciale pentru
planificări diverse cu 9 separatoare, harta lumii policromie și trei huse speciale
din pvc. Blocul este prins de coperta
cu mecanism cu 6 inele. Dimensiuni:
18x24 cm. Culori: Cuoio, Santa Claus,
Arancio, Negru, Blu Marino. Ambalare în
cutie individuală kraft.

Organizer-ul are copertă buretata din
piele naturală, cu buzunare diverse pe
interior și închidere cu capsă metalică.
Blocul detașabil din hârtie ivoire, are
format 15.5 x 22 cm și este structurat
astfel: 128 pagini agendă săptămânală
datată, 46 pagini agenda telefonică cu
repertoar, 110 pagini speciale pentru
planificări diverse cu 9 separatoare, harta lumii policromie și trei huse speciale
din pvc cu buzunare pentru cărți de
vizită și documente. Blocul este prins de
coperta cu mecanism cu 6 inele nikel.
Culori: maro, negru, albastru, roșu. Dimensiuni: 24x18x4 cm sau 19.5 x 13.5x
4 cm.

Technical description

The organizer has a sponge cover
made of natural leather, with various
pockets on the inside and closure with
metal staple. The white paper detachable block measures 15.5 x 22 cm and
is structured as follows: 128 pages of
dated weekly diary, 46 pages of phonebook with repertoire, 110 special pages
for various planning with 9 separators,
polychrome world map and three special pvc covers. The block is attached
to the cover with a 6-ring mechanism.
Dimensions: 18x24 cm. Colors: Cuoio,
Santa Claus, Arancio, Black, Navy Blue.
Packing in individual kraft box.

Technical description

The organizer has a sponge cover made
of natural leather, with various pockets
on the inside and closure with metal
staple. The removable ivory paper block
measures 15.5 x 22 cm and is structured
as follows: 128 pages of dated weekly
diary, 46 pages of phonebook with repertoire, 110 special pages for various
planning with 9 tabs, polychrome world
map and three special pvc covers with
pockets for business cards and documents. The block is attached to the cover with a mechanism with 6 nickel rings.
Colors: brown, black, blue, red. Dimensions: 24x18x4 cm or 19.5 x 13.5x 4 cm.

ÎN
STOC

ÎN
STOC

COLORS

COLORS
neGru
blacK

maro
brown

roșu
red

albastru
blue

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

• Product made from textured natural
leather, pleasant to the touch - easy to
match due to the range of colors ”cold,
warm, neutral„.
• Pockets for cards and business cards
- so you can easily store everything you
need for a meeting.
• You can also ind them in stock now!

cuoio

neGru
blacK

santa
claus

arancio

blu marino
naVY blue

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

• Multi-utilities organizer with pockets for
cards and business cards - so you can
easily store everything you need for a
meeting.
• Perfect for dry stamping.
• You can also ind them in stock now!
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InTeRIOARe AGende

1.InTeRIOR AGendă
AUTOdATATă
autodated agenda interior

Agenda interiors

• Bloc hârtie albă / ivory

2.InTeRIOR AGendă
nedATATă
undated agenda interior
• Bloc hârtie albă / ivory

3.InTeRIOR AGendă
dATATă
dated agenda interior

1.

• Bloc hârtie albă / ivory

4.InTeRIOR AGendă
COmbI
combi agenda interior
• Bloc hârtie albă / ivory

4.

5.InTeRIOR AGendă
SăPTămânALă
weekly agenda interior
• Bloc hârtie albă / ivory

2.

3.

5.
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ALEGE CUTIA
POTRIVITĂ!

CUTII AMBALARE
Packaging boxes

choose the right
packaging box!

1.CUTIE ALBĂ
white box
2. CUTIE KRAFT
Kraft box
3. CUTIE NEAGRĂ
CU MAGNET
black box with magnet

1.

4.CUTIE NEAGRĂ
black box

2.

4.

PELUR
GREY

3.

PELUR
CACHEMIRE

PELUR
SOFFION

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

SUPORT PIX

CLIPS
METALIC

METODE DE
PERSONALIZARE

BUZUNAR
HÂRTIE

Personalisation methods

Special Finishes

Suport
Pix

Buzunar
Hârtie

COLŢ ROTUND
COPERTA ȘI BLOC

CUSATURĂ
PERIMETRALĂ

ELASTIC
VERTICAL

Elastic
vertical

1. TIMBRU SEC

2. FOLIO

3. PRINT UV

4. BRODERIE

5. ETICHETĂ RĂȘINĂ

6. ETICHETĂ METALICĂ

8. CLIPS DOCUMENTE

9. GRAVARE PLACUŢĂ
METALICĂ

Cusatură
perimetrală

Colţ rotund
copertă și
bloc

ORNAMENT
METALIC TUBULAR

ORNAMENT
METALIC
TIP ETICHETĂ

ETICHETĂ METAL
PENTRU ELASTIC
MOBIL

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

Se montează pe marginea
coperții și are rol atat de dé
cor cât și de protecție. Culo
rile disponibile: nikel și auriu.
Dimensiune 7 cm.

Se montează pe marginea
coperții și are rol atat de dé
cor cât și de protecție. Poate
i personalizat prin gravură.
Culorile disponibile: nikel.
Dimensiune 3 cm.

Eticheta se montează pe
elastic și culisează pe aces
ta. Poate i personalizată
prin gravură. Dimensiunea
este 4x1.5cm. Culori dis
ponibile: nikel

7. COLORARE CANT
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