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deSk PAd FLexi
Flexi Desk Pad
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Descriere tehnică
Este fabricat din piele PU, are dublă 
față și un format generos: 70x40cm. 
Poate fi curățat cu ușurință, este 
waterproof și disponibil într-o gamă 
variată de culori. Vine ambalat într-o 
cutie circulară, dar și multifuncțion-
ală, putând fi folosită ulterior drept 
suport de creioane (capacul aces-
teia) și recipient pentru depozitat 
alimente/vază pentru flori (corpul 
cutiei).

Size

70x40 cm

Technical description
It is made of PU double sided PU 
leather and it has a spacious format: 
70x40 cm. It can be easily cleaned, 
it’s waterproof and it’s available in 
a large color scheme. The desk pad 
is packaged in a cylindrical, multi-
functional box that can be used as 
a pen holder (its cap) or as a storage 
container for food/flower vase (its 
body).

COLOrS

• Aceast desk pad este realizat din piele
PU de înaltă calitate, de înaltă rezis-
tență, un material superior, extrem de
flexibil, ușor de curățat și impermeabil.
• Comandați acest desk pad de birou
pentru dvs. sau ca un cadou atent pen-
tru colegi, prieteni, colaboratori sau an-
gajați.
• Puteți fi sigur că veți câștiga apre-
cierea lor!
• Desk padul ajunge într-o cutie inteli-
gentă multifuncțională, neavând nevoie 
de ambalaje suplimentare.

• This desk pad is made of high quali-
ty PU leather, high strength, a superi-
or material, extremely flexible, easy to
clean and waterproof.
• Order this office desk pad for yourself
or as a thoughtful gift for colleagues,
friends, co-workers or employees.
• You can be sure that you will gain their
appreciation!
• The desk pad comes in a multifunc-
tional smart box, without the need for
additional packaging.
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deSk PAd OFFiCe
Office Desk Pad
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Descriere tehnică
Este fabricat din piele PU, are 
dublă față, cusătură perimetrală, 
ce oferă eleganță, și un format ge- 
neros: 90x40cm. Poate fi curățat 
cu ușurință, este waterproof și 
vine însoțit de de un table mat și 
2 suporturi pentru pahar. Vine 
ambalat într-o cutie circulară, dar 
și multifuncțională, putând fi fo-
losită ulterior drept suport de 
creioane (capacul acesteia) și re-
cipient pentru depozitat alimente/
vază pentru flori (corpul cutiei).

Size

90x40 cm

Technical description
It is made of double sided PU leath-
er with an elegant perimetral stitch-
ing and it has a spacious format: 
90x40 cm. It can be easily cleaned, 
it’s waterproof  and it additionally 
comes with a table mat and 2 cup 
holders. The desk pad is packaged 
in a cylindrical, multifunctional box 
that can be used as a pen holder (its 
cap) or as a storage container for 
food/flower vase (its body).

COLOrS

• Desk padul Office este cu siguranță o
necesitate pentru fiecare spațiu de lu-
cru modern, fiind o soluție practică și
elegantă pentru organizarea biroului
tău.
• Confecționat cu piele PU de calitate,
Made în Italy, flexibilă, cu un design ele-
gant și o suprafață generoasă, acestă
mapă de birou vă va surprinde cu sigu-
ranță cu versatilitatea și funcționali-
tatea sa!

• The Office desk pad is definitely a ne-
cessity for every modern workspace,
being a practical and elegant solution
for organizing your office.
• Made of quality PU leather, Made in It-
aly, flexible, with an elegant design and
a generous surface, this office folder
will surely surprise you with its versatil-
ity and functionality!
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SeT FAmiLy & FriendS
Family & Friends Set
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Descriere tehnică
Plecând de la premisa "lucrăm și ne dis-
trăm" am creat un set unic. Un desk-pad 
70x40 cm pentru birou, 2 tabel mats-uri 
35x40 cm și 4 suporturi de pahar. Setul 
este potrivit pentru a petrece timp în co-
mun cu copii sau cu prietenii în timp ce 
lucrezi și nu numai. Copii au la dispoziție 
și un set de 6 creioane colorate și o as-
cuțitoare. Culorile și texturile alese sunt 
sugestive pentru activitățile pentru care 
a fost creat setul: negru/roșu, albastru/
bleu, verde/vernil. Ambalajul tubular, la 
deschidere, își transformă capacul în 
suport de creioane și corpul în suport 
paste/cuțite/vază pentru flori.

Size

70x40 cm

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

COLOrS

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

• "We work and have fun!"
• As many of us work in the flexi work
program, we have created a special
product for parents and children.
• While parents carry out their daily
activities for work, children can sit to-
gether - color, write, play, and the work-
space will always be protected.
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SeT BirOU SmArT
Smart Office Set
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Descriere tehnică
Setul este realizat din piele natu-
rală. Conține 3 piese: desk pad for-
mat 50x35 cm, suport cărți de vizită, 
suport pixuri. Culori disponibile: 
maro, negru, albastru. Setul este 
livrat într-o cutie elegantă de cadou.

Size

50x35 cm

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

COLOrS

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

• Accessorize your office with a Smart
genuine leather set.
• No matter how chic and harmonious
your office is, the use of an office folder
will add beauty and elegance.
• The Smart office set is made of high
quality natural leather.
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SeT COnF eCOLeATHer
Conf EcoLeather Set
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Descriere tehnică
Set-ul EcoFlendly este util atât pen-
tru birou cât și pentru sălile de șe-
dințe sau conferințe. Table mats-ul 
din piele reciclată soft touch, are di-
mensiune 30x40 cm. Are proprietăți 
antiaderente și waterpoof.  

Size

30x40 cm

Technical description
The EcoFlendly set is useful both for 
the office and for meeting or confer-
ence rooms. The table mats made 
of recycled soft touch leather, has 
a size of 30x40 cm. It has non-stick 
and waterpoof properties. 

COLOrS

• Care about nature!
• Kit CONF UnikaT în Ro, fabricat din
piele regenerată.
• Produsul este potrivit clienților cărora
le pasă de planetă și doresc să educe
piața în direcția ecologizării – fiecare
dintre noi poate să fie un endorser al
“păstrării planetei sănătoase”.
• Culorile utilizate pentru această gamă
sunt verde, albastru și bej – culori ce
denotă și mai mult caracterul Eco al
produsului.

• Care about nature!
• UnikaT CONF kit in Ro, made of regen-
erated 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 "keep-
ing the planet healthy".
• The colors used for this range are green,
blue and beige - colors that further de-
note the Eco character of the product.
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SeT SUPOrT FArFUrie 
și PrOTeCŢie mASă

Plate Holder and Table Mat Set
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Descriere tehnică
Setul este format din 4 suporturi 
pentru masă și farfurie, care sunt 
realizate din piele ecologică dublă 
fața, de culori diferite. Pot fi curățate 
cu ușurință, doar cu un material 
umed, sunt impermeabile, au pro-
prietăți antialunecare și formă drep-
tunghiulară. Sunt flexibile, ușor de 
depozitat, anti-pete și rezistente la 
uzură. Dimensiunea este 29x39 cm. 
Vin într-o gamă variata de culori și 
texturi.

Size

29x39 cm

Technical description
The set is composed of 4 table mats 
which are made of double sided, 
ecological leather in different col-
ors. They can easily be wiped clean 
with a piece of wet material, they 
are waterproof and non-slipping, 
and they have a rectangular shape. 
They are flexible, easy to store, an-
ti-marks, and wear resistant. The 
size is 29x39 cm. They come in an 
array of colors and textures.

COLOrS

• Acest set are dublă utilitate: oferă pro-
tecție mesei sau biroului dvs. și comple-
tează aspectuos bucătăria, livingul sau
zona de dining.
• Datorită versatilității culorilor, poate fi
încadrat cu ușurința în fiecare camera
din locuință.
• Este o soluție practică și elegantă, care
asigură o servire impecabilă, dar poate
fi și un cadou inspirat, pentru care veți
primi mulțumiri sincere.

• This set has double utility: it protects
your table or your desk and it beautiful-
ly compliments the kitchen, the living,
or the dining area.
• Because of the color versatility it can
effortlessly be placed in any room of
your home.
• The table mats are not only a practical
and elegant solution that assures you
an impeccable serving, but it can be a
wonderful gift that will get you sincere
gratitude.
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Descriere tehnică
Setul cuprinde un suport pentru far-
furie și unul pentru pahar, ambele 
realizate din piele PU dublă față, 
având culori diferite pe cele două 
fețe. Poate fi curățat cu ușurință, 
doar cu un material umed, este im-
permeabil, are proprietăți antialun-
ecare și formă modernă, de semi-
oval. Este flexibil, ușor de depozitat, 
anti-pete și rezistent la uzură. Di-
mensiunea este 44x30 cm pentru 
suportul de farfurie și 10x10cm 
pentru suportul de pahar. Vin într-o 
gamă variată de culori.

Size

Technical description
The set consists of one plate hold-
er and a cup holder, both made of 
double-sided PU leather that have a 
different color on each side. It can 
easily be wiped clean with a piece 
of wet material, they are waterproof 
and non-slipping and a modern, 
half-oval shape. It is flexible, easy 
to store, anti-marks, and wear re-
sistant. The size is 44x30 cm for the 
plate holder and 10x10 cm for the 
cup holder. They come in an array 
of colors. 

COLOrS

• Acest set are dublă utilitate: oferă pro-
tecție mesei sau biroului dvs. și comple-
tează aspectuos bucătăria, livingul sau
zona de dining.
• Datorită versatilității culorilor, poate fi
încadrat cu ușurința în fiecare cameră
din locuința.
• Forma modernă face ca acest set să
fie potrivit pentru toate tipologiile de 
birou.
• Este o soluție practică și elegantă, care
asigură o servire impecabilă, dar poate
fi și un cadou inspirat, pentru care veți
primi mulțumiri sincere.

• This set has double utility: it protects
your table or your desk and it beautiful-
ly compliments the kitchen, the living,
or the dining area.
• Because of the color versatility it can
effortlessly be placed in any room of
your home.
• The modern shape makes it suitable
for any kind of desk. 
• It is not only a practical and elegant
solution that assures you an impecca-
ble serving, but it can be a wonderful
gift that will get you sincere gratitude.
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Descriere tehnică
Suportul de farfurie este realizat 
din piele PU dublă față, având culori 
diferite pe cele două fețe. Poate fi 
curățat cu usurință, doar cu un ma-
terial umed, este impermeabil, are 
proprietăți anti- alunecare și formă 
modernă, de evantai. Este flexibil, 
ușor de depozitat, anti-pete și rezis-
tent la uzură. Dimensiunea este 
45x30 cm. Vine într-o gamă variata 
de culori.

Technical description
The plate holder is made of dou-
ble-sided PU leather that has a 
different color on each side. It can 
easily be wiped clean with a piece 
of wet material, they are waterproof 
and non-slipping and a modern, 
fan-like shape. It is flexible, easy to 
store, anti-marks, and wear resis-
tant. The size is 45x30 cm. It comes 
in a large array of colors.

COLOrS

• Acest produs are dublă utilitate: oferă
protecție mesei sau biroului dvs. și
completează aspectuos bucătăria, livin-
gul sau zona de dining.
• Datorită versatilității culorilor, poate fi
încadrat cu ușurința în fiecare camera
din locuință. Forma modernă face ca
acest produs să fie potrivit pentru toate
tipologiile de birouri și mese.
• Este o soluție practică și elegantă, care
asigură o servire impecabilă, dar poate 
fi și un cadou inspirat, pentru care veți 
primi mulțumiri sincere.

• This product has double utility: it
protects your table or your desk and
it beautifully compliments the kitchen,
the living, or the dining area.
• Because of the color versatility it can
effortlessly be placed in any room of
your home.
• The modern shape makes it suitable
for any kind of desk.
• It is not only a practical and elegant
solution that assures you an impecca-
ble serving, but it can be a wonderful 
gift that will get you sincere gratitude.
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Descriere tehnică
Suportul de farfurie este realizat din 
piele ecologică dublă față, avand 
culori diferite pe cele două fețe. 
Poate fi curățat cu ușurința, doar cu 
un material umed, este imperme-
abil, are proprietăți antialunecare 
și formă modernă, de semirotund. 
Este flexibil, ușor de depozitat, an-
ti-pete și rezistent la uzură. Dimen-
siunea este 38x33 cm. Vine într-o 
gamă variata de culori.

Technical description
The plate holder is made of dou-
ble-sided ecological leather that has 
a different color on each side. It can 
easily be wiped clean with a piece 
of wet material, it is waterproof and 
non-slipping and it has a modern, 
half-round shape. It is flexible, easy 
to store, anti-marks, and wear resis-
tant. The size is 38x33 cm. It comes 
in a wide array of colors.

COLOrS

• Acest produs are dublă utilitate: oferă
protecție mesei sau biroului dvs. și
completează aspectuos bucataria, livin-
gul sau zona de dining.
• Datorită versatilitătii culorilor, poate fi
încadrat cu ușurinta în fiecare camera
din locuință.
• Forma moderna face ca acest produs
să fie potrivit pentru toate tipologiile de
birou.
• Este o soluție practica și elegantă, care
asigură o servire impecabilă, dar poate 
fi și un cadou inspirat, pentru care veți 
primi mulțumiri sincere.

• This product has double utility: it
protects your table or your desk and
it beautifully compliments the kitchen,
the living, or the dining area.
• Because of the color versatility it can
effortlessly be placed in any room of
your home.
• The modern shape makes it suitable
for any kind of desk.
• It is not only a practical and elegant
solution that assures you an impecca-
ble serving, but it can be a wonderful
gift that will get you sincere gratitude.
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Descriere tehnică
Mousepadul este realizat din piele 
ecologică dublă față, texturată și 
placută la atingere. Este flexibil și 
poate fi utilizat pe ambele părți în 
funcție de preferințe. Dimensiunea 
este de 19x22 cm și este potrivit 
pentru toate tipurile de mouse-uri. 
Culorile produsului sunt unele ve-
sele, care pot fi asortate cu toate 
tipologiile de birou.

Size

19x22 cm

Technical description
The mouse pad is made of dou-
ble-sided, textured ecological leath-
er that is soft to touch. It is flexible 
and it can be used on any side de-
pending on your preferences. The 
size is 19x22 cm and it’s suitable for 
every type of mouse. The bright col-
ors can be matched with any kind of 
desk. 

COLOrS

• Mousepadul Flexi este cu siguranță o 
necesitate pentru fiecare spațiu de lu-
cru modern, fiind o soluție practică și 
elegantă. 
• Fabricat din piele italiană de cea mai 
bună calitate, flexibil, cu un design ele-
gant și o suprafață generoasă, mouse-
padul vă va surprinde cu siguranța prin 
versatilitatea și funcționalitatea sa! 
• Mousepadul dispune de margini nete-
de care nu pot fi indoite, textura anti- 
derapantă pe două fețe și aderență 
crescută. 
• Este ușor de fixat pe orice tip de su-
prafață de birou: de la metal, lemn la 
plastic sau sticlă. 

• The Flexi mouse pad is surely a neces-
sity for every modern working space. 
It’s a practical and elegant solution. 
• The mouse pad is made of the highest 
quality Italian leather that is flexible and 
it has a stylish and large surface. 
• The mouse pad will definitely surprise 
you with its versatility and functionality!
It has smooth edges that can’t be bent 
with an antislippery texture on both 
sides and a great adherence. 
• It’s easy to place on any kind of desk 
surface: from metal, wood to plastic or 
glass.
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mOUSePAd OFFiCe
Office Mousepad
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Descriere tehnică
Mousepadul Office este realizat din 
piele ecologică dublă față, texturată 
și plăcută la atingere. Este flexibil 
și poate fi utilizat pe ambele părți. 
Dimensiunea este de 19x22 cm și 
este potrivit pentru toate tipurile de 
mouse-uri. Culorile produsului sunt 
unele clasice și se potrivesc perfect 
cu birourile din lemn masiv.

Size

19x22 cm

Technical description
The mouse pad is made of dou-
ble-sided, textured ecological leath-
er that is soft to touch. It is flexible 
and it can be used on any side. The 
size is 19x22 cm and it’s suitable for 
every type of mouse. The classy col-
ors are fitted for solid wood desks. 

COLOrS

• Mousepadul Office este cu siguranță
o necesitate pentru fiecare spațiu de
lucru modern, fiind o soluție practică și
elegantă.
• Fabricat din piele italiană de cea mai
bună calitate, flexibil, cu un design ele-
gant și o suprafață generoasă, mouse-
padul vă va surprinde cu siguranță prin
versatilitatea și funcționalitatea sa!
• Mousepadul dispune de margini nete-
de care nu pot fi ândoite, textură an-
tiderapantă pe două fețe și aderență
crescută.
• Este ușor de fixat pe orice tip de su-
prafață de birou: de la metal, lemn la 
plastic sau sticlă. 

• The Office mouse pad is surely a ne-
cessity for every modern working space.
It’s a practical and elegant solution.
• The mouse pad is made of the highest
quality Italian leather that is flexible and
it has a stylish and large surface.
• The mouse pad will definitely surprise
you with its versatility and functionality!
It has smooth edges that can’t be bent
with an antislippery texture on both
sides and a great adherence.
• It’s easy to place on any kind of desk
surface: from metal, wood to plastic or
glass.
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Semn de CArTe CU riGLă
eCOLeATHer

EcoLeather Book Sign with ruler
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Descriere tehnică
Este flexibil, realizat din piele re-
ciclată și are dimensiunea 23x4.8 
cm. Poate fi folosit atât ca semn de
carte, cât și ca riglă.

Size

23x4.8 cm

Technical description
It is flexible and its material is made 
of regenerated leather. The size is 
23x4.8 cm. It can be used as a book-
mark or a ruler. 

COLOrS

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

• We fight to be Eco!
• Bookmark and ruler at the same time,
again double utility in one cheap and
widely used product by any category of
customer.
• It can be matched with any of the Eco-
Leather products presented in the cat-
alog, starting with notes, diary, passport
holder, conference kit, it remains for
you to choose what you like and what
best suits your marketing budget, for
this type of give away.
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SeT 4 SUPOrTUri PAHAre 
Flexi 4 Cup Holders Set
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Descriere tehnică
Setul cuprinde 4 suporturi, din piele 
PU dublă față. Suporturile au di-
mensiuni de 9x9 cm. În set sunt 2 
suporturi rotunde și 2 pătrate. Cu 
ajutorul acestor produse biroul va fi 
protejat de cănile fierbinți. Ambala-
re în zipper polybag. 

Size

9x9 cm

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

COLOrS

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

• The most handy gift product, due to
the price, appearance and last but not
least the use by each of us, we put our
cup or glass on such a support, DAILY.
• It can be matched with any of the
products presented in the catalog,
starting with notes, card holders, pass-
port holders, your budget being equally
accessible for this type of give away.
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SUPOrT PAHAre 9x9 Cm
9x9 cm Cup Holder
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Descriere tehnică
Suportul este realizat din piele eco-
logică dublă față și are dimensiuni 
de 9x9 cm. Poate fi: rotund, pătrat 
sau alte forme la cerere (stanța nu 
este inclusă). Cu ajutorul acestui 
produs biroul va fi protejat de cănile 
fierbinți. 

Size

9x9 cm

Technical description
The cup holder is made of dou-
ble-sided ecological leather and 
has dimensions of 9x9 cm. It can 
be: round, square or other shapes 
on request (the matrix is not includ-
ed). With the help of this product 
the desk will be protected from hot 
cups. 

COLOrS

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

• The most handy gift product, due to
the price, appearance and last but not
least the use by each of us, we put our
cup or glass on such a support, DAILY.
• It can be matched with any of the
products presented in the catalog,
starting with notes, card holders, pass-
port holders, your budget being equally
accessible for this type of give away.
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SUPOrT înCărCAre TeLeFOn 
eCOLeATHer

EcoLeather Phone Charging Stand
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Descriere tehnică
Suportul pentru încărcare telefon, 
din piele regenerată soft, are di-
mensiuni 10x20 cm. Are un buzu-
nar în care se introduce telefonul și 
astfel acesta nu va mai sta pe jos. Di-
mensionat pentru modele multiple 
de telefoane. 

Size

10x20 cm

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

• 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 sal-
va display-ul telefonului, un suport de
încărcare telefon realizat din piele re-
generată de cea mai bună calitate, ce
se “agață” de priză.
• Îl puteți folosi de asemenea ca husă
protecție pentru telefon sau încărcător.

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

COLOrS
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Descriere tehnică
Mapa este un produs EcoFriendly  
din piele regenerată reciclată soft 
touch. Este utilă atât pentru trans-
portul și protecția laptopului dar și 
pentru documente. Pielea reciclată 
are proprietăți antiaderente și wa-
terpoof. Închiderea mapei se face 
cu clapă și elastic. Culorile alese 
sunt în rezonanță perfectă cu na-
tura, bej, albastru și vernil. Potrivită 
pentru laptop până la 13". Ambalare 
în cutie tip cadou din carton natur.

Size

35.5x24 cm

Technical description
The map is an EcoFriendly product 
made of recycled soft touch recy-
cled leather. It is useful both for 
transporting and protecting the 
laptop but also for documents. Re-
cycled leather has non-stick and 
waterpoof properties. The folder is 
closed with a flap and elastic. Cho-
sen colors are in perfect resonance 
with nature, beige, blue and varnish. 
Suitable for laptops up to 13". Pack-
ing in a natural cardboard gift box.

• Ne place Eco!
• Am creat special pentru voi mapa de
laptop EcoLeather, fabricata din piele
naturală regenerată de înaltă calitate
Made în Italy.
• Poți folosi acest produs drept husă
laptop sau tabletă sau chiar mapă doc-
umente.
• Fiecare din noi poate să fie un endor- 
ser al “păstrării planetei sănătoase”.
• Culorile utilizate pentru această gama
sunt verde, albastru și bej – culori ce
denotă și mai mult caracterul Eco al
produsului.

• We like Eco!
• We have created especially for you the
EcoLeather laptop folder, made of high
quality genuine regenerated leather
Made in Italy.
• You can use this product as a laptop
or tablet case or even a document fold-
er.
• Each of us can be an endorser of
"keeping the planet healthy."
• The colors used for this range are gre-
en, blue and beige - colors that further
denote the Eco character of the product.

COLOrS

mAPă LAPTOP eCOLeATHer
EcoLeather Laptop Sleeve
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Descriere tehnică
Husa este executată din piele natu-
rală premium exterior și interior. 
Dimensiuni închisă 33x24 cm, utilă 
pentru modele diverse de laptopuri 
de la 13"-13.4". Are un singur com-
partiment și se închide cu clapă și 
magneți ascunși. Când se deschide, 
clapa devine mouse pad. Ambalare 
individuală în cutie de cadou.

Size

33x24 cm

Technical description
The sleeve is made of premium 
natural leather exterior and interi-
or. Closed dimensions 33 x24 cm, 
useful for various laptop models 
from 13 "-13.4". It has a single com-
partment and closes with a flap and 
hidden magnets. When opened, the 
flap becomes a mouse pad. Individ-
ual packaging in a gift box.

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

• Genuine leather laptop cover, very
modern both in terms of texture and
color.
• We thought and it came out - a prod-
uct that can be used both as a laptop
case and as a mouse pad, such as two
in one.

COLOrS
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HUSă LAPTOP CU mOUSe PAd 
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Descriere tehnică
Husa este executată din piele natu-
rală premium exterior și interior. Di-
mensiuni închisă 38.5x28 cm, utilă 
pentru modele diverse de laptopuri 
de la 15"-16". Are un singur com-
partiment și se închide cu clapă și 
magneți ascunși. Când se deschide, 
clapa devine mouse pad. Ambalare 
individuală în cutie de cadou.

Size

38.5x28 cm

Technical description
The sleeve is made of premium 
natural leather exterior and interi-
or. Closed dimensions 38.5x28 cm, 
useful for various laptop models 
from 15"-16". It has a single com-
partment and closes with a flap and 
hidden magnets. When opened, the 
flap becomes a mouse pad. Individ-
ual packaging in a gift box.

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

• Genuine leather laptop cover, very
modern both in terms of texture and
color.
• We thought and it came out - a prod-
uct that can be used both as a laptop
case and as a mouse pad, such as two
in one.
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Descriere tehnică
Husa este executată din piele eco-
logică la exterior și lână din fibre 
reciclate la interior. Dimensiuni în-
chisă 33x24 cm, utilă pentru mode-
le diverse de laptopuri de la 13"-
13.4". Are un singur compartiment,  
iar lâna din interior oferă protecție 
la umiditatate, șocuri și zgârieturi.  
Ambalare individuală în cutie de ca-
dou.

Size

33x24 cm

Technical description
The sleeve is made of eco-leather 
on the outside and wool from recy-
cled fibers on the inside. Closed di-
mensions 33x24 cm, useful for var-
ious laptop models from 13"-13.4". 
It has a single compartment, and 
the wool inside provides protection 
from moisture, shocks and scratch-
es. Individual packaging in a gift box.

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

• Protecting your laptop from scratch-
es or bumps is always a smart decision. 
• The laptop case is a luxury accessory 
that will surely impress with its versatile 
and functional design! 
• Made of PU leather made in Italy and 
natural wool from recycled fibers, the 
case protects your laptop very well.

COLOrS
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13 inch leather with 
wool laptop sleeve
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Descriere tehnică
Husa este executată din piele eco-
logică la exterior și lână din fibre 
reciclate la interior. Dimensiuni în-
chisă 38x27.5 cm, utilă pentru mo-
dele diverse de laptop-uri de la 15"-
16". Are un singur compartiment,  
iar lână din interior oferă protecție 
la umiditatate, șocuri și zgârieturi.  
Ambalare individuală în cutie de ca-
dou.

Size

38x27.5 cm

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

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

• Protecting your laptop from scratch-
es or bumps is always a smart decision.
• The laptop case is a luxury accessory
that will surely impress with its versatile
and functional design!
• Made of PU leather made in Italy and
natural wool from recycled fibers, the
case protects your laptop very well.

HUSă LAPTOP PieLe PU 
LÂnă 15 inCH

15 inch leather with wool laptop sleeve
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Descriere tehnică
Husa este fabricată din piele natu-
rală din Italia la exterior și lână din 
fibre reciclate la interior. Dimensi-
unile husei sunt 34x25 cm și este 
utilă pentru modele diverse de 
laptop-uri, are un singur comparti-
ment,  iar lâna din interior oferă pro-
tecție la umiditatate, șocuri și zgâri-
eturi. Ambalare individuala în cutie 
de cadou.

Size

34x25 cm

• Husa de laptop reprezintă un produs
în tendințe, atât datorită aspectului său
practic, cât și datorită designului.
• Având niște culori versatile, poate fi
un accesoriu care să-ți completeze nu
doar biroul, ci și ținuta.
• Fiind fabricata din piele, husa vă oferă
a quality feel, în timp ce vă protejează 
perfect device-ul.

• The laptop sleeve is trendy because of
its practical aspect and its design.
• With its versatile colors, it can be an
accessory that not only compliments
your desk, but your outfit too.
• It offers a quality feel because it’s
made of leather, while thoroughly pro-
tecting your device.

HUSă LAPTOP din PieLe 
nATUrALă și LÂnă, 13”

 Leather and wool 
laptop sleeve, 13”

PrOdUS
nOU

Technical description
The sleeve is made of Italian natural 
leather on the outside and recycled 
wool fibers on the inside. The size 
of the sleeve is 34x25 cm and it’s 
useful for various laptops. It has a 
single pocket and the wool protects 
the laptop from humidity, shocks, 
and scratches. 
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Descriere tehnică
Husa este fabricată din piele natu-
rală din Italia la exterior și piele 
naturală fină la interior. Dimensiu-
nile husei sunt 34x24.5 cm și este 
utilă pentru modele diverse de lap-
top-uri, până la 13”.  Are un singur 
compartiment,  iar pielea fina din in-
terior oferă protecție la umiditatate, 
șocuri și zgârieturi. Ambalare 
individuală în cutie de cadou.

Size

34x24.5 cm

• Husa de laptop reprezintă un produs
în tendințe, atat datorită aspectului său
practic, cat și datorită designului.
• Având niște culori versatile, poate fi
un accesoriu care să-ți completeze nu
doar biroul, ci și ținuta.
• Fiind fabricata din piele, husă vă oferă
a quality feel, în timp ce vă protejează 
perfect device-ul.

• The laptop sleeve is trendy because of
its practical aspect and its design.
• With its versatile colors, it can be an
accessory that not only compliments
your desk, but your outfit too.
• It offers a quality feel because it’s
made of leather, while thoroughly pro-
tecting your device.

Technical description
The sleeve is made of Italian natural 
leather on the outside and smooth 
leather on the inside. The size of the 
sleeve is 34x24.5 cm and it’s useful 
for various laptops. It has a single 
pocket and smooth leather on the 
inside protects the laptop from hu-
midity, shocks, and scratches. 
Individually packaged in a gift box. 
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HUSă LAPTOP din 
PieLe nATUrALă, 13”

 Natural leather 
laptop sleeve, 13”
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Descriere tehnică
Husa este fabricata din lana din fi-
bre reciclate. In partea din fata, 
are 2 buzunare din piele ecologica, 
utile pentru telefon, instrumente de 
scris, casti si alte diverse accesorii. 
Inchiderea se face cu clapa si cap-
sa magnetica. Dimensiunile husei 
sunt 34x25 cm si este utila pentru 
modele diverse de laptop-uri, pana 
la 13”.  Are un singur compartiment,  
iar lana ofera protectie la umidi-
tatate, socuri si zgarieturi. Ambalare 
individuala in cutie de cadou.

Size

34x25 cm

Technical description
The sleeve is made of recycled fi-
ber wool. In the front there 2 pock-
ets made of ecological leather that 
can hold your phone, writing tools, 
earbuds and other accessories. The 
closure is made through a magnetic 
button flap. The size of the sleeve 
is 34x25 cm and it’s useful for var-
ious laptops. It has a single com-
partment and the wool protects the 
laptop from humidity, shocks, and 
scratches. Individually packaged in 
a gift box. 

• Husa de laptop reprezintă un produs
în tendinte, atât datorită aspectului său
practic, cât și datorită designului.
• Având niște culori versatile, poate fi
un accesoriu care să-ți completeze nu
doar biroul, ci și ținuta.
• Fiind fabricată din lână din fibre re-
ciclate, husa vă oferă a quality feel, în 
timp ce vă protejează perfect device-ul.

• The laptop sleeve is trendy because of
its practical aspect and its design.
• With its versatile colors, it can be an
accessory that not only compliments
your desk, but your outfit too.
• It offers a quality feel because it’s
made of leather, while thoroughly pro-
tecting your device.
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HUSă LAPTOP LÂnă
CU CLAPă, 13”

Flap closure wool 
laptop sleeve, 13”
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Descriere tehnică
Portofelul  din piele naturală este 
destinat bărbaților, are 2 comparti-
mente generoase pentru bancnote, 
2 buzunare pentru documente și 6  
compartimente pentru carduri. 
Dimensiuni: 10x11.5x1.2 cm. 

Size

10x11.5x1.2 cm

Technical description
The genuine leather wallet for men 
has 2 generous compartments 
for banknotes, 2 pockets for doc-
uments and 6 compartments for 
cards. Dimensions: 10x11.5x1.2 cm. 

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

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

Size

110x2.8 cm

Technical description
The belt is designed for men and is 
made of natural leather with excep-
tional finishes. The buckle is metal-
lic, with a nickel finish. The straps 
can be ordered in the size of 110, 
115, 120 cm. The width is 2.8 cm. 

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

• The men's belt is made of high quality
Made in Italy natural leather, durable.
• Give a gift that stands out.
• With this leather strap you will never
fail.
• It is a basic accessory that can be worn
on any occasion.
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Descriere tehnică
Portofelul  din piele naturală este 
destinat femeilor, are 3 comparti-
mente generoase pentru bancnote 
și documente dintre care unul se 
închide cu capsă și 4 compartimente 
pentru carduri. Se închide cu clapă 
din piele. Dimensiuni 10x19.5x1 cm. 

Size

10x19.5x1 cm

Technical description
The genuine leather wallet is de-
signed for women, it has 3 generous 
compartments for banknotes and 
documents, one of which closes 
with a staple and 4 compartments 
for cards. Closes with leather flap. 
Dimensions 10x19.5x1 cm. 

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

• Women's wallet with a very modern,
flat and yet roomy format, elegant and
suitable for any age.
• Easy to carry in both work and week-
end bags.
• The colors chosen are suitable for any
everyday outfit.
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Descriere tehnică
Portofelul este realizat din piele na-    
turală non-alergică. Are dimensi-
unea 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 acce-
soriu slim, lucrat manual cu migală. 
Ideal pentru călătorii și nu numai. 

Size

11.5x9.5 cm

Technical description
The wallet is made from non-aller-
gic natural leather. It has a size of 
11.5x9.5 cm and it closes with a 
hidden magnet. Inside it has a gen-
erous money or identity card pock-
et, a pocket for documents on the 
outside and two other pockets for 
cards. A slim hand made accesso-
ry, that is ideal for traveling and not 
only. 

• Portofel Unisex atât pentru EL cât și
pentru EA, este 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 mag-
net, iar compartimentele au fost gân-
dite strategic în acest sens.
• Culorile alese sunt unele clasice, toc-
mai pentru a se asorta ușor cu orice
ținută.
• Fabricat în România din piele naturală
NON-ALERGICĂ de foarte bună calitate.

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

COLOrS
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POrTOFeL CArdUri e-STOre
E-store Cards Wallet
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Descriere tehnică
Portofelul este realizat din piele eco-
logică dublă față. În interior are un 
buzunar pentru bani, un bununar 
pentru carduri și un buzunar pent-
ru pașaport și buletin. Închiderea se 
face cu capsă metalică. 
Dimensiunea este 21x11 cm.

Size

21x11 cm

Technical description
The wallet is made of double-sided 
ecological leather. It has a pocket 
for money, one for your cards, and 
another for your passport and ID 
card. 

• Produsul are dublă utilitate: poate fi
folosit atât ca portofel, cât ți ca port
pașaport. Este extrem de potrivit pen-
tru călătorii și festivaluri.
• Compartimentarea a fost gândită pen-
tru ca la exterior, în compartimentul
ușor accesibil, să fie pus biletul de avion
/ festival sau testul COVID.
• Astfel, veți avea documentele nece-
sare unei călătorii mereu la îndemână.

• The product has double utility: it can
be used as a wallet, or as a passport
holder. It’s perfect for travelling and
festivals.
• The partitioning was designed for stor-
ing your plane/festival ticket or COVID
test in the accessible compartment on
the outside.
• This way, you will have your required
documents for travelling on hand.

COLOrS
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Descriere tehnică
Portofelul este realizat din piele na- 
turală non-alergică. Are dimensi-
unea 18x9.5 cm și se închide cu fer-
moar 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. 

Size

18x9.5 cm

Technical description
The wallet is made from non-aller-
gic natural leather. It has a size of 
18x9.5 cm and it closes with pol-
ished 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. 

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

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

COLOrS
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POrTOFeL mULTiFUnCŢiOnAL 
e-STOre

e-store Multifunctional Wallet
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Descriere tehnică
Portofelul pentru bancnote super 
subțire este executat din piele natu-
rală și destinat persoanelor mo-
derne. Are 1 compartiment pentru 
carduri iar bancnotele se prind cu 
clips metalic. Dimensiuni: 9.5 x 9.5 
x 0.6 cm. 

Size

9.5x9.5x0.6 cm

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

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

• The product is made of natural leather 
and is handmade. 
• It is a safe and easy to use accessory, 
it can be used as a minimalist wallet. 
• The slim size makes this product easy 
to store in your pocket. 
• Ideal as a gift, being a frequently used 
product.

COLOrS
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Descriere tehnică
Suportul pentru pașaport, carduri 
și alte documente, din piele ecolo- 
gică dublă față, are dimensiuni în-
chis 10x14.5 cm. Este slim și ușor 
de folosit, ideal pentru călătorii şi nu 
numai. 

Size

10x14.5 cm

Technical description
The passport, cards and other doc-
uments holder is made from dou-
ble-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. 

• Port paşaport e puțin zis, în el putem
“găzdui”, pe lângă pașaport și bani, car-
duri 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 asor-
timent cu alte produse din același ma-
terial, așa putem să creăm pachete de
tip cross avantoajoase financiar și utile.

• Passport holder is not enough to say,
in it we can “accommodate” besides
passport also money, cards and the
identity card.
• Thought to be useful and yet inexpen-
sive, being chosen a material that gen-
erated a very competitive price in the 
market. 
• The product is suitable for any “carri-
er” 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 oth-
er products from the same material, 
so we can create financial and useful 
crossover packages.
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Descriere tehnică
Suportul pentru carduri și cărți de 
vizită, este realizat din piele ecologi- 
că dublă față, are dimensiuni închis 
11x6.5 cm. Este slim și ușor de fo-
losit, ideal pentru întâlniri de afaceri. 

Size

11x6.5 cm

Technical description
The card holder is made from dou-
ble-faced ecological leather and has 
a closed size of 11x6.5 cm. It’s slim 
and easy to use, ideal for business 
meetings. 

• 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 “pur-
tător”, ideal pentru un give away oferit 
în orice sezon.

• The cards and business cards have
found their place together in this small
holder.
• Thought to be useful and yet inexpen-
sive, being chosen a material that gen-
erated a very competitive price in the
market.
• The product is suitable for any “carri-
er”, ideal for a give away offered in any 
season.
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Descriere tehnică
Suportul pentru ochelari este rea- 
lizat din piele ecologică dublă față. 
Are un compartiment generos ce 
poate fi folosit atât pentru ochelari 
de vedere cât și de soare. Dimensi-
une: 9x17 cm. 

Size

9x17 cm

Technical description
The eyewear holder is made of dou-
ble-faced ecological leather. It has a 
generous compartment that can be 
used for both eye and sun glasses. 
Size: 9x17 cm. 

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

• Ecological leather eyewear cover, ac-
cording 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 ap-
preciated by any customer category.
• This product can be matched with any
of the products from the catalog, start-
ing with notes, business cards, passport
holders, document maps, travel wallets
and many others.
• This type of giveaway is very accessi-
ble to any marketing budget.
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Descriere tehnică
Tag-ul este realizat din piele ecolo- 
gică 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. 

Size
8x5 cm

Technical description
The tag is made from double-faced 
ecological leather in 10 joyful colors. 
On one side is folio printed with a 
funny message. Closed size: 8x5 cm. 
Ideal to hang on any bag, backpack, 
or luggage. 

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

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

COLOrS

FUnny TAG e-STOre 
E-store Funny Tag
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Descriere tehnică
Brelocul este realizat din piele natu-
rală non-alergică și are dimensiunea 
11.5x3 cm. Accesoriul metalic folosit 
este unul foarte elegant și rezistent. 

Size

11.5x3 cm

Technical description
The key ring is made of non-aller-
gic natural leather and has a size of 
11.5x3 cm. The metallic accessory 
used is very stylish and durable. 

• “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 gă-
sim 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 cali-
tate și feronerie Made în Italy, cum bine 
te-am obișnuit.
• Fabricat în România din piele naturală 
NON-ALERGICĂ de foarte bună calitate.

• “Where are my keys?“... we ask, prob-
ably every day, and ... a key ring often 
saves us, making us easier to find our 
keys. 
• Sometimes for the sake of the key ring, 
we carry the keys on our hand while we 
walk on the street. 
• You will also like our new models 
made of good quality natural leather 
with metal accessories Made in Italy, as 
you are used to.
• Made in Romania from NON-ALLER-
GIC natural leather of very good quality.
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Descriere tehnică
Brelocul este realizat din piele natu-
rală non-alergică și are dimensiunea 
11x2.8 cm. Accesoriul metalic folosit 
este unul foarte elegant și rezistent. 

Size

11x2.8 cm

Technical description
The key ring is made of non-aller-
gic natural leather and has a size of 
11x2.8 cm. The metallic accessory 
used is very stylish and durable. 

• “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 gă-
sim 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 ca-
litate și feronerie Made în Italy, cum 
bine te-am obișnuit.
• Fabricat în România din piele naturală
NON-ALERGICĂ de foarte bună calitate.

• “Where are my keys?“... we ask, prob-
ably every day, and ... a key ring often
saves us, making us easier to find our
keys.
• Sometimes for the sake of the key ring,
we carry the keys on our hand while we
walk on the street.
• You will also like our new models
made of good quality natural leather 
with metal accessories Made in Italy, as 
you are used to.
• Made in Romania from NON-ALLER-
GIC natural leather of very good quality.
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Descriere tehnică
Setul conține portofelul și cureaua 
Leather pentru bărbați. Produsele 
sunt ambalate într-o cutie rigidă de 
cadou , personalizabila. 

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

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

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

Size

10x11.5x1.2 cm

110/115/120x2.8 cm
CUreA

POrTOFeL

POrTOFeL BărBAŢi LeATHer
Leather Men Wallet
Pag. 34

CUreA BărBAŢi LeATHer
leather Men Belt
Pag. 35

SePArAT
Produse disponibile și

Products sold separately
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Descriere tehnică
Setul conține portofelul Leather 
pentru damă și un breloc asortat. 
Produsele sunt ambalate într-o 
cutie rigidă de cadou , personaliza- 
bila. 

Technical description
The set contains the Women's leath-
er wallet and a matching keychain. 
The products are packed in a rigid, 
customizable gift box. 

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

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

Size

10x19.5x1 cm

BreLOC
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POrTOFeL dAmă LeATHer
Leather Women Wallet
Pag. 36
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Descriere tehnică
Kit-ul conține un portofel de carduri 
e-store și un breloc bărbați e-store 
confecţionate din piele naturală. 
Produsele sunt ambalate într-o 
cutie rigidă de cadou, personali- 
zabilă. 

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

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

• A unique gift, at an affordable price to 
any pocket, as we like to say “the per-
fect gift” is made up of a card and mon-
ey wallet and a key ring with metallic ac-
cessories - Made in Italy, both made of 
natural leather.
• Made in Romania from NON-ALLER-
GIC natural leather of very good quality.
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Gift Kit for HIM

Size

11.5x9.5 cm

11x2.8 cm
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POrTOFeL CArdUri e-STOre
E-store Cards Wallet
Pag. 37

BreLOC BărBAŢi e-STOre
E-store Men Key Ring
Pag. 46
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Descriere tehnică
Kit-ul conține un portofel multi-
funcțional e-store și un breloc damă 
e-store, confecţionate din piele na-
turală. Produsele sunt ambalate în-
tr-o cutie rigidă de cadou, personali- 
zabilă.

Technical description
The kit contains an e-store multi-
functional wallet and a women’s 
e-store key ring. The products are
packaged in a rigid and customiz-
able gift box.

• Acest kit este un cadou inspirat, ce va
satisface toate tipologiile de preferințe.
• Este compus din două produse
din piele naturală, un portofel multi-
funcțional și un breloc, utile oricui.

• This kit is an inspired gift that will sat-
isfy all types of preferences.
• It consists of two natural leather prod-
ucts, a multifunctional wallet and a key-
chain, useful for anyone.
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kiT CAdOU eA
Gift Kit for HER

Size

18x9.5 cm

11.5x3 cm
BreLOC

POrTOFeL

POrTOFeL mULTiFUnCŢiOnAL 
e-STOre
e-store Multifunctional Wallet
Pag. 39

BreLOC dAmă e-STOre 
E-store Women Key Ring
Pag. 45
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Descriere tehnică
Agenda are coperta buretată față, 
din piele ecologică printabilă, spe-
cială pentru full print. Blocul este fix, 
nedatat, format 16x22 cm, hârtie 
offset alb, nr. pagini 224, tipar 2 cu-
lori, harta Romaniei forzatz și semn 
de carte. Ambalare în cutie colec-
tivă.

Size

16x22 cm

Technical description
The agenda has a padded cover 
made of printable ecological leath-
er. Undated, fixed paper sheets, 
size of 16x22 cm, offset white pa-
per, 224 pages, 2-color print, forza-
tz Romania map, and a bookmark. 
Packaged collectively in a box. 

• Agenda este accesoriul care vă ajută la
centralizarea tuturor task-urilor, ideilor,
rețetelor sau chiar a amintirilor.
• Acest produs a fost creat special pen-
tru a da viață ideilor dvs. Și nu oricum, ci
pe un material premium, piele PU, spe-
cial produs pentru full print.
• Așteptăm cu drag să vă auzim și
proiectăm toate ideile, pe produsele fa-
vorite.

• The agenda is the accessory that
helps organize all of your tasks, ideas,
recipes, and memories.
• This article was especially made to
give life to your ideas on a premium PU
leather.
• We are waiting to design all of your
ideas on your favorite products.

AGendA FULL PrinTed PU LeATHer
FULL PRINTED PU LEATHER Agenda

PrOdUS
nOU
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Descriere tehnică
Desk padul-calendar are formatul 
69x39 cm, este fabricat din piele PU 
dublă față și ambalat în polybag.  

Size

69x39 cm

Technical description
The desk pad has a size of 69x39 
cm, it’s made of double-sided PU 
leather and it’s packaged in polybag.

• Desk pad-ul este fabricat din piele PU
premium, material ce face ca produsul
să fie flexibil, ușor de curățat și imper-
meabil.
• Acest produs a fost creat special pen-
tru a da viață ideilor dvs. Și nu oricum, ci
pe un material premium, piele PU, spe-
cial produs pentru full print.
• Așteptăm cu drag să vă auzim și
proiectăm toate ideile, pe produsele fa-
vorite.

• The desk pad is made of PU premium
leather that makes the product flexible,
easy to clean and waterproof.
• This desk pad was created to give life
to your ideas on a premium material.
• We want to hear all of your ideas and
design them on your favorite products. 

COLOrS

CALendAr FULL PrinTed PU LeATHer
FULL PRINTED PU LEATHER Calendar

PrOdUS
nOU

POSiBiLiTăŢi
inFiniTe!

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Suportul de farfurie are formatul 
34x40 cm, full print față, este fab-
ricat din piele PU dublă față și este 
ambalat în polybag. 

Size

34x40 cm

Technical description
The plate holder has a size of 34x40 
cm with a full print in the front, it’s 
made of double-sided PU leather 
and it’s packaged in polybag.

• Suportul de farfurie este fabricat din 
piele PU premium, material ce face ca 
produsul să fie flexibil, ușor de curățat 
și impermeabil.
• Acest produs are dublă utilitate: oferă 
protecție mesei sau biroului dvs. și 
completează aspectuos bucătăria, livin-
gul sau zona de dining.
• Acest produs a fost creat special pen-
tru a da viață ideilor dvs. Și nu oricum, ci 
pe un material premium, piele PU, spe-
cial produs pentru full print. 
• Așteptăm cu drag să vă auzim și 
proiectăm toate ideile, pe produsele fa-
vorite.

• The plate holder is made of PU premi-
um leather that makes it flexible, easy 
to clean, and waterproof.
• This product has double utility: it pro-
tects your table or your desk and it 
beautifully compliments your kitchen, 
living, and the dining area.
• The desk pad is made of PU premium 
leather that makes the product flexible, 
easy to clean and waterproof.
• This desk pad was created to give life 
to your ideas on a premium material. 
We want to hear all of your ideas and 
design them on your favorite products.

COLOrS

SUPOrT FArFUrie 
PrinTed PU LeATHer

Plate Holder FULL PRINTED PU LEATHER

PrOdUS
nOU

POSiBiLiTăŢi
inFiniTe!

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Husa de laptop  are formatul 33x24 
cm, exterior full print, interior din 
fibre reciclate, care protejează lap-
topul și îl ferește de zgârieturi. Este 
fabricată din piele PU dublă față și 
este ambalata în polybag. 

Size

33x24 cm

Technical description
The laptop sleeve has a size of 33x24 
cm, full print on the outside, recy-
cled wool fibers on the inside which 
protects the laptop from scratches. 
It’s made of double sided PU leather 
and it’s packaged in polybag.

• Husa de laptop este fabricată din piele
PU premium, material ce ajută la prote-
jarea laptopului dvs.
• În plus, reprezintă un accesoriu care
completează perfect nu doar spațiul în
care o depozitați, ci și ținuta dvs.
• Acest produs a fost creat special pen-
tru a da viață ideilor dvs.
• Și nu oricum, ci pe un material pre-
mium, piele PU, special produs pentru 
full print. 
• Așteptăm cu interes să vă auzim și
proiectăm toate ideile, pe produsele fa-
vorite.

• The laptop sleeve is made of premium
PU leather, a material that helps pro-
tect your laptop.
• In addition, it is an accessory that per-
fectly complements not only the space
in which you store it, but also your outfit.
• This product was created especially to
give life to your ideas.
• And not anyway, but on a premium
material, PU leather. 
• We look forward to hearing from you
and designing all your ideas on your fa-
vorite products.

HUSă LAPTOP din PieLe CU LÂnă 13”
Leather and wool laptop sleeve, 13”

PrOdUS
nOU

COLOrS

POSiBiLiTăŢi
inFiniTe!

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Mousepadul este executat din piele 
ecologică, flexibilă, are dublă față, 
iar una dintre ele este printată full. 
Formatul produsului este de 19x22 
cm. Este potrivit pentru toate tipu-
rile de mouse-uri și adaugă o pată
de culoare biroului pe care lucrați.
Poate fi curățat ușor și nu absoarbe
lichidele.

Size

19x22 cm

Technical description
The mousepad is made of double 
sided, flexible, ecological leather 
and one of the sides is full printed. 
Its size is 19x22 cm. It’s suitable for 
any kind of mouse and it adds a pop 
of color to the desk you are working 
on. It can easily be cleaned and it 
doesn’t absorb liquids.

• Mousepadul este cu siguranță o
necesitate pentru fiecare spațiu de lu-
cru modern, fiind o soluție practică și
elegantă.
• Fabricat din piele italiană premium,
flexibil, cu un design elegant și o supra-
față generoasă, mousepadul vă va sur-
prinde cu siguranță prin versatilitatea și
funcționalitatea sa!
• Mousepadul dispune de margini ne-
tede care nu pot fi indoite, textura an-
tiderapantă pe două fețe și aderență
crescută.
• Este ușor de fixat pe orice tip de su-
prafață de birou: de la metal, lemn la
plastic sau sticlă.
• Acest produs a fost creat special pen-
tru a da viață ideilor dvs. Și nu oricum, ci
pe un material premium, piele PU, spe-
cial produs pentru full print.
• Așteptăm cu drag să vă auzim și
proiectăm toate ideile, pe produsele fa-
vorite.

• The Office mouse pad is surely a ne-
cessity for every modern working space.
It’s a practical and elegant solution.
• The mouse pad is made of the highest
quality Italian leather that is flexible and
it has a stylish and large surface.
• The mouse pad will definitely surprise
you with its versatility and functionality!
It has smooth edges that can’t be bent
with an antislippery texture on both
sides and a great adherence.
• It’s easy to place on any kind of desk
surface: from metal, wood to plastic or
glass.
• It was especially made to give life to
your ideas on a premium PU leather.
• We are waiting to design all of your
ideas on your favorite products.

mOUSePAd FULL PrinTed PU LeATHer
FULL PRINTED PU LEATHER Mousepad

PrOdUS
nOU

COLOrS

POSiBiLiTăŢi
inFiniTe!

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Este accesoriul ideal care comple-
tează un cadou, precum o carte 
sau o agendă. O fața are full print și 
cealalta rigla.

Size

23x4.8 cm

Technical description
It has double utility: bookmark and 
ruler. It’s the ideal accessory that 
compliments a gift such as a book 
or an agenda. One side has full  
print and the other has a ruler.

• Semn de carte și rigla în acelasi timp, o
dublă utilitate într-un produs folosit de
toată lumea.
• Poate fi asortat cu oricare dintre pro-
dusele din gamă,  prezentate în catalog.
• Rămâne să alegeți dvs. ce va place și
ce se potrivește mai bine cu obiectivele
propuse.
• Acest produs a fost creat special pen-
tru a da viața ideilor dvs. Și nu oricum, ci
pe un material premium, piele PU, spe-
cial produs pentru full print.
• Așteptăm cu drag să vă auzim și
proiectăm toate ideile, pe produsele fa-
vorite.

• A bookmark and a ruler at the same
time, it has a double utility that can be
used by everyone.
• It can be matched with any of the line’s
products that are presented in the cat-
alog.
• You can choose what fits bets with
your objectives.
• This product was created to give life
to your ideas on a premium material. •
We want to hear all of your ideas and
design them on your favorite products.

Semn de CArTe CU riGLă
FULL PrinTed PU LeATHer

FULL PRINTED PU LEATHER Book Mark with Ruler

PrOdUS
nOU

COLOrS

POSiBiLiTăŢi
inFiniTe!

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Suportul pentru carduri și cărți de 
vizită este realizat din piele ecolo- 
gică dublă față. Este slim și ușor de 
folosit, ideal pentru intâlniri de afa-
ceri. Exteriorul are full print.

Size

11x6.5 cm

Technical description
The card holder is made of double 
sided ecological leather. It’s thin and 
easy to use for business meetings. 
On the outside it’s full print.

• Cardurile și cărțile de vizită se vor
întâlni împreună în acest mic etui, care
este potrivit tuturor și ideal pentru a fi
făcut cadou.
• Poate fi asortat cu oricare dintre pro-
dusele din gamă, prezentate în catalog.
Rămâne să alegeți dvs. ce vă place și ce
se potrivește mai bine cu obiectivele
propuse.
• Acest produs a fost creat special pen-
tru a da viața ideilor dvs. Și nu oricum, ci
pe un material premium, piele PU, spe-
cial produs pentru full print.
• Așteptăm cu drag să vă auzim și
proiectăm toate ideile, pe produsele fa-
vorite.

• Your credit card and business cards
will meet in the same little pouch which
it’s suitable for everyone and ideal to
give as a present.
• It can be matched with any of the line’s
products that are presented in the cat-
alog.
• You can choose what fits bets with
your objectives.
• This product was created to give life
to your ideas on a premium material.
We want to hear all of your ideas and
design them on your favorite products.

POrT CArd și CărŢi de viziTă 
FULL PrinTed PU LeATHer

FULL PRINTED PU LEATHER Business Card Holder

PrOdUS
nOU

COLOrS

POSiBiLiTăŢi
inFiniTe!

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Suportul este realizat din piele PU 
dublă față și are dimensiunile 9x9 
cm. Poate fi rotund sau patrat și
este ajutorul dvs. în protejarea biro- 
ului.

Size

9x9 cm

Technical description
The holder is made of double sided 
PU leather and it has a size of 9x9 
cm. It’s round and square and it’s
helpful in protecting your desk.

• Unul dintre cele mai utile produse
pentru a fi făcute cadou, datorită com-
ponentei sale practice – zilnic, fiecare
dintre noi, ne punem cana sau paharul
pe un astfel de suport.
• Poate fi asortat cu oricare dintre pro-
dusele din gamă, prezentate în catalog.
Rămâne să alegeți dvs. ce va place și ce
se potriveste mai bine cu obiectivele
propuse.
• Acest produs a fost creat special pen-
tru a da viața ideilor dvs. Și nu oricum, ci
pe un material premium, piele PU, spe-
cial produs pentru full print.
• Așteptăm cu drag să vă auzim și
proiectăm toate ideile, pe produsele fa-
vorite.

• It is one of the most useful products
to be gifted because  of its practicality –
everyday we use a holder for our glass
cups or mugs.
• It can be matched with any of the line’s
products that are presented in the cat-
alog. You can choose what fits bets with
your objectives.
• This product was created to give life to
your ideas on a premium material.
• We want to hear all of your ideas and
design them on your favorite products.

 SUPOrT PAHAr 
FULL PrinTed PU LeATHer

FULL PRINTED PU LEATHER Cup Holder

PrOdUS
nOU

COLOrS

POSiBiLiTăŢi
inFiniTe!

fabricat
în

românia
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Size

25,5x31.5 cm

mAPă meniU A4+ SOFTLeATHer
SoftLeather A4+ Menu Cover 
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Descriere tehnică
Copertă buretată față, din piele 
PU termo cu textură mată cati-
felată exterior și mat în interior, 
impermeabilă, cusută perimetral. 
Prinderea filelor se face cu aripioa- 
ră și 3 șuruburi metalice de 1 cm.   

Technical description
Padded front cover, made of tex-
tured thermo PU leather outside 
and matte inside, waterproof, 
sewn perimeter. The clamping of 
the files is done with a wing and 3 
metal screws of 1 cm. 

COLOrS

NeGru / BlacK

Verde / GreeN

Maro / BrowN

roșu / red

•  Accesorizeaza-ți restaurantul, 
cafenea-ua, pub-ul sau terasa cu 
mapele de meniu.
• Mapele de meniu SoftLeather sunt 
fabricate din piele impermeabilă interi-
or exterior, acest lucru conferindu-le o 
rezistență ridicată.
• Mapele Softleather nu se crapă pe te-
rasă la soare, se pot spăla și rezistă mai 
mult de 1 an/sezon.

• Accessorize your restaurant, cafe, pub 
or terrace with menu maps.
• The SoftLeather menu maps are made 
of waterproof leather on the inside, giv-
ing them high strength.
• Softleather maps do not crack on the 
sun terrace, they can be washed and 
withstand more than 1 year / season. fabricat

în
românia
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nOTă de PLATă SOFTLeATHer
SoftLeather Bill Cover

Size

10.9x18 cm

Descriere tehnică
Copertă buretată față, din piele 
PU termo cu textură mată cati-
felată exterior și mat în interior, 
impermeabilă, cusută perimetral. 
La interior, pe partea dreaptă are 
un buzunar oblic pentru bonul 
fiscal. 

Technical description
Padded front cover, made of tex-
tured thermo PU leather outside 
and matte inside, waterproof, 
sewn perimeter. Inside, the cover 
has, on the right side an oblique 
pocket for the fiscal receipt. 

COLOrS

NeGru / BlacK

Verde / GreeN

Maro / BrowN

roșu / red

• Accesorizeaza-ți restaurantul, cafene-
aua, pub-ul sau terasa cu notele de 
plată.
• Notele de plată SoftLeather sunt fab-
ricate din piele impermeabilă interior 
exterior, acest lucru conferindu-le o 
rezistență ridicată.
• Notele de plata Softleather nu se
crapă pe terasă la soare, se pot spăla și 
rezistă mai mult de 1 an/sezon.

• Accessorize your restaurant, cafe, pub 
or terrace with bill covers.
• The SoftLeather payment notes are 
made of waterproof leather on the in-
side, giving them high strength.
• Softleather payment notes do not 
crack on the sun terrace, they can be 
washed and withstand more than 1 
year / season.

în
stoc

fabricat
în

românia
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COLOrS

NeGru / BlacK

Verde / GreeN

Bordo / Bordeaux

Portocaliu / oraNGe

alBastru / Blue  

Size

23,5x31.5 cm

mAPă meniU A4+ LeATHerLike
LeatherLike A4+ Menu Cover 

Descriere tehnică
Copertă buretată față, din piele 
PU termo texturată exterior și 
mată în interior, impermeabilă, 
cusută perimetral. Prinderea fi-
lelor se face cu aripioară și 3 
șuruburi metalice de 1 cm. 

Technical description
Padded front cover, made of tex-
tured thermo PU leather outside 
and matte inside, waterproof, 
sewn perimeter. Inside, the cover 
has, on the right side an oblique 
pocket for the fiscal receipt. 

• Mapele de meniu LeatherLike sunt
fabricate din piele de înaltă calitate
cu aspect de piele naturală.
• Rezistența lor este una ridicată,
astfel că acestea nu se vor crăpa la
soare pe terasă și vor putea fi folosi- 
te mai mult de 1 an/sezon.
• De asemenea produsele Leather-
Like sunt impermeabile și lavabile.

• LeatherLike menu maps are made
from high quality leather with natu-
ral leather look.
• Their resistance is high, so they will
not crack in the sun on the terrace
and can be used for more than 1
year / season.
• LeatherLike products are also wa-
terproof and washable.

în
stoc

fabricat
în

românia
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• Notele de plată LeatherLike sunt fa- 
bricate din piele de înaltă calitate cu as-
pect de piele naturală.
• Rezistența lor este una ridicată, astfel
că acestea nu se vor crăpa la soare pe
terasă și vor putea fi folosite mai mult
de 1 an/sezon.
• De asemenea produsele LeatherLike
sunt impermeabile și lavabile.

• LeatherLike bill covers are made from
high quality leather with natural leather
look.
• Their resistance is high, so they will
not crack in the sun on the terrace and
can be used for more than 1 year / sea-
son.
• LeatherLike products are also water-
proof and washable.

nOTă de PLATă LeATHerLike
LeatherLike Bill Cover 

COLOrS

NeGru / BlacK

Verde / GreeN

Bordo / Bordeaux

Portocaliu / oraNGe

alBastru / Blue  

Size

10.9x18 cm

Descriere tehnică
Copertă buretată față, din piele 
PU termo texturată exterior și 
mată în interior, impermeabilă, 
cusută perimetral; coperta are 
în interior, pe partea dreaptă un 
buzunar oblic pentru bon. 

Technical description
Padded front cover, made of tex-
tured thermo PU leather outside 
and matte inside, waterproof, 
sewn perimeter. Inside, the cover 
has, on the right side an oblique 
pocket for the fiscal receipt. 

în
stoc

fabricat
în

românia
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mAPă meniU CAFeneLe A5+ LeATHerLike
LeatherLike A5+ Cafe Menu Cover 

COLOrS

NeGru / BlacK

Verde / GreeN

Bordo / Bordeaux

Portocaliu / oraNGe

alBastru / Blue  

Size

17x22.5 cm

Descriere tehnică
Suport tare cu fereastră din piele 
PU termo texturată, pe ambele 
fețe. 

Technical description
Hard support with windows, made 
of thermo textured PU leather on 
both sides. 

• Mapele de meniu cafenele Leather-
Like sunt fabricate din piele de înaltă
calitate cu aspect de piele naturală.
• Rezistența lor este una ridicată, astfel
că acestea nu se vor crăpa la soare pe
terasă și vor putea fi folosite mai mult
de 1 an/sezon.
• De asemenea produsele LeatherLike
sunt impermeabile și lavabile.

• LeatherLike cafe menu covers are
made of high quality leather with natu-
ral leather look.
• Their resistance is high, so they will
not crack in the sun on the terrace and
can be used for more than 1 year / sea-
son.
• LeatherLike products are also water-
proof and washable.

în
stoc

fabricat
în

românia
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SUPOrT rezervAT LeATHerLike 
LeatherLike Reserved Support

COLOrS

NeGru / BlacK

Verde / GreeN

Bordo / Bordeaux

Portocaliu / oraNGe

alBastru / Blue  

Size

7,25x14 cm

Descriere tehnică
Suport rezervat tare pentru mese 
restaurant, realizat din piele PU. 
Format închis: 7,25x14 cm. 

Technical description
Reserved hard support for restau-
rant tables, made of PU leather. 
Closed format: 7,25x14 cm. 

• Suporturile Rezervat LeatherLike sunt
fabricate din piele de înaltă calitate cu
aspect de piele naturală.
• Rezistența lor este una ridicată, astfel
că acestea nu se vor crăpa la soare pe
terasă și vor putea fi folosite mai mult
de 1 an/sezon.
• De asemenea produsele LeatherLike
sunt impermeabile și lavabile.

• LeatherLike Reserved Supports are
made of high quality leather with natu-
ral leather look.
• Their resistance is high, so they will
not crack in the sun on the terrace and
can be used for more than 1 year / sea-
son.
• LeatherLike products are also water-
proof and washable.

în
stoc

fabricat
în

românia
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COLOrS

Bej / BeiGe

NeGru / BlacK 

Maro / BrowN

Size

23.5x31.5 cm

mAPă meniU A4+ WOOd
Wood A4+ Menu Cover 

Descriere tehnică
Copertă tare, din piele PU termo 
cu textură de lemn la exterior și  
catifelată în interior, imperme-
abilă, cusută perimetral, colț ro-
tund. Prinderea filelor se face cu 
aripioară și 3 șuruburi metalice de 
1 cm. 

Technical description
Hard cover, made of PU leather 
with wood texture on the out-
side and soft on the inside, wa-
terproof, sewn perimeter, round 
corner. The clamping is done with 
a fin and 3 metal screws of 1 cm. 

• Am creat această gamă special pen-
tru terasele și restaurantele cu design
rustic.
• Mapele de meniu din gama Wood au
un aspect natural, pielea texturată din
care sunt fabricate imită scoarța de co-
pac.
• Pielea este impermeabilă și are o
rezistență sporită la razele UV, astfel 
că mapele de meniu nu se vor crăpa pe 
terasă la soare și vor rezistă mai mult 
de 1 an/sezon.

• We have created this range especially
for rustic design terraces and restau-
rants.
• Wood menu covers have a natural
appearance, the textured skin they are
made of mimics the bark of the tree.
• The skin is waterproof and has a high
resistance to UV rays, so the menu cov-
ers will not crack on the sun terrace and
will last more than 1 year / season. în

stoc
fabricat

în
românia
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nOTă de PLATă WOOd
Wood Bill Cover

Size

10.9x18 cm

Descriere tehnică
Copertă tare, din piele PU termo 
cu textură de lemn la exterior 
și  catifelată în interior, imper-
meabilă, cusută perimetral, colț 
rotund. La interior, pe partea 
dreaptă, un buzunar oblic pentru 
bonul fiscal. 

Technical description
Hard cover, made of PU leather 
with wood texture on the out-
side and soft on the inside, wa-
terproof, sewn perimeter, round 
corner. Inside, on the right side, 
an oblique pocket for the fiscal 
receipt. 

• Am creat această gamă special pen-
tru terasele și restaurantele cu design
rustic.
• Notele de plată din gama Wood au un
aspect natural, pielea texturată din care
sunt fabricate imită scoarța de copac.
• Pielea este impermeabilă și are o
rezistență sporită la razele UV, astfel că 
notele de plată nu se vor crăpa pe tera-
să la soare și vor rezistă mai mult de 1 
an/sezon.

• We have created this range especially
for rustic design terraces and restau-
rants.
• Wood bill covers have a natural ap-
pearance, the textured skin they are
made of mimics the bark of the tree.
• The skin is waterproof and has a high
resistance to UV rays, so the bill covers 
will not crack on the sun terrace and 
will last more than 1 year / season.

COLOrS

Bej / BeiGe

NeGru / BlacK 

Maro / BrowN

în
stoc

fabricat
în

românia
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mAPă meniU CAFeneA A5+ WOOd
Wood A5+ Cafe Menu Cover

Size

18x23 cm

Descriere tehnică
Copertă tare, din piele PU ter-
mo cu textură de lemn pe am-
bele fețe, impermeabilă, cusută 
perimetral. Prinderea filelor se 
face cu mecanism metalic tip clip-
board. 

Technical description
Hard cover, PU leather with wood 
texture on both sides, waterproof, 
sewn perimeter. The clamping of 
the tabs is made with metal clip-
board type mechanism. 

• Am creat această gamă special pen-
tru terasele și restaurantele cu design
rustic.
• Mapele de meniu cafenea din gama
Wood au un aspect natural, pielea
texturată din care sunt fabricate imită
scoarța de copac.
• Pielea este impermeabilă și are o
rezistență sporită la razele UV, astfel 
că mapele de meniu nu se vor crăpa pe 
terasă la soare și vor rezistă mai mult 
de 1 an/sezon.

• We have created this range especially
for rustic design terraces and restau-
rants.
• Wood cafe menu covers have a natu-
ral appearance, the textured skin they
are made of mimics the bark of the tree.
• The skin is waterproof and has a high
resistance to UV rays, so the menu cov-
ers will not crack on the sun terrace and
will last more than 1 year / season.

COLOrS

Bej / BeiGe

NeGru / BlacK 

Maro / BrowN

în
stoc

fabricat
în

românia
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nOTă de PLATă CAFeneLe WOOd
Wood Cafe Bill Cover

Size

10x20 cm

Descriere tehnică
Copertă tare, din piele PU termo 
cu textură de lemn pe ambele 
fețe, impermeabilă, cusută pe-
rimetral. Prinderea bonului se 
face cu mecanism metalic tip clip-
board. 

Technical description
Hard cover, PU leather with wood 
texture on both sides, water-
proof, sewn perimeter. The re-
ceipt of the voucher is made with 
metal clipboard type mechanism. 

• Am creat această gamă special pen-
tru terasele și restaurantele cu design
rustic.
• Notele de plată cafenea din gama
Wood au un aspect natural, pielea
texturată din care sunt fabricate imită
scoarța de copac.
• Pielea este impermeabilă și are o
rezistență sporită la razele UV, astfel că 
notele de plată nu se vor crăpa pe tera-
să la soare și vor rezistă mai mult de 1 
an/sezon.

• We have created this range especially
for rustic design terraces and restau-
rants.
• Wood cafe bill covers have a natural
appearance, the textured skin they are
made of mimics the bark of the tree.
• The skin is waterproof and has a high
resistance to UV rays, so the bill covers
will not crack on the sun terrace and
will last more than 1 year / season.

COLOrS

Bej / BeiGe

NeGru / BlacK 

Maro / BrowN

în
stoc

fabricat
în

românia
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COLOrS

Bej / BeiGe

BlacK / NeGru

Maro / BrouN

Size

7,25x14 cm

Descriere tehnică
Suport rezervat tare pentru mese 
restaurant, realizat din piele PU 
termo cu textură de lemn, imper-
meabil. Format închis: 7,25 x14 
cm. 

Technical description
Hard cover, PU leather with wood 
texture on both sides, waterproof, 
sewn perimeter. The clamping of 
the tabs is made with metal clip-
board type mechanism. 

• Am creat această gamă special pen-
tru terasele și restaurantele cu design
rustic.
• Suporturile rezervat din gama Wood
au un aspect natural, pielea texturată
din care sunt fabricate imită scoarța de
copac.
• Pielea este impermeabilă și are o
rezistență sporită la razele UV, astfel că 
produsele nu se vor crăpa pe terasă la 
soare și vor rezistă mai mult de 1 an/
sezon.

• We have created this range especially
for rustic design terraces and restau-
rants.
• Wood reserved supports have a natu-
ral appearance, the textured skin they
are made of mimics the bark of the tree.
• The skin is waterproof and has a high
resistance to UV rays, so the products
will not crack on the sun terrace and
will last more than 1 year / season.

SUPOrT rezervAT WOOd
Wood Reserved Support

în
stoc

fabricat
în

românia
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COLOrS

NeGru / BlacK  

Maro / BrowN

Size

23,5x31.5 cm
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mAPă meniU A4+ LeATHer
Leather A4+ Menu Cover 

Descriere tehnică
Copertă buretată, din piele natu-
rală impermeabilă, decoruri și 
cusături diverse pe exterior; în 
interior piele PU mată. Prinderea 
filelor se face  cu aripioară și 3 
șuruburi metalice de 1 cm.  

Technical description
Padded cover, made of natural 
impermeable leather, various 
decorations and seams on the 
outside; inside PU matte leather. 
The clamping is done with a fin 
and 3 metal screws of 1 cm. 

• Gama Leather este fabricată din pie-
le naturală, așa cum și denumirea
sugerează.
• Pielea elegantă, de înaltă calitate uti-
lizată la produsele Leather, aduce un 
plus de rafinament restaurantului. 
• Cusute perimetral, cu interior lavabil
și rezistență sporită, produsele gamei
Leather sunt perfecte pentru orice
restaurant respectabil.

• The Leather range is made of natural
leather, as the name suggests.
• The elegant, high-quality leather used
in Leather products adds to the restau-
rant's refinement.
• Sewn perminally, with washable inte-
rior and increased durability, Leather
range products are perfect for any rep-
utable restaurant.

în
stoc

fabricat
în

românia



Size

11x18 cm
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nOTă de PLATă LeATHer
Leather Bill Cover 

Descriere tehnică
Copertă buretată, din piele natu-
rală impermeabilă, cusută pe-
rimetral; coperta are în interior, 
pe partea dreaptă un buzunar 
oblic pentru bon. 

Technical description
Padded cover, made of natural 
impermeable leather, sewn pe-
rimeter; the cover has, inside, on 
the right side an oblique pocket 
for the voucher. 

• Gama Leather este fabricată din piele
naturală, așa cum și denumirea suge-
rează.
• Pielea elegantă, de înaltă calitate uti-
lizată la produsele Leather, aduce un 
plus de rafinament restaurantului. 
• Cusute perimetral, cu interior lavabil
și rezistență sporită, produsele gamei
Leather sunt perfecte pentru orice
restaurant respectabil.

• The Leather range is made of natural
leather, as the name suggests.
• The elegant, high-quality leather used
in Leather products adds to the restau-
rant's refinement.
• Sewn perminally, with washable inte-
rior and increased durability, Leather
range products are perfect for any rep-
utable restaurant.

COLOrS

NeGru / BlacK  

Maro / BrowN

în
stoc

fabricat
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COLOrS

Bej / BeiGe

Verde / GreeN

Size

22x31.5 cm

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

81

mAPă meniU A4+ eCOLeATHer
EcoLeather A4+ Menu Cover

Descriere tehnică
Copertă flexibilă, din piele rege- 
nerată, impermeabilă.  Prinderea 
filelor se face cu elastic.  

Technical description
Flexible cover, made of regener-
ated leather, waterproof. Clamp-
ing is done with elastic. 

• Care about nature! Gama UnikaT în Ro
fabricată din piele regenerată.
• Produsele sunt potrivite pentru re- 
staurantele, cafenelele și terasele căro-
ra le pasă de planetă și ecologizarea
acesteia.
• Culorile utilizate pentru această gama
sunt verde, albastru și bej – culori ce
denotă și mai mult caracterul Eco al
produsului.

• Care about nature! UnikaT range in Ro
made of regenerated leather.
• The products are suitable for restau-
rants, cafes and terraces that care
about the planet and its greening.
• The colors used for this range are
green, blue and beige - colors that de-
note even more the Eco character of
the product.

în
stoc

fabricat
în

românia

alBastru / Blue



Size

11x19 cm
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nOTă de PLATă eCOLeATHer 
EcoLeather Bill Cover

Descriere tehnică
Copertă flexibilă, din piele regene- 
rată, impermeabilă. Pe coperta 3 
are un buzunar pentru bon fiscal. 

Technical description
Flexible cover, made of regene- 
rated leather, waterproof. On 
cover 3 it has a pocket for fiscal 
receipt. 

• Care about nature! Gama UnikaT în Ro
fabricată din piele regenerată.
• Produsele sunt potrivite pentru resta- 
urantele, cafenelele și terasele cărora
le pasă de planetă și ecologizarea aces-
teia.
• Culorile utilizate pentru această gama
sunt verde, albastru și bej – culori ce
denotă și mai mult caracterul Eco al
produsului.

• Care about nature! UnikaT range in Ro
made of regenerated leather.
• The products are suitable for restau-
rants, cafes and terraces that care
about the planet and its greening.
• The colors used for this range are
green, blue and beige - colors that de-
note even more the Eco character of
the product.

COLOrS

Bej / BeiGe

Verde / GreeN

în
stoc

fabricat
în

românia

alBastru / Blue
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mAPă CAmeră A4+
A4+ Room Map
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COLOrS

NeGru / BlacK

Verde / GreeN

Bordo / Bordeaux

Portocaliu / oraNGe

alBastru / Blue  

Size

23.5x31.5 cm

Descriere tehnică
Copertă buretata față, din piele 
PU termo texturata exterior și 
mată în interior, impermeabilă, 
cusută perimetral; câte un buzu-
nar pe coperta 2 și 3, suport cărți 
de vizită. Dimensiune coperta (în-
chisă): 23.5x31.5 cm. 

Technical description
Padded front cover, made of PU 
leather thermo textured exteri-
or and matte inside, waterproof, 
sewn perimeter; one pocket on 
cover 2 and 3, support for busi-
ness cards. Cover size (closed): 
23.5x31.5 cm. 

• Am creat accesorii potrivite pentru
hotelul și pensiunea ta.
• Îți întâmpinăm nevoile cu mape de
cameră și meniuri de minibar, potrivite
oricăror camere de hotel.
• Produsele noastre sunt fabricate din
piele impermeabilă și lavabilă, sunt ușor 
de depozitat și au o rezistență ridicată.

• We have created the right accessories
for your hotel and guesthouse.
• We meet your needs with room maps
[and minibar menus, suitable for any
hotel room.
• Our products are made of waterproof
and washable leather, are easy to store 
and have a high strength.

în
stoc

fabricat
în

românia



meniU miniBAr A5+ 
A5+ Minibar Menu

85

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

COLOrS

NeGru / BlacK

Verde / GreeN

Bordo / Bordeaux

Portocaliu / oraNGe

alBastru / Blue  

Size

17x22.5 cm

Descriere tehnică
Suport tare cu fereastră din piele 
PU termo texturată, pe ambele 
fețe. 

Technical description
Strong support with thermally 
textured PU leather window on 
both sides. 

• Am creat accesorii potrivite pentru
hotelul și pensiunea ta.
• Îți întâmpinăm nevoile cu mape de
cameră și meniuri de minibar, potrivite
oricăror camere de hotel.
• Produsele noastre sunt fabricate din
piele impermeabilă și lavabilă, sunt ușor 
de depozitat și au o rezistență ridicată.

• We have created the right accessories
for your hotel and guesthouse.
• We meet your needs with room maps
[and minibar menus, suitable for any
hotel room.
• Our products are made of waterproof
and washable leather, are easy to store 
and have a high strength.

în
stoc

fabricat
în

românia



deSkPAd + 2 SUPOrTUri PAHAr
Deskpad + 2 Glass Support
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COLOrS

NeGru / BlacK

Verde / GreeN

Bordo / Bordeaux

Portocaliu / oraNGe

alBastru / Blue  

Size

30x40 cm desk-pad 
9x9 cm suport pahare

Descriere tehnică
Desk-pad-ul este tare, realizat din 
piele PU și are format 30x40 cm și 
are 2 suporturi de pahar asortați 
cadou. Este folosit pentru prote-
jarea meselor și birourilor. 

Technical description
The desk pad is hard, made of 
PU leather and is 30x40 cm in 
size and has 2 matching glass 
cup holders. It is used to protect 
desks and offices. 

• Dorești să îţi protejezi biroul sau masa 
de diverse “măzgălituri”?
• Dacă da, atunci desk-padul este cel 
mai potrivit pentru ține.
• Acest produs poate fi folosit, așa cum
v-am obișnuit deja, și cu o a doua utili-
tate - mouse pad!
• Deci doi într-unul la preț de unul, chiar
trei pentru că primești CADOU și doi 
suporți de pahare.

• Do you want to protect your desk or 
table from various "scribblings"?
• If so, then the desk pad is best for 
you.
• This product can be used, as we have 
already used you, with a second utility -
mouse pad!
• So two at a price for one, even three
because you receive GIFT and two cup 
holders.

fabricat
în

românia



SUPOrT TeLeFOn
Phone Support
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COLOrS

NeGru / BlacK

Verde / GreeN

Bordo / Bordeaux

Portocaliu / oraNGe

alBastru / Blue  

Size

6x11.5 cm

Descriere tehnică
Suport tare care protejează nop-
tiera de zgârieturi. Este compati-
bil cu toate tipurile de telefoane. 

Technical description
Strong support that protects the 
bedside from scratches. It is com-
patible with all types of phones. 

• Am creat accesorii potrivite pentru
hotelul și pensiunea ta.
• Îți întâmpinăm nevoile cu mape de
cameră și meniuri de minibar, potrivite
oricăror camere de hotel.
• Produsele noastre sunt fabricate din
piele impermeabilă și lavabilă, sunt ușor 
de depozitat și au o rezistență ridicată.

• We have created the right accessories
for your hotel and guesthouse.
• We meet your needs with room maps
[and minibar menus, suitable for any
hotel room.
• Our products are made of waterproof
and washable leather, are easy to store 
and have a high strength.

în
stoc

fabricat
în

românia



Size

18x23 cm

meniU miniBAr A5+
A5+ Minibar Menu
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Descriere tehnică
Copertă tare, din piele PU ter-
mo cu textură de lemn pe am-
bele fețe, impermeabilă, cusută 
perimetral. Prinderea filelor se 
face cu mecanism metalic tip clip-
board. 

Technical description
Hard cover, PU leather with wood 
texture on both sides, waterproof, 
sewn perimeter. The clamping of 
the tabs is made with metal clip-
board type mechanism. 

• Am creat accesorii potrivite pentru
hotelul și pensiunea ta.
• Îți întâmpinăm nevoile cu mape de
cameră și meniuri de minibar, potrivite 
oricăror camere de hotel. 
• Produsele noastre sunt fabricate din
piele impermeabilă și lavabilă, sunt ușor 
de depozitat și au o rezistență ridicată.

• We have created the right accessories
for your hotel and guesthouse.
• We meet your needs with room maps
[and minibar menus, suitable for any 
hotel room. 
• Our products are made of waterproof
and washable leather, are easy to store 
and have a high strength.

COLOrS

Bej / BeiGe

NeGru / BlacK 

Maro / BrowN

în
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în
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COLOrS

Size

Maro / BrowN

Format filă/tab
24.5x31.5 cm 
coperta/cover
26x32 cm

Descriere tehnică

Cartea de onoare are coperta din piele 
naturală, cașerată pe carton de legăto-
rie cu o zonă buretată, aplicată pe am-
bele fețe. Blocul din interior are 300 
pagini și este executat din hârtie ivoire 
de 120 g/mp, cusut și rotunjit la cotor.

Technical description

The honor book has the cover made of 
natural leather, broken on the binding 
cardboard with a sponge area, applied 
on both sides. The block inside has 300 
pages and is made of ivory paper of 120 
g/sqm, sewn and rounded at the elbow. 

în
stoc

CArTe 
OnOAre 
m1
M1 Honor 
Book

fabricat
în

românia
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în
stoc

în
stoc

CArTe 
OnOAre 
m2

CArTe 
OnOAre 
m3

M2 Honor 
Book

M3 Honor 
Book

COLOrS COLOrS

Size Size

Maro / BrowN Maro / BrowN

Format filă/tab
24.5x31.5 cm 
coperta/cover
26x32 cm

Format filă/tab
24.5x31.5 cm 
coperta/cover
26x32 cm

Descriere tehnică

Cartea de onoare are coperta din piele 
naturală, cașerată pe carton de legăto-
rie cu o zonă buretată, aplicată pe am-
bele fețe. Blocul din interior are 300 
pagini și este executat din hârtie ivoire 
de 120 g/mp, cusut și rotunjit la cotor.

Technical description

The honor book has the cover made of 
natural leather, broken on the binding 
cardboard with a sponge area, applied 
on both sides. The block inside has 300 
pages and is made of ivory paper of 120 
g/sqm, sewn and rounded at the elbow. 

Descriere tehnică

Cartea de onoare are coperta din piele 
naturală, cașerată pe carton de legăto-
rie dur. Blocul din interior are 300 pa- 
gini și este executat din hârtie ivoire de 
120 g/mp, cusut și rotunjit la cotor. 

Technical description

The honor book has the cover made of 
natural leather, torn on the hard bind-
ing cardboard. The block inside has 300 
pages and is made of ivory paper of 120 
g/sqm, sewn and rounded at the elbow. 

fabricat
în

românia

fabricat
în
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CArTe 
OnOAre 
m4

CArTe 
OnOAre 
m5

M4 Honor 
Book

M5 Honor 
Book

COLOrS COLOrS

Size Size

Maro / BrowN Gri îNchis / 
darK Grey

Format filă/tab
24.5x31.5 cm 
coperta/cover
26x32 cm

Format filă/tab
24.5x31.5 cm 
coperta/cover
26x32 cm

Descriere tehnică

Cartea de onoare are coperta din piele 
PU cu aspect de plus, foarte elegant si 
placut la atingere, cașerată pe carton 
de legătorie dur. Blocul din interior are 
300 pagini și este executat din hârtie 
ivoire de 120 g/mp, cusut și rotunjit la 
cotor. 

Technical description

The honor book has the cover made of 
PU leather with velvet aspect, very soft 
and elegant, broken on hard binding 
cardboard. The block inside has 300 
pages and is made of ivory paper of 
120 g / sqm, sewn and rounded at the 
elbow. 

Descriere tehnică

Cartea de onoare are coperta din piele 
naturală, cașerată pe carton de legăto-
rie dur. Blocul din interior are 300 pag-
ini și este executat din hârtie ivoire de 
120 g/mp, cusut și rotunjit la cotor. 

Technical description

The honor book has the cover made of 
natural leather, torn on the hard bind-
ing cardboard. The block inside has 300 
pages and is made of ivory paper of 120 
g/sqm, sewn and rounded at the elbow. 
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Size

16x22 cm

COLOrS

Maro
BrowN

NeGru
BlacK

Bordo
claret

Descriere tehnică
Agenda are copertă buretata, din 
piele, cu buzunare diverse în in-
terior 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. Am-
balare în cutie individuală kraft,  pro-
tecție cu silk paper.

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

• 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.
• O găsiți permanent 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 find it permanently in stock. 

în
stoc

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Coperta 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 poli-
cromie. Produsul este lucrat integral 
manual și cu marginile coperții fini-
sate prin vopsire în 3 straturi de vo-
psea + lac.  Ambalare în cutie kraft, 
protecție cu silk paper.

Size

16x22 cm

Technical description
Flexible cover made of natural leath-
er with a leather flap closure and a 
pen holder. Dated, removable paper 
sheets, size of 16x22 cm, offset ivory 
paper, 344 pages, 2-color print, and 
polychrome maps. The article is ful-
ly hand-made and its cover border  
finish is achieved through painting 
it in three layers with an additional 
one of polishing. Packaged in a kraft 
box with a silk paper.

COLOrS

Gri
Grey

Maro
BrowN

alB
white

• Modalitatea de închidere o face să fie ușor
de transportat. O poți lua cu tine oriunde!
• Foarte chic și elegantă, potrivită pentru
orice tip de ținută.
• Produsul este realizat manual!

• The ease of usage is given by the flexibility
of the cover and the pen holder.
• Very chic and stylish, suitable for any type
of outfit.
• The product is hand-made!

CULOri 
nOi

mirrOr

în
stoc

fabricat
în

românia



viOLA

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

98

Descriere tehnică
Copertă buretată, din piele natu-
rală, cu buzunare diverse în interior, 
sistem de închidere cu capsa metali- 
că, suport de pix și binduri pe cotor. 
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.

Size

16x22 cm

Technical description
Padded cover made out of natural 
leather with different pockets on 
the inside, a metallic staple closure 
system, a pen holder and it’s binded 
on the outside. Dated, removable 
paper sheets, size of 16x22 cm, 
offset ivory paper color, 344 pag-
es, 2-color print, and polychrome 
maps.  Packaged in a kraft box with 
a white silk paper.

COLOrS

Maro
BrowN

Verde
GreeN

Bordo
claret

• Agendă ”la modă” cu binduri pe cotor –
realizată din piele naturală de înaltă cali-
tate, fină și catifelată, care pe măsură ce
este purtată devine din ce în ce mai fru-
moasă.
• 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.

• "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.

mOdeL
SCHimBAT

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Copertă flexibilă din piele naturală, 
cu buzunare diverse în interior. Bloc 
fix datat, format 16x22 cm, hârtie 
offset ivoire, nr. pagini 344, tipar 2 
culori, hărți policromie. Culori co-
perți: negru, maro, albastru perlat. 
Ambalare în cutie individuală din 
carton tip cadou.

Size

16x22 cm

Technical description
Flexible cover made of natural 
leather with different pockets in-
side. Fixed dated paper sheets, size 
of 16x22 cm, offset ivory paper, 
344 pages, 2-color print, and poly-
chrome maps. 
Available colors: black, brown, and 
iridescent blue. Packaged individu-
ally in cardboard gift boxes.

COLOrS

Maro
BrowN

alBastru
Perlat

Pearl Blue

NeGru
BlacK

• Este un produs flexibil, modern și foarte
slim pentru o agendă din piele naturală.
• Blocul fix datat, în combinație cu
buzunarele interioare transparente, îți 
vor ordona evenimentele, cât și cardurile.

• It is a flexible, modern and very slim
product for a natural leather agenda.
• The fixed, dated block of paper, com-
bined with the transparent interior pock-
ets will give structure to your events. 

PrOdUS
nOU

fabricat
în

românia



COUnTry

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

100

Descriere tehnică
Copertă buretată, din piele naturală, 
cu buzunare diverse în interior și 
sistem de închidere cu capsa meta- 
lică, suport de pix. Bloc detașabil 
datat, format 16x22 cm, hârtie off-
set ivoire, nr. pagini 344, tipar 2 cu-
lori, hărți policromie. Ambalare în 
cutie individuală kraft, protecție cu 
silk paper.

Size

16x22 cm

Technical description
Padded natural leather cover, with 
various pockets inside and closure 
system with metal staple, pen hold-
er. Dated removable block, size 
16x22 cm, ivory offset paper, no. 
344 pages, 2-color printing, poly-
chrome maps. (Optional colored 
edge: gold, silver, various matte pig-
ment colors). Packaging in individu-
al box black outside and gray inside, 
protection with silk paper.

COLOrS

Maro
BrowN

alBastru
Perlat

Pearl Blue

NeGru
BlacK

• Are un design atrăgător, modern, dar to-
tuși elegant.
• Pielea texturată în culori masculine se
potrivește perfect cu outfiturile de busi-
ness. O agenda masculină care cu sigu-
ranță va atrage atenția.
• Fashion este, credem noi, cel mai potri- 
vit atribut pentru această agenda.

• It has an attractive, modern yet elegant
design.
• Textured leather in masculine colors fits
perfectly with business outfits.
• A masculine agenda that will surely at-
tract attention. 
• Fashion is, we believe, the most appro-
priate attribute for this agenda.

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Copertă buretată, din piele nat-
urala, având cusături ornamen-
tale, buzunare diverse în interior și 
sistem de închidere cu capsă meta- 
lică, suport de pix. Bloc detașabil 
datat, format 16x22 cm, hârtie off-
set ivoire, nr. pagini 344, tipar 2 cu-
lori, hărți policromie. Ambalare în 
cutie individuală kraft, protecție cu 
silk paper.

Size

16x22 cm

Technical description
Padded cover made of natural 
leather which has decorative stitch-
ing, various pockets inside, metallic 
staple closure, and a pen holder. 
Dated, removable paper sheets, 
size of 16x22 cm, offset ivory paper, 
344 pages, 2-color print, and poly-
chrome maps. Packaged individu-
ally in a kraft box with a silk paper 
protection.

COLOrS

Maro
BrowN

alBastru
Blue

NeGru
BlacK

• Agenda Chayenne – este o agendă ce
inspiră masculinitate – foarte potrivită pen-
tru bărbații de business care doresc să iasă
în evidență prin outfiturile și accesoriile pe
care le poartă.
• Agenda este realizată din piele de înal-
tă calitate, are închidere cu clapă și este
prevăzută cu suport de pix și buzunare di-
verse pentru carduri și cărți de vizită.

• The Chayenne Agenda - an inspirational
masculine agenda - is very suitable for busi-
ness men who want to stand out with their
outfits and accessories.
• The agenda is made of high-quality leath-
er, has a flap closure and is provided with
pen holder and various pockets for cards
and business cards.

fabricat
în

românia
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• Produs elegant fabricat  din piele non-aler-
gică. 
• Numai bun de folosit zi de zi pentru a-ți nota 
task-urile, gândurile și planurile. 
• Se asortează ușor la orice ținută, fie ea ca-
sual 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 outfit, be it casu-
al or business.

Descriere tehnică
Copertă flexibilă din piele naturală, 
vopsită vegetal, antialergică, se blo-
chează punând un pix în locașurile 
speciale. Bloc fix autodatat, format 
16x22 cm, hârtie offset ivory, nr. 
pagini 224, tipar 2 culori. Ambalare 
în cutie individuală din carton tip ca-
dou.

Size

16x22 cm

Technical description
Flexible cover made of natural 
leather, vegetatively painted, hy-
poallergenic, and it stays closed by 
putting a pen between the special 
closing flaps. Auto-dated, fixed pa-
per sheets, size of 16x22 cm, offset 
ivory paper, 224 pages, and 2-color 
print. Packaged individually in card-
board gift boxes.

COLOrS

Maro
BrowN

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Copertă flexibilă, realizată din 
piele naturală, cu aspect vintage, 
atât la exterior, cât și în interior, 
cu buzunare diverse în interior. Se 
închide cu magnet ascuns. Bloc 
detașabil datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, 
tipar 2 culori, hărți policromie. Pro-
dusul este lucrat integral manual, cu 
margini vopsite manual în 3 stratu-
ri de vopsea+lac. Ambalare în cutie 
individuală kraft, protecție cu silk 
paper.

Size

16x22 cm

Technical description
Flexible cover made out of natu-
ral leather with a vintage look both 
inside out and different pockets 
inside. It has a hidden magnetic 
closure. Dated,  removable paper 
sheets, size of 16x22 cm, offset ivo-
ry paper, 344 pages, 2-color print, 
and polychrome maps. The article is 
fully hand-made and its covers’ fin-
ish is achieved through painting it in 
three layers with an additional one 
of polishing. Packaged in a kraft box 
with a white silk paper.

COLOrS

Maro
BrowN

• Agendă cu închidere magnetică con-
fecționată din piele cu aspect vintage – foar-
te chic și classy.
• Este prevăzută cu buzunare pentru cărți
de vizită și carduri și este realizată integral
manual!

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

PrOdUS
mOdiFiCAT

fabricat
în

românia
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• Produs realizat din piele naturală textu- 
rată, placută la atingere – ușor de asortat 
datorită gamei de culori (reci, calde, neu-
tre).
• Suport de pix și buzunare pentru cardu-
ri și cărți de vizită la interior – astfel vei de-
pozita cu ușurință tot ce ai nevoie pentru 
un meeting. 

• 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.

Descriere tehnică
Copertă buretată din piele naturală 
cu buzunare diverse în interior și 
sistem de închidere cu capsă meta- 
lică, are suport pix. Bloc detașabil 
datat, format 16x22 cm, hârtie off-
set ivoire, nr. pagini 344, hărți. Am-
balare în cutie individuală kraft,  pro-
tecție 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, for-
mat 16x22 cm, ivory offset paper, 
344 pages, 2 colors print, full color 
maps. Packed in individual kraft box 
with silk paper protection.

COLOrS

alBastru
Blue 

roșu
red

Maro
BrowN 

Size

16x22 cm fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Copertă buretată, din piele naturală, 
cu buzunare diverse în interior și 
sistem de închidere cu bridă meta- 
lică, are suport pix. Bloc detașabil 
datat, format 16x22 cm, hârtie off-
set ivoire, nr. pagini 344, tipar 2 cu-
lori, hărți policromie. Ambalare în 
cutie individuala kraft, protecție cu 
silk paper.

Size

16x22 cm

Technical description
Padded cover made of natural 
leather with various pockets inside, 
a metallic clasp closure system, and 
a pen holder. Dated, removable pa-
per sheets, size of 16x22 cm, off-
set ivory paper, 344 pages, 2-color 
print, and polychrome maps. Pack-
aged individually in a kraft box with 
a white silk paper.

COLOrS

Maro
BrowN

roșu
red

alBastru
Blue

NeGru
BlacK

Gri
Grey

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

• 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.

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Copertă flexibilă, realizată din piele 
naturală neagră pe exterior și piele 
roșie pe interior, cu margini vopsite 
manual în 3 straturi de vopsea+lac. 
Închiderea coperții se face cu elas-
tic. Pe cotor se regăsește un suport 
pentru pix. Are bloc detașabil datat, 
format 16x22 cm, hârtie offset ivo-
ire, nr. pagini 344, tipar 2 culori, 
hărți policromie. Ambalare în cutie 
individuală kraft,  protecție cu silk 
paper.

Size

16x22 cm

Technical description
Flexible cover made of natural, black 
leather on the outside and red leath-
er on the inside, and hand-painted 
borders in three layers with an ad-
ditional one of polishing. It has an 
elastic band closure. There’s a pen 
holder on the side. Dated, remov-
able paper sheets, size of 16x22 cm, 
offset ivory paper, 344 pages, 2-col-
or print, and polychrome maps. 
Packaged individually in a kraft box 
with a white silk paper.

COLOrS

NeGru
BlacK

• O agenda eleganta si moderna, potrivita 
pentru toate persoanele care tin la de-
taliile care fac diferenta.
• Un produs numai bun de folosit zi de 
zi pentru a va nota task-urile, gandurile si 
planurile.

• An elegant and modern agenda, suitable 
for all people who care about the details 
that make the difference.
• A good product to use every day to write 
down your tasks, thoughts and plans.

fabricat
în

românia

PrOdUS
mOdiFiCAT
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Descriere tehnică
Jurnalul este din piele naturală, are 
formatul A5 și 320 pagini cu aspect 
vintage. Coperta este tare, iar pie-
lea are aspect patinat și, pe masură 
ce este utilizată, capătă un aspect 
de uzură neuniformă, dar placută 
vizual.
Setul este ambalat într-o cutie tip 
cadou, din carton kraft, împreună 
cu un toc din lemn și o calimară cu 
cerneală.

Size

14x21 cm

Technical description
The journal is made of natural leath-
er, it has an A5 format and 320 pag-
es with a vintage look. It has a hard-
cover with an antique feel that gets 
more and more irregularly worn 
off as it’s used, which looks visual-
ly pleasant. The set is packaged in 
a gift box made of kraft cardboard 
besides a wood fountain pen and 
an ink bottle. 

COLOrS

Maro
BrowN

• Un jurnal elegant, ideal pentru a vă
scrie atât task-urile zilnice, de la locul de
muncă, ideile de business, dar și gânduri-
le din viața de zi cu zi.
• Se spune că atunci când scrii într-un jur-
nal, trăiești de două ori. Iar când scrii cu 
penița pe jurnalul nostru din piele, trăiești 
mai elegant și mai cu stil. 

• A refined journal, ideally made to write
your daily or work tasks, business ideas,
or your day to day thoughts.
• It’s said that you live twice when you
write in a journal. But, when you write
with the pen on our leather journal you
live more gracefully.

PrOdUS
nOU

SeT JUrnAL CU TOC și CerneALă
Journal with Fountain Pen and Ink

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Jurnalul este din piele naturală, are 
formatul 16 x 22 cm, 320 de pagini 
și aspect Vintage. Are rezerva schim-
babila, iar coperta este realizată cu o 
închidere cu curea, din piele vintage, 
și  este proiectată cu 2 buzunare in-
terioare pe fiecare parte, pentru a 
se potrivi rezervei schimbabile, dar 
și a altor obiecte mici, precum cărți 
de vizită sau notițe.
Jurnalul vine învelit intr-o hârtie “de 
epoca” și împachetat într-o cutie tip 
cadou, din carton kraft.

Size

16x22 cm

Technical description
The natural leather journal has a size 
of 16x22 cm, it has 320 pages and a 
vintage look. It has interchangeable 
backup paper sheets. The cover has 
a vintage leather belt closure and it’s 
designed with 2 interior pockets on 
every side to keep the paper sheets 
reserve, or other small objects such 
as business cards or notes in place.

COLOrS

Maro
BrowN

• Managementul timpului? Liste de lucru 
interminabile? Sedinte peste sedinte si in-
talniri ce dureaza multe ore? 
• Jurnalul Vintage va va usura viata. Fo-
lositi-l ca jurnal zilnic, caiet pentru ideile  
creative, caiet de scris pentru amintiri, 
caiet de schite sau ca jurnal de calatorie. 
De asemenea, poate fi folosit si pentru a 
scrie retete.
• Clasic, distinctiv si elegant, jurnalul nos-
tru din piele reincarcabil este conceput 
pentru a iesi din multime. Dar si pentru 
a-i ajuta pe ceilalti sa iasa din multime, 
oferindu-le acest produs cadou.

• Time management? Neverending lists? 
Meetings and conferences that last many 
hours? 
• The Vintage Journal will make your life 
easier. Use it for daily journaling, as a 
notebook for creative ideas and memo-
ries, as a sketching journal, or travelling 
journal. Moreover, it can be used for writ-
ing down recipes. 

PrOdUS
nOU

 JUrnAL vinTAGe
Vintage journal

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Copertă exterioară flexibilă, din piele 
regenerată dublă față soft-touch, 
colț rotund la copertă și bloc. Bloc-
ul este fix, autodatat, format 19x19 
cm, hârtie offset alb RECICLAT, nr. 
pagini 216, tipar 2 culori, forzatz co-
lorat. Are și semn de carte. Ambala-
re în cutie colectivă.

Size

19x19 cm

Technical description
Flexible cover made from soft-touch 
regenerated leather, with rounded 
corners, horizontal tubular elastic 
closure. Fixed, autodated paper 
sheets, size of 19x19 cm, offset ivory 
recycled paper, 216 pages, 2-color 
print, and colored forzatz. It also has 
a bookmark. Colors available: green, 
beige, and blue. Packaged collec-
tively in a white cardboard box.
 

COLOrS

PrOdUS
nOU

alBastru
Blue

Bej
BeiGe

Verde
GreeN

• The square format makes it very easy 
to use, but at the same time, offers a 
generous space for notes.
• Bring the quality to your desk space 
with this agenda that is extremely soft 
to the touch.
• Keep your priorities at the top of the 
page and detail the tasks on the rest of 
it.
• You work and at the same time take 
care of nature.

• Formatul pătrat al agendei o face foar-
te ușor de utilizat dar oferă în același 
timp și un spațiu generos pentru notițe.
• Bucurati-vă de calitate în spațiul de lu-
cru cu aceasta agendă care este extrem 
de fină la atingere.
• Păstrați-vă prioritățile în partea de sus 
a paginii și detaliați task-urile pe restul 
ei.
• Lucrezi și în acelai timp ai grijă de 
natură.

Green

fabricat
în

românia



Descriere tehnică
Coperta exterioară flexibilă, piele re-
generată dublă fața soft-touch, colț 
rotund coperta 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. Ambalare in-
dividuala în cutie de carton alb

Size

16x22 cm

Technical description
Flexible outer cover, soft-touch 
double-sided regenerated leath-
er, round corner cover and block, 
horizontal tubular elastic closure. 
Self-dated fixed block, format 16x22 
cm, ivory offset paper, no. pages 
224, 2-color pattern, bookmark. In-
dividual packaging in a white card-
board box.

• Care about nature!
• O agendă din piele regenerată, potrivită
clienților cărora le pasă de mediul încon-
jurator și doresc să educe piața în direcția
ecologizării.

• Care about nature!
• A regenerated leather agenda, suitable
for customers who care about the envi-
ronment and want to educate the market
in the direction of greening.
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fabricat
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Descriere tehnică
Copertă exterioară flexibilă, din pie-
le regenerată soft touch, dublă față, 
colț rotund copertă și bloc.
Bloc fix format 12.5x20.5, 224 pagini 
tipărite la 1+1 culori, pe hârtie offset 
ivory de 70 gr/mp, bloc cusut, semn 
de carte.

Size

12.5 x 20.5 cm

Technical description
Flexible outer cover, made of soft 
touch regenerated leather, double 
front, round corner cover and block.
Fixed block format 12.5x20.5, 224 
pages printed in 1 + 1 colors, on ivo-
ry offset paper of 70 gr / sqm, sewn 
block, bookmark.

• 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 – fiecare din noi poate
să ie un endorser al “păstrării planetei
sănătoase”.
• Culorile utilizate pentru această gamă sunt
verde, albastru 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,
blue and beige - colors that further denote
the Eco character of the product.
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Descriere tehnică
Agenda are copertă buretată față, din 
material eco termo-natură, cu anul 
pe coperta 1, tipar 2 culori și semn de 
carte. Ambalare în cutie colectivă.
1. Bloc nedatat FSC, format 16x22 cm,
hârtie offset alb, nr. pagini 224, tipar 2
culori, harta României forzatz.  Culori
coperta: verde lime, bej, albastru, ne- 
gru. la comandă minim 50 bc: portoca-
liu, roșu.
2. Bloc datat FSC, format 16x22 cm,
hârtie offset alb, nr. pagini 344, hărți
policromie.
3. Bloc săptămânal autodatat FSC, for-
mat 20.5x26 cm, hârtie offset ivory, nr.
pagini 208.

Size

16x22 cm
20.5x26 cm

Technical description
Padded front cover made of eco ther-
mo-natural material with the year on 
the first cover, 2-color print, and a book-
mark. 
1. Undated FSC paper sheets, size of
16x22 cm, offset white paper, 224 pag-
es, 2-color print, and forzatz Romania
map.
2. Dated FSC paper, size of 16x22 cm,
offset white paper, 344 pages, and ply-
chrome maps.
3. Weekly FSC autodated paper sheets,
size of 20.5x26 cm, offset ivory paper,
and 208 pages.
Available colors: lime green, beige, blue,
and black. Available with a minimum of
50 pcs: orange and red

COLOrS

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

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

COmAndă minimă - 50 BUC 

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

113

nATUrA
format 16x22 cm / 20.5x26 cm

roșu
red

Bej
BeiGe

NeGru
BlacK

Portocaliu
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Verde liMe
liMe GreeN

alBastru
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Descriere tehnică
Copertă tare din material termosen-
sibil NATURA, Format A5, 144 pagini, 
tipărite la 1+1 culori, pe hârtie offset 
alb liniat sau matematică, de 70 gr/
mp, bloc cusut. 
Produsul poate fi comandat și în set 
cu un pix ecologic, ambalate împre-
ună într-o cutie cadou.

Technical description
Hardcover made of thermosensi-
tive natura material, A5 format, 144 
pages, printed as 1 + 1 colors on off-
set white lined or math paper of 70 
gr/mp, sewed in paper sheets. The 
product can be ordered as a set 
with an eco pen, packaged together 
in a gift box. 
Available colors: grey, black, blue, 
red, and beige.

• 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 prove-
nit poate chiar din natură, culorile aces-
tuia parcă ne transmit acest lucru, griul –
nisipul, portocaliu – soarele, roșul – macul
inflorit, verdele – lime crud, bejul – câmpul
cu grâu copt.

• Eco Friendly fully branded!
• Ecological cover material:
"care about nature"
• Even FSC accredited block
• From the name of the product, the
thought goes to the idea of a product that
comes maybe even from nature, its colors
seem to send us this message as well, the
gray - the sand, ornge – the sun,  the red
- the poppy, the green - the raw lime, the
beige - the wheat field. * Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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nATUrA
format A5

fabricat
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• Eco Friendly fully branded! – ediție limi-
tată!
• Material copertă piele naturală regene- 
rată: “care about nature”
• Chiar și bloc acreditat FSC
• Milităm pentru a fi Eco, dar ne place să
fim și moderni. Acest produs, este foar-
te potrivit ținutelor atât clasice cât și mo-
derne – 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 trans-
mitem asta cu mândrie și către interlocu-
torii noștri.

• Eco Friendly fully branded! - limited edi-
tion!
• Regenerated natural leather material:
"care about nature"
• Even FSC accredited block
• We love to be Eco, but we like to be
modern. This product is very well suited
to classical and modern outfits - it speaks
"alone", it transmits from the first interac-
tion what qualities it has - smells of nat-
ural 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.

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

16x22 cm

COLOrS

TyrOL

fabricat
în

românia

Descriere tehnică
Copertă flexibilă realizată manual, 
din piele regenerată, cu suport du- 
blu de pix care are rol de închidere 
a agendei, cusătură perimetrală 
inclusă. Bloc detașabil nedatat, for-
mat 16x22 cm, 224 pag, tipărite pe 
hârtie offset ivoire la 2 culori, cu for-
zatz 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 card-
board box.

Maro Natur
Natural BrowN

stoc
limitat
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Descriere tehnică
Copertă exterioară buretată din 
piele ecologică, cu buzunare inte-
rioare pentru cărți de vizită/carduri, 
închidere cu capsă și suport pentru 
pix. Blocul este detașabil datat, for-
mat 16x22 cm, hârtie offset ivory, nr. 
pagini 344, tipar 2 culori, hărți poli-
cromie și semn de carte. Ambalare 
în cutie individuală kraft, protecție 
cu silk paper.

Size

16x22 cm

Technical description
Padded exterior cover made of eco-
logical leather with interior pockets 
for business cards, staple closure, 
and pen holder. Dated, removable 
paper sheets, size of 16x22 cm, 
offset ivory paper, 344 pages, 2-col-
or print, polychrome maps, and a 
bookmark. Packaged individually in 
a kraft box with silk paper protec-
tion. 

COLOrS

Bordo
claret

NeGru
BlacK

alBastru
Blue

Maro
BrowN

• 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, pre- 
tabil pentru personalizare tip folio sau
timbru sec.
• Culorile alese sunt unele ce se po-
trivesc perfect ținutelor office.
• Acum le găsiți și în stoc la noi!

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

fabricat
în

românia



SOFT
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Descriere tehnică
Copertă exterioară din piele tip nu-
buk, cu buzunare diverse în interior 
și sistem de închidere cu clapă și 
magnet, margini finisate prin vop-
sire manuală în 3 starturi de vopsea 
+ lac. Blocul este detașabil, datat,
format 16x22 cm, hârtie offset ivo-
ry, nr. pagini 344, tipar 2 culori, hărți
policromie și semn de carte. Am-
balare în cutie individuală kraft, pro-
tecție cu silk paper.

Size

16x22 cm

Technical description
The cover is made of nubuck leath-
er, it has various pockets inside and 
a flap with magnetic closure, and 
edges finished by hand painting.  
Dated, removable paper sheets, size 
of 16x22 cm, offset ivory paper, 344 
pages, 2-color print, polychrome 
maps, and a bookmark. Available 
colors: dark grey and burgundy. 
Packaged individually in a kraft box 
with silk paper protection.

COLOrS

Gri îNchis
darK Grey

Gri deschis
liGht Grey

alBastru
Blue

Bordo
claret

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

• Soft leather agenda with velvety look.
• The agenda is suitable for personal-
ization by dry stamp, UV print and folio.
• Suitable for any outfit - the agenda 
adds elegance and modernism.
• The magnetic flap closure makes the 
agenda easy to use, and the inside 
pockets help you better organize your 
business cards and bank cards. în

stoc
fabricat

în
românia
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Descriere tehnică
Copertă exterioară buretată, din 
piele PU, cu buzunare diverse în in-
terior și sistem de închidere cu clapă 
și magnet. Blocul este detașabil, 
datat, format 16x22 cm, hârtie off-
set ivory, nr. pagini 344, tipar 2 cu- 
lori, hărți policromie și semn de 
carte. Ambalare în cutie individuală 
kraft, protecție cu silk paper.

Size

16x22 cm

Technical description
Padded exterior cover made of 
PU leather with different pockets 
on the inside and a magnetic flap 
closure. Dated, removable paper 
sheets, size of 16x22 cm, offset ivo-
ry paper, 344 pages, 2-color print, 
polychrome maps, and a bookmark. 
Packaged individually in a kraft box 
with silk paper protection. 

COLOrS

Gri
Grey

alBastru
Blue

Bordo
claret

• Produs realizat din piele cu umbre
– de aici și denumirea Shadow, foarte
plăcut la atingere, cu un sistem de in-
chidere 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 shad-
ows – 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.

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Copertă exterioară flexibilă, din piele 
ecologică dublă față, cu buzunare 
interioare pentru cărți de vizită/car-
duri, închidere cu clapă, care poate 
fi utilizată și ca suport pentru pix. 
Blocul este detașabil nedatat, for-
mat 16x22 cm, hârtie offset ivory, 
nr. pagini 224, tipar 2 culori, harta 
României forzatz, cusătură perime-
trală, semn de carte. Ambalare indi-
viduală în cutie de carton alb.

Size

16x22 cm

Technical description
Flexible exterior cover made of dou-
ble sided ecological leather with in-
terior pockets for business cards, 
and a flap closure that can be used 
as a pen holder. Undated, remov-
able paper sheets, size of 16x22 cm, 
offset ivory paper, 224 pages, 2-col-
or print, forzatz Romania map, pe-
rimetral stitching, and a bookmark. 
Packaged individually in a white 
cardboard box.

COLOrS

Gri
Grey

Verde
GreeN

alBastru
Blue

Maro
BrowN

• Material metalizat, ușor și flexibil.
• Clapă de inchidere.
• Pretabil pentru timbru sec și folio.
• Produs ”La modă!”
• Permanent în stoc!

Metallic, lightweight and flexible mate-
rial.
• Closing flap.
• Suitable for dry and folio stamping.
• "Fashionable" product
• Permanently in stock!

fabricat
în

românia



COmO
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Descriere tehnică
Copertă exterioară flexibilă, din 
piele ecologică dublă față, cu bu-
zunare interioare pentru docu-
mente și 2 buzunare pentru carduri 
și cărți de vizită, închidere cu capsă 
metalică. Clapa poate fi utilizată ca 
suport pentru pix. Blocul este de-
tașabil nedatat, format 16x22 cm, 
hârtie offset alb, nr. pagini 224, ti-
par 2 culori, harta României forzatz,
cusătură perimetrală și semn de 
carte. Ambalare individuală în cutie 
de carton alb.

Size

16x22 cm

Technical description
Padded exterior cover made of 
ecological leather with a flap and 
magnetic closure. Autodated, fixed 
paper sheets, size of 16x22 cm, off-
set ivory paper, 224 pages, 2-color 
print, and a bookmark. Packaged in-
dividually in a white cardboard box. 

COLOrS

• Agenda te duce cu gândul la Lacul Como,
cu frumusețea și strălucirea lui în orice
anotimp. Produsul arată spectaculos da-
torită materialului utilizat, a designul util
și prietenos.
• Se pretează atât la TS/Folio cât și la im-
primare policromie, așa putem „trans-
fera” culorile brandului dvs direct pe co-
pertă, fapt ce îl va face mai vizibil și chiar
memorabil.
• Agenda este potrivită persoanelor în-
drăznețe, culorile sidefate ale coperților 
atrag atenția și pun accentul pe în-
drăzneală.

• The agenda reminds you of Lake Como,
with its beauty and brilliance in any sea-
son. The product looks spectacular due to
the material used, the useful and friendly
design.
• It is suitable for both TS / Folio and poly-
chrome 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 at-
tention and emphasize boldness.

alBastru
Blue

Maro
BrowN

Verde 
Perlat
Pearl 
GreeN

alBastru
Perlat
Pearl 
Blue

Verde
GreeN

NeGru
BlacK

arGiNtiu
silVer

arăMiu
coPPer

 TexTUri 
& CULOri 
    nOi

în
stoc

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Copertă exterioară buretata, din 
piele ecologică, sistem de închide-
re cu clapă și magnet. Bloc fix a- 
utodatat, format 16x22 cm, hârtie 
offset ivory, nr. pagini 224, tipar 2 
culori, semn de carte. Ambalare în 
cutie colectivă.

Size

16x22 cm

Technical description
Padded cover made of ecological 
leather with a magnetic flap closure. 
Autodated,  fixed paper sheets, size 
of 16x22 cm, offset ivory paper col-
or, 2-color print, and a bookmark. 
Available colors: grey, burgundy, 
blue. Packaged collectively in the 
same box. 

COLOrS

PrOdUS
nOU

alBastru
Blue

Gri
Grey

Verde
GreeN

roșu
red

• Conceputa pentru el, cât și pentru ea,
agenda nu trebuie să lipsească nimănui
de la întalnirile business.
• Precum sugerează și numele, planu-
rile tale vor fi trecute într-un singur loc 
cu “stil”.

• Made for him and for her, you should
always have an agenda with you to your
business meetings.
• As the name suggests, your plans will
only be written in a place with “style”. 

STiL

în
stoc

fabricat
în

românia



nUBUk
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Descriere tehnică
Copertă flexibilă, din material dublă 
față, la exterior piele tip nubuk, colț 
rotund copertă și bloc, suport pen-
tru pix în cotor, margini finisate prin 
vopsire manuală în 3 straturi,  efect 
finisare 3D cu anul și semn de carte. 
Bloc fix nedatat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivory, nr. pagini 224, 
tipar 2 culori, harta României for- 
zatz. Ambalare individuală în cutie 
din carton alb. 

Size

16x22 cm

Technical description
Flexible cover with a double-faced 
material and nubuck leather on the 
outside; cover and paper sheets 
with rounded corners, pen holder 
in the back, edges finished by hand 
painting in three layers, 3D effect 
finishing with the year included, and 
a bookmark. Undated, fixed paper 
sheets, size of 16x22 cm, offset ivo-
ry paper color, 224 pages, 2-color 
print, forzatz Romania map. Pack-
aged individually in a white card-
board box.
 

COLOrS

Gri deschis
liGht Grey

Gri îNchis
darK Grey

alBastru
Blue

Bordo
claret

• 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 materi-
al 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.

fabricat
în

românia

PrOdUS
mOdiFiCAT
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Descriere tehnică
Copertă buretată față, din piele 
ecologică soft-touch, închidere cu 
elastic lat. Bloc fix nedatat, format 
16x22 cm, hârtie offset alb, nr. pagi-
ni 224, tipar 2 culori, harta României 
forzatz. Opțional - eticheta metalică 
cu an montată pe elastic. Ambalare 
în cutie colectivă.

Technical description
Padded cover made of ecologi-
cal soft touch leather with a wide 
band closure. Fixed undated pa-
per sheets, size of 16x22 cm, off-
set white paper, 224 pages, 2-color 
print, and forzatz Romania map. 
Optionally, a metallic tag with the 
year can be mounted on the band.
Packaged collectively in the same 
box.

COLOrS

Verde
GreeN

alBastru
Blue

roșu
red

Gri
Grey 

Size

16x22 cm

• Produs cu închidere modernă cu ela-
stic lat, din material foarte fin/catifelat la
atingere te face să „nu o lași din mâna”.
• Se pretează extraordinar la persona- 
lizare prin timbru sec sau print UV.

• A 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 customiza-
tion by dry stamp or UV print.

PrOdUS
mOdiFiCAT

în
stoc

fabricat
în

românia



360

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

125

Descriere tehnică
Copertă flexibilă din piele ecologi- 
că, dublă față, colț rotund, cusătură 
perimetrală, prinsă de bloc cu spiră 
semi-ascunsă, deschidere 360 gra-
de. Bloc fix autodatat, format 16x22 
cm, hârtie offset ivory, nr. pagini 
192, tipar 2 culori. Ambalare în cutie 
colectivă.

Technical description
Flexible cover made of double sided 
ecological leather with rounded cor-
ners, perimetral stitching attached 
to the papers by a semi-hidden 
block, and a 360 degrees opening. 
Autodated, fixed paper sheets, size 
of 16x22 cm, offset ivory paper, 192 
pages, and 2-color print. Packaged 
collectively in a box. 

COLOrS

Verde
GreeN

alBastru
Blue

NeGru
BlacK

Portocaliu
oraNGe  

• Acestă agendă stă perfect pe orice supra-
față 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 atinge-
re și se pretează foarte bine la personali- 
zarea prin timbru sec sau prin folio. 

• This agenda its perfectly on any flat sur-
face when is opened, or can be bent 360 
degrees for a more comfortable user ex-
perience. 
• The textured material is pleasant to the 
touch and is suitable for personalization 
by dry stamp or folio.

Size

16x22 cm
în

stoc
fabricat

în
românia
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Descriere tehnică
Copertă buretată față, din piele eco-
logică în 2 culori, cu texturi diferite, 
buzunar documente pe coperta 1, 
colțuri rotunjite, închidere cu elas-
tic tubular. Este un concept Unikat 
în România, agendă săptămânală 
și notebook în același bloc. Bloc 
săptămânal autodatat FSC, format 
20.5x26 cm, hârtie offset ivory, nr. 
pagini 208, tipar 2 culori și semn de 
carte. Ambalare în cutie colectivă.

Size

20.5x26 cm

Technical description
Padded cover made out of ecologi-
cal leather with 2 different textures 
and colors, a document pocket on 
the first cover, rounded corners, 
and tubular band closure. It is a 
Unikat concept in Romania, weekly 
agenda and notebook in the same 
block. Weekly autodated FSC paper 
sheets, size of 20.5x26 m, offset ivo-
ry paper, 208 pages, 2-color print, 
and a bookmark. Packaged collec-
tively in the same box.

COLOrS

NeGru
BlacK

alBastru
Blue

Verde
GreeN

• 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.

fabricat
în

românia

PrOdUS
nOU



Descriere tehnică
Copertă exterioară fixă tare, din 
piele ecologică texturata, închidere 
cu clapă metalică (gravabilă) și 
magnet, colț rotund și semn de 
carte. 
1. Bloc fix nedatat, format 16x22 cm, 
hârtie offset alb, nr. pagini 224, ti-
par 2 culori, harta României forzatz. 
Ambalare în cutie colectivă. 
2. Bloc cusut, format A5, 144 pa- 
gini, offset alb, liniat sau matemati- 
că, bloc cusut.

meTAL
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Technical description
Fixed exterior hardcover made of 
textured ecological leather, 
metallic flap that can be engraved, 
with magnetic closure, rounded 
corners, and a bookmark.
1. Fixed, undated papr sheets, size
of 16x22 cm, offset white paper,
224 pages, 2-color print, and forzatz
Romania map. Packaged collectively
in the same box.
2. Sewed in paper sheets, A5 for-
mat, 144 pages, with offset white
lined or math paper.

COLOrS

• Produs cu copertă cu aspect metalizat,
HighTech, culori UnikaT – rețetă proprie,
mat texturat cu pătrătele.
• Închidere cu placuță inoxidabilă gra-
vabilă și magnet.
• Permanent în stoc!

• Product with metallic cover, HighTech,
Unique colors - own recipe, textured with
squares.
• Closure with stainless steel plate and
magnet.
• Permanently in stock!

alBastru
Blue

Verde
GreeN

Maro
BrowN

Gri
Grey

16x22 

16x22 cm
a5

Size LAyOUT A5

fabricat
în

românia

format 16x22 cm / A5



Descriere tehnică
Copertă flexibilă, din piele ecologică 
dublă față, termosensibilă, colț rotund 
copertă și bloc, cusătură perimetrală, 
2 clape de pix, care blocheză coperta 
și semn de carte. 
1. Bloc fix datat, format 16x22 cm,
hârtie offset ivory, nr. pagini 344, tipar
2 culori, hărți policromie. Ambalare în
cutie colectivă.
2. Bloc fix nedatat, format 16x22 cm,
hârtie offset ivory, nr. pagini 224, tipar
2 culori, harta României forzatz. Am-
balare în cutie colectivă.
3. Bloc cusut, format A5, 192 pagini
tipărite la 1+1 culori, pe hârtie offset
alb liniat de 70 gr/mp.

Size

16x22 cm
a5

COLOred
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Technical description
Flexible, double sided ecological 
leather, rounded corner and pa-
per sheets, perimetral stitching, 
2 pen holder flaps that hold the 
covers together, and a bookmark.
1. Dated, fixed block, size of 16x22
cm, offset ivory paper, 344 pages,
2-print colors, and polychrome maps.
Packaged collectively in the same box.
2. Undated, fixed block, size of 16x22
cm, offset ivory paper, 224 pages, 2-col-
or print, and forzatz Romania map.
Packaged collectively in the same box.
3. Sewed in paper sheets, A5 format,
192 pages printed as 1 + 1 colors on
offset white lined paper of 70 gr/mp.

COLOrS

• Produs flexibil, moale la atingere, ma-
terialul coperții imită foarte bine pie-
lea 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 – iar-
ba 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 suit-
able for dry stamping and colored foil.
• The closure of the agenda is done with
pen holder.
• Colors of the covers are pastel, in-
spired by nature: green - raw grass,
blue - clear sky, beige - field of ripe
wheat, dark blue – ocean.
• You can also find them in stoc now!

Bej
BeiGe

alBastru îNchis
darK Blue

Bleu
liGht Blue

VerNil
VarNish 

LAyOUT A5

 format 16x22 cm / A5

fabricat
în

românia



Descriere tehnică
Copertă exterioară flexibilă din piele 
ecologică, cusătură perimetrală in-
clusă, închidere cu clapa și magnet 
(clapa poate fi tăiată pe contur) și 
semn de carte.
1. Bloc fix nedatat, format 16x22
cm, hârtie offset ivory, nr. pagini
224, tipar 2 culori, harta României
forzatz. Ambalare în cutie colectivă.
2. Bloc cu liniatură, format A5, 192
pagini, tipar 1+1, hârtie offset alb de
70 gr.

TOSCA
format 16x22 cm / A5
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Technical description
Flexible cover made of ecological 
leather with perimetral stitching 
included, magnetic flap closure (it 
can be cut along the outline), and a 
bookmark. 
1. Fixed, undated paper sheets, size
of 16x22 cm, offset ivory paper, 224
pages, 2-color print, and forzatz Ro-
mania map. Packaged collectively in
the same box.
2. Lined paper sheets, A5 format,
192 pages, 1 + 1 print, offset white
paper of 70 gr.

COLOrS

• Produs cu închidere cu magnet ce poate
fi personalizat UnikaT – tăiere sigle, semne
pe contur – vezi exemplu în catalog.
• Permanent în stoc!

• Product with magnet closure that can be
unique customized – cuts on the shape
of your logo - see example in the catalog.
• Permanently in stock!

Size

16x22 cm
a5

LAyOUT A5

alBastru
Perlat

iridisceNt
Blue

Verde 
GreeN

roșu
red

Verde 
Perlat

iridisceNt
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Gri
Perlat

iridisceNt
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Blue

NeGru
BlacK

16x22 16x22 16x22 16x22

A5 A5 A5

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Copertă exterioară tare, din mate-
rial eco, termo-natura, colț rotund 
copertă și bloc, deschidere 360 de 
grade. Bloc fix autodatat, format 
19x19 cm, hârtie offset alb, nr. pa- 
gini 192, tipar 2 culori, spiră meta- 
lică. Ambalare în cutie colectivă.

Size

19x19 cm

Technical description
Hardcover made of thermo-natural, 
eco material, rounded corner and 
paper sheets, and opening of 360 
degrees. Fixed, autodated, size of 
19x19 cm, offset white paper, 192 
pages, 2-color print, metallic coil. 
Packaged in a collectively box.

COLOrS

PrOdUS
nOU

alBastru
Blue

Bej
BeiGe

Verde liMe
liMe GreeN

Gri
Grey

• Deschiderea la 360 de grade este ca- 
racteristica ce face această agendă con-
fortabil de utilizat și practică.
• Este travel friendly, datorită formei și
a mărimii.
• Formatul patrat este unul foarte pri-
etenos în utilizare dar oferă un spațiu
generos pentru notițe.
• Materialul de copertă este termosen-
sibil și oferă posibilitatea de imprimare
timbru sec de foarte bună calitate și
contrast foarte vizibil.

• The 360-degree opening is the feature
that makes this agenda comfortable to
use and practice.
• It is travel friendly, due to its shape
and size.
• The square format is very friendly in
use but offers a generous space for
notes.
• The cover material is heat-sensitive
and offers the possibility of printing dry
stamp of very good quality and visible
contrast.

SqUAre

în
stoc

fabricat
în

românia



Descriere tehnică
Copertă exterioară, buretată față, 
din piele ecologică texturată, în- 
chidere cu clapă și capsă. Clapa 
poate fi utilizată drept suport de 
pix, formatul este 16x22 cm și are 
semn de carte. La cerere, clapa 
de închidere se poate executa în 
forma siglei. Ambalare în cutie co- 
lectivă. 
1. Bloc fix, nedatat, hârtie offset
alb, nr. pagini 224, tipar 2 culori,
harta României forzatz.
2. Bloc fix, datat, hârtie offset alb,
nr. pagini 344, tipar 2 culori, hărți
policromie.

Size

16x22 cm
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Technical description
Hard cover made of ecological pa-
per with  colored elastic band clo-
sure, rounded corner and paper 
sheets. A5 format, offset white 
paper of 70gr that can be lined/
math, or ivory vellum, 144 pages. 
Packaged collectively in a box. 
1. Fixed block, undated, white off-
set paper, no. pages 224, 2-color
pattern, map of Romania forzatz.
2. Fixed block, dated, white off-
set paper, no. 344 pages, 2-color
printing, polychrome maps.

COLOrS

Bej
BeiGe

roșu
red

alBastru
Blue

NeGru
BlacK

• Agendă cu clapă de prindere ce poate fi 
folosită că și suport de pix.
• Agenda este confecționată din material
filigrant texturat ce imită foarte bine tex-
tura blugilor.
• Acest material se pretează foarte bine la
personalizarea prin broderie și prinț UV – 
se poate realiza chiar și o îmbinare între 
aceste – efectul fiind unul remarcabil.

• Diary with flap that can be used as a pen
holder.
• The diary is made of textured filigree
material that mimics the texture of jeans
very well.
• This material is very suitable for per-
sonalization through embroidery and UV 
print - you can even make a joint between 
them - the effect is remarkable.

denim
format 16x22 cm

fabricat
în

românia



Descriere tehnică
Coperta este buretată, din piele 
ecologică, combinație de 2 culori, 
colț rotund, suport pentru pix în 
cotor, format 16x22 cm, hârtie off-
set ivory, tipar 2 culori, forzatz harta 
României, cant colorat pigment in-
clus și semn de carte. Ambalare în 
cutie colectivă.
1. Bloc fix nedatat, 224 de pagini.
2. Bloc fix datat, 344 de pagini.

Size

16x22 cm
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Technical description
The cover is sponge, made of ecological 
leather, combination of 2 colors, round 
corner, pen holder in the back, size 
16x22 cm, ivory offset paper, 2-color 
printing, forzatz map of Romania, col-
ored pigment edge included and book-
mark. Packing in collective box.
1. Undated fixed block, 224 pages.
2. Fixed dated block, 344 pages.

COLOrS

Bleu
liGht Blue

Gri
Grey

Portocaliu
oraNGe

alBastru 
Blue  

NeGru
BlacK  

Verde
GreeN  

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

• New textured matte material in combi-
nation 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.

+ + +

deCOr

fabricat
în

românia



Descriere tehnică
Coperta este buretată față, din 
piele ecologică, format 16x22 cm, 
hârtie offset alb, tipar 2 culori, 
harta României forzatz și semn de 
carte. Ambalare în cutie colectivă. 
1. Bloc fix nedatat,  244 pagini
2. Bloc fix datat, 344 pagini

Size

16x22 cm
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Technical description
The cover is sponge front, made 
of ecological leather, size 16x22 
cm, white offset paper, 2-color 
pattern, forzatz map of Romania 
and bookmark. Packing in collec-
tive box.
1. undated fixed block, 244 pages
2. fixed dated block, 344 pages

COLOrS

alBastru
Blue

alB
white

roșu
red

NeGru
BlacK

Verde
GreeN

• Noua gamă Vogue –  vine într-o selecție
de culori care atrag atenția.
• Acest aspect ne permite să „ne jucăm”
și cu personalizarile – se pretează foarte
bine pentru imprimare policromie.
• Agenda are imprimat în stantard anul pe
copertă cu timbru sec.

• The new Vogue range - comes in a selec-
tion of colors that attract attention.
• "Merry" product. This aspect allows us to
"play" with the customizations - it is very
suitable for polychrome printing.
• The agenda is printed in standard year
on the cover with a dry stamp.

mOdeL
SCHimBAT

LA Cerere

vOGUe
format 16x22 cm

fabricat
în

românia



Descriere tehnică
Coperta este buretată față, din 
piele ecologică. Blocul este UnikaT 
in România, datorită structurii 
sale, este săptămânal, autodatat 
FSC, format 20.5x26 cm, hârtie 
offset ivory, nr. pagini 208, tipar 
2 culori și are semn de carte. Am-
balare în cutie colectivă.

Size

20.5x26 cm
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Technical description
The cover is sponge front, made 
of ecological leather. The block 
is UnikaT in Romania, due to its 
structure, it is weekly, self-dated 
FSC, format 20.5x26 cm, ivory off-
set paper, no. pages 208, prints 2 
colors and has a bookmark. Pack-
ing in collective box.

• Concept Unikat în Romania, agenda
săptămânală și notebook în același bloc.
• Noua gamă Vogue –  vine într-o selecție
de culori care atrag atenția.
• Acest aspect ne permite să „ne jucăm”
și cu personalizarile – se pretează foarte
bine pentru imprimare policromie.
• Agenda are imprimat în stantard anul pe
copertă cu timbru sec.

• Unikat concept in Romania, weekly
agenda and notebook in the same block.
• The new Vogue range - comes in a selec-
tion of colors that attract attention.
• "Merry" product. This aspect allows us to
"play" with the customizations - it is very
suitable for polychrome printing.
• The agenda is printed in standard year
on the cover with a dry stamp.

vOGUe
format 20.5x26 cm

COLOrS

alBastru
Blue

alB
white

roșu
red

NeGru
BlacK

Verde
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fabricat
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Descriere tehnică
Copertă flexibilă, din piele ecologică 
dublă față, cu suport pentru pix, colț 
rotund coperta și bloc, închidere cu 
clapă reglabilă și are semn de carte. 
1. Format 16x22 cm, bloc fix ne-
datat, hârtie offset alb, nr. pagini
224, tipar 2 culori, harta României
forzatz. Ambalare în cutie colectivă.
2. Format A5, 144 pagini tipărite la
1+1 culori, pe hârtie offset alb liniat
de 70 gr/mp, bloc cusut.
3.  Format A5, 144 pagini tipărite la
1+1 culori, pe hârtie offset ivory lini-
at de 70 gr/mp, bloc cusut.

Technical description
Flexible cover made of double faced 
leather with a pen holder, rounded 
corners and paper sheets, adjust-
able flap closure, and a bookmark.
1. Size of 16x22 cm, undated, fixed
paper sheets, offset white paper, 22
pages, 2-color print, and forzatz Ro-
mania map. Packaged collectively in
the same box.
2. A5 format, 144 pages printed in 1
+ 1 colors, on white lined offset pa-
per of 70 gr / sqm, sewn block.
3. A5 format, 144 pages printed in 1
+ 1 colors, on lined ivory offset pa-
per of 70 gr / sqm, sewn block.

COLOrS

Verde
GreeN

roșu
red

NeGru
BlacK

Maro
BrowN

alBastru 
Blue  

• Flexibil, moale la atingere, cu un format
prietenos cu colțuri rotunjite, clapă de pix
– REGLABILĂ pentru cât mai multe dimen-
siuni.
• Pretabil la personalizare cu timbru sec,
folio sau chiar și print UV.
• Cotor vizibil rotunjit, ergonomic la pur-
tare.
• Permanent în stoc!

• Flexible, soft to the touch, with a round-
ed corner friendly shape, ADJUSTABLE
pen holder - for many sizes.
• Suitable for dry stamp, folio or even UV
print.
• Visibly rounded corners, ergonomic to
wearing.
• Permanently in stock!
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format 16x22 cm / A5

Size

16x22 cm
a5

LAyOUT A5

16x22 

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Copertă flexibilă din piele ecologică 
dublă față, termosensibilă, colțuri rotun-
jite și are semn de carte. 
1. Bloc fix nedatat, format 16x22 cm,
hârtie offset alb, nr. pagini 224, tipar 2
culori, forzatz harta României, semn de  
Ambalare în cutie colectivă.
2. Bloc fix datat, format 16x22 cm, hârtie
offset alb, nr. pagini 344, tipar 2 culori, 
hărți policromie. Ambalare în cutie col-
ectivă.
3. Bloc cusut, format 12.5x20.5 cm, 224
pagini tipărite la 1+1 culori, pe hârtie off-
set ivory de 70 gr/mp. Este disponibil și
la set, împreună cu un pix metalic și vin
ambalate într-o cutie cadou.

Technical description
Flexible cover from ecological dou-
ble-sided leather, heat-sensitive, round-
ed corners and has a bookmark.
1. Undated fixed block, size 16x22 cm,
white offset paper, no. pages 224, 2-col-
or pattern, forzatz map of Romania,
packing sign in collective box.
2. Dated fixed block, format 16x22 cm,
white offset paper, no. 344 pages, 2-col-
or printing, polychrome maps. Packing
in collective box.
3. Sewing block, format 12.5x20.5 cm,
224 pages printed in 1 + 1 colors, on ivo-
ry offset paper of 70 gr / sqm. It is also
available as a set, along with a metal pen
and they are packaged in a gift box.

COLOrS

Verde
GreeN

Gri
Grey

roșu
red

NeGru
BlacK

alBastru 
Blue  

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

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

Size

16x22 cm / 12.5x20.5 cm

FLexi
format 16x22 cm / 12.5x20.5 cm

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Tag-ul este realizat din piele ecologi- 
că dublă față. Are un compartiment 
pentru eticheta de nume, care se 
închide cu capsă metalică. Dimensi-
unea închisă: 12x7 cm. 

Size

12x7 cm

Technical description
The tag is made from double faced 
ecological leather. It has a name tag 
compartment that close with a me-
tallic staple. Closed size: 12x7 cm. 

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

• When does the luggage tag become
important?
• After losing or not finding a luggage,
then you say - “How better it would
have been to have my name on a lug-
gage 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, start-
ing with notes, card holders, passport
holders, document maps, travel wallets
and many others.
• This type of giveaway is very accessi-
ble to any marketing budget.

COLOrS

NeGru
BlacK

Verde
GreeN

Gri
Grey

alBastru
Blue

TAG BAGAJe e-STOre 
E-store Luggage Tag

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Mapă pentru documente, din piele 
ecologică dublă față, are format 
A4+, o capacitate de stocare pentru 
50 file. Este flexibilă și ușor de folo- 
sit. 

Size

a4+ cm

Technical description
Document map made from dou-
ble-faced ecological leather, it has 
A4+ format and a 50-sheet storage 
capacity. It is flexible and easy to 
use. 

• Din gama e-store piele ecologică apa-
re 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 pro-
tecție tabletă sau laptop slim și e foarte
ieftină, ceea ce o face să intre în catego-
ria “produse la îndemână”, de multe ori
la noi o găsești pe STOC.
• Acest produs poate fi asortat cu ori-
care din produsele prezentate în ca- 
talog, începând cu notes, portcarduri,
port pasaport, mapă de documente,
portofel de călătorie și multe altele.

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

COLOrS

NeGru
BlacK
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GreeN

Gri
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alBastru
Blue

mAPA dOCUmenTe e-STOre 
E-store Document Folder

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Portofelul este realizat din piele nat-
urală non-alergică, având dimensi-
unea 9x10 cm. Are un compartiment 
generos închis pentru bancnote, un 
buzunar special pentru monede în-
chis cu capsă și un compartiment 
pentru carduri. Un portofel slim și 
ușor de purtat. 

Size

9x10 cm

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

• Portofel unisex, CBM - Carduri, Banc-
note, 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 pen-
tru ea, clasice, cu inspirație din natură,
sunt ușor de asortat.
• Fabricat în România din piele naturală
NON-ALERGICĂ de foarte bună calitate.

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

COLOrS

NeGru
BlacK

Bordo
claret

BrowN
Maro

alBastru
Blue

POrTOFeL CBm e-STOre 
E-store CBM Wallet

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Portofelul din piele ecologică dublă 
față este destinat călătoriilor. La ex-
terior are câte un buzunar pe fie-
care parte pentru documentele de 
călătorie, iar în mijloc un buzunar 
generos închis cu fermoar meta- 
lic polisat pentru bani și obiecte de 
valoare. Se prinde de gât cu șnur 
textil. Dimensiuni portofel: 12x21 
cm.

Size

12x21 cm

Technical description
The ecological leather wallet is de-
signed for travel. On the outside 
it has one pocket on each side for 
travel documents, and in the middle 
a generous closed pocket with pol-
ished metal zipper for money and 
other valuables things. It clings to 
the neck with a textile lanyard.  Wal-
let dimensions: 12x21 cm.

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

• Great invention to be able to store all 
the necessary things for travel: airline 
ticket, money, cards, identity card, even 
phone, in one wallet that you can hang 
on your neck under the T-shirt, in order 
to be sure that it “will not get stolen”.
• The product is made from high-quali-
ty 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 trav-
el set, that completes with an external 
battery and a luggage tag.

COLOrS

POrTOFeL CăLăTOrie e-STOre 
E-store Travel Wallet

NeGru
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Descriere tehnică
Portofelul este realizat din piele na-
turală non-alergică. Are dimensiuni 
13x9.5 cm și se închide cu fermoar 
metalic polisat. Poate fi folosit pen-
tru documente și bani, având două 
compartimente dintre care unul 
special pentru monede. Un acceso-
riu încăpător dar care ocupă puțin 
loc in geantă. Ideal pentru călătorii 
și nu numai. 

Size

13x9.5 cm

Technical description
The wallet is made from non-aller-
gic natural leather. It has a size of 
13x9.5 cm and it closes with pol-
ished 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 travel-
ling and not only. 

• Este tot ce ai putea să îți dorești.
• Culorile alese atât pentru el cât și pen-
tru ea, clasice, cu inspirație din natură,
sunt ușor de asortat.

• It is all you could ever want.
• The colors were chosen for him as
well as for her, classic, inspired by na-
ture, the colors are easy to match with
your outfits.

COLOrS

NeGru
BlacK
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Bej
BeiGe

BrowN
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alBastru
Blue

POrTOFeL UniSex e-STOre 
E-store Unisex Wallet

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Este realizat din piele naturală non 
-alergică. Are dimensiuni 12.5x6.5 
cm și se închide cu capsă magne-
tică. Unicul compartiment pentru 
monede este foarte generos și vă 
ajută să vă organizați geanta. 

Size

12.5x6.5 cm

Technical description
It is made from non-allergic natural 
leather. It has a size of 12.5x6.5 cm 
and it closes with the magnetic sta-
ple. The only coin compartment is 
very generous and it helps to orga-
nize your bag. 

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

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

COLOrS

NeGru
BlacK

Bordo
claret

Bej
BeiGe

BrowN
Maro

alBastru
Blue

POrT mOnede e-STOre 
E-store Coin Holder

fabricat
în

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

Size

35x30.2 cm

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

• 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 colo- 
ristic, poate fi asortată cu ușurință la
ținutele office.
• Produsul poate fi oferit cadou parte- 
nerilor de afaceri – sigur îl vor folosi în
fiecare zi!

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

COLOrS

NeGru
BlacK

alBastru
Blue

mAPă dOCUmenTe CU 
FermOAr e-STOre 

E-store Document
Map with Zipper

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Kit-ul conține un portofel de car- 
duri e-store realizat din piele presaj 
struț și un breloc bărbați e-store 
confecționat din piele naturală ne-
tedă. Produsele sunt ambalate în-
tr-o cutie rigidă de cadou, persona- 
lizabilă. 

Technical description
The kit contains an e-store card wal-
let made of overshadowed leather 
and an e-store men's keychain. The 
products are packaged in a rigid gift 
box, customizable. 

• 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 por-
tofelul a fost confecționat ca pe o parte 
să aibă piele netedă, iar pe cealaltă par-
te piele cu presaj de struț. 
• Astfel, tu singur decizi care față a por-
tofelului îți va asorta ținuta.
• Fabricat în România din piele naturală 
NON-ALERGICĂ de foarte bună calitate.

• A unique gift at an affordable price to 
any pocket, as we like to say “the per-
fect 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.

COLOrS

NeGru
BlacK

Maro
BrowN

kiT LUxUry eL
HIM Luxury Kit

Size

11.5x9.5 cm

11x2.8 cm
BreLOC

POrTOFeL

POrTOFeL CArdUri e-STOre
E-store Cards Wallet
Pag. 27

BreLOC BărBAŢi e-STOre
E-store Men Key Ring
Pag. 36

SePArAT
Produse disponibile și

Products sold separately

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Kit-ul conține un portofel multi-
funcțional e-store realizat din piele 
presaj struț și un breloc damă 
e-store confecționat din piele natu-
rală netedă. Produsele sunt amba-
late într-o cutie rigidă de cadou, per-
sonalizabilă.

Technical description
The kit contains an e-store mul-
tifunctional 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. 

• 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 Ita-
lia, ambele realizate din piele naturală.
• Partea cea mai bună este că nu te vei
plictisi ușor de el.
• De ce spunem asta? Pentru că por-
tofelul a fost confecționat ca pe o parte
să aibă piele netedă, iar pe cealaltă par-
te piele cu presaj de struț.
• Astfel, tu singură decizi care față a
portofelului îți va asorta ținuta.
• Fabricat în România din piele naturală
NON-ALERGICĂ de foarte bună calitate.

• A unique gift at an affordable price to
any pocket, as we like to say “the per-
fect gift” is made up of a multifunctional
wallet and a women’s key ring with me-
tallic 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 wal-
let was made to have smooth leather
on one side and ostrich press model
leather on the other side.
• So you alone decide which face of
your wallet will match your outfit.
• Made in Romania of NON-ALERGIC
natural leather of very good quality.

COLOrS

NeGru
BlacK

Maro
BrowN

kiT LUxUry eA
HER Luxury Kit

Size

18x9.5 cm

11.5x3 cm
BreLOC

POrTOFeL

POrTOFeL mULTiFUnCŢiOnAL 
e-STOre
e-store Multifunctional Wallet
Pag. 28
BreLOC dAmă e-STOre 
E-store Women Key Ring
Pag. 35

SePArAT
Produse disponibile și

Products sold separately

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Copertă buretată, din piele natu-
rală, vopsită vegetal, antialergică, 
cu buzunare pentru documente și 
telefon, pe fața și spatele agendei. 
Închiderea se face cu elastic tubular. 
Blocul este fix datat, format 16x22 
cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 
344, tipar 2 culori, hărți policromie. 
Ambalare în cutie individuală din 
carton alb.

Size

16x22 cm

Technical description
Padded cover made of natural leath-
er, vegetatively painted, hypoaller-
genic, with pockets on the front and 
the back cover for your documents 
and phone. It has a tubular elastic 
band closure. Dated, fixed paper 
sheets, size of 16x22 cm, offset ivory 
paper, 344 pages, 2-color print, and 
polychrome maps. Packaged indi-
vidually in a white, cardboard box.

COLOrS

Maro
BrowN

Bordo
claret

Bej
BeiGe

NeGru
BlacK

coGNac

• Produs multifunctional datorită buzunare-
lor încăpătoare ale coperților – poți să de-
pozitezi documente, carduri, ciorne, chiar și
telefonul.
• Agenda este realizată dintr-o piele fină
non-alergică.

• Multifunctional product thanks to the large
pockets of the covers - you can store docu-
ments, cards, drafts, even the phone.
• The agenda is made from fine natural
non-alergic leather.

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Copertă buretată din piele naturală, 
combinație de 2 texturi, cu buzunare 
diverse în interior și sistem de închi-
dere cu capsa metalică, are suport 
de pix. Bloc detașabil datat, format 
16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. 
pagini 344, tipar 2 culori, hărți poli-
cromie. Ambalare în cutie individu-
ală kraft, protecție cu silk paper.

Size

16x22 cm

Technical description
Padded cover made of natural 
leather, a mix of two textures, with 
various pockets on the inside, a me-
tallic staple closure, and a pen hold-
er. Dated, removable paper sheets. 
size of 16x22 cm, offset ivory paper, 
and polychrome maps. Packaged in-
dividually in a kraft box with a white 
silk paper.

COLOrS

Maro
BrowN

NeGru
BlacK

Bordo
claret

• Agendă realizată din piele naturală de înal-
tă calitate în combinație de două texturi
diferite: piele netedă lucioasă și piele cu tex-
tură 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.

• Agenda made of high quality natural leath-
er combined with two different textures:
glossy smooth leather and velvety, very el-
egant leather.
• The agenda is very handy, it has a pen
holder and also pockets for storing cards
and business cards.

fabricat
în

românia
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Descriere tehnică
Copertă extra-buretată din piele 
naturală, colț rotund, cu buzunare 
diverse în interior și sistem de închi-
dere cu capsă metalică, suport de 
pix și finisări de o calitate superi- 
oară. Interiorul este asortat colo- 
ristic cu exteriorul coperții. Bloc 
detașabil datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, 
tipar 2 culori, hărți policromie. Am-
balare în cutie individuală kraft, pro-
tecție cu silk paper. 

Size

16x22 cm

Technical description
Extra-padded cover made of nat-
ural leather, rounded corner, with 
various pockets inside and a metal-
lic staple closure, a pen holder, and 
high quality finish. The interior is 
color matched with the outside cov-
er. Dated, removable paper sheets, 
size of 16x22 cm, offset ivory color, 
344 pages, 2-color fprint, and poly-
chrome maps. Packaged individual-
ly in a kraft box with an additional 
silk paper protection. 

COLOrS

Verde
GreeN

alBastru
Blue

Bordo
claret

• Pielea naturală made în Italy  are o tex-
tura plăcută la atingere, iar coperta bure-
tată are efect anti-stres atunci când agen-
da 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 „hârtii”

• Natural leather made in Italy has a pleas-
ant texture to the touch, and the sponge 
cover has an anti-stress effect when the 
agenda is held in the hand.
• Luxurious finishes are also very useful:
- Slightly rounded closing flap
- Special pockets for cards / business 
cards and even compartments for various 
"maps"

fabricat
în

românia



• 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 lu-
crurile necesare pentru o zi în office într-o
singură agenda.

• 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.

Size

16x22 cm

COLOrS

Maro
BrowN

alBastru
Blue

Bordo
claret

NeGru
BlacK

Descriere tehnică
Copertă buretată din piele naturală, 
cu buzunare diverse în interior și 
sistem de închidere cu mecanism 
metalic, are suport de pix. Bloc 
detașabil datat, format 16x22 cm, 
hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, 
tipar 2 culori, hărți policromie. Am-
balare în cutie individuală kraft, pro-
tecție cu silk paper.

Technical description
Padded cover made of natural 
leather with various pockets inside, 
a metallic closure system, and a pen 
holder. Dated, removable paper 
sheets, size of 16x22 cm, offset ivory 
paper, 344 pages, 2-color print, and 
polychrome maps.
Packaged individually in a kraft box 
with an added silk paper protection.

neTTO
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Descriere tehnică
Agenda are coperta buretată, din 
piele, cu buzunare diverse în interi-
or și sistem de închidere cu capsă 
metalică. Blocul detașabil este datat, 
are format 16x22 cm, hârtie offset 
ivoire, nr. pagini 344, tipar 2 culori, 
hărti policromie.  Ambalare în cutie 
individuală.

154

Technical description
The agenda has a sponge cover, 
made of leather, with various pock-
ets inside and a closure system with 
a metal staple. The detachable block 
is dated, has a format of 16x22 cm, 
ivory offset paper, no. 344 pages, 
2-color printing, polychrome maps. 
Packing in individual box.

COLOrS

• 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.

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

• 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.

• 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 fit perfectly with any outfit.

rAinBOW
Descriere tehnică
Copertă flexibilă, din piele naturală, 
cu suport de pix în interior și sistem 
de închidere elastic, margini finisate 
prin vopsire manuală în 3 straturi de 
vopsea+lac. Blocul detașabil datat 
are format 16x22 cm, hârtie offset 
ivoire, nr. pagini 344, hărți. Ambala-
re în cutie individuală kraft, protec-
tie cu silk paper.

Technical description
Flexible cover made of natural 
leather with a pen holder inside and 
an elastic band closure, hand-paint-
ed borders in three layers with an 
additional one of polishing. Dated, 
removable paper sheets, size of 
16x22 cm, offset ivory paper, 344 
pages, and maps.  Packaged individ-
ually in a kraft box with a white silk 
paper.

COLOrS

coGNac Maro
BrowN

NeGru
BlacK 

FLAT

Size

16x22 cm

Size

16x22 cm

fabricat
în

românia
fabricat

în
românia



Descriere tehnică
Copertă buretată, din piele natu-
rală, cu buzunare diverse în interior 
și închidere cu clapă. Bloc detașabil 
săptămânal, autodatat, format 20.5 
x26 cm, hârtie offset ivoire, nr. pag-
ini 208.

Technical description
The agenda has a sponge cover, 
made of natural leather, with vari-
ous pockets inside and a zipper clo-
sure. The weekly detachable block 
dated has a size of 21x26 cm, ivory 
offset paper, no. pages 136, maps. 

Size

20.5x26 cm

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

• The glossy genuine leather adds ele-
gance to the Centodue agenda.
• The weekly interior helps you to orga-
nize 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.

COLOrS

alBastru
Blue 

alBastru
Blue 

roșu
red

Maro
BrowN 

Maro
BrowN 

NeGru
BlacK

1 sau 2 clape

1 clapă:

2 clape:

CenTOdUe

fabricat
în

românia

Descriere tehnică
Copertă buretată din piele naturală, cu 
buzunare diverse pe interior și închidere cu 
capsă metalică. Blocul detașabil este prins de 
copertă cu mecanism cu 6 inele de culoare 
negru., format 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 block is attached to the cover with a 
mechanism with 6  black rings. Dimensions: 
24x18x4 cm or 19.5 x 13.5x 4 cm.

COLOrS

alBastru
Blue 

roșu
red

Bordo
claret

Maro
BrowN 

Maro
BrowN 

NeGru
BlacK

NeGru
BlacK

OrGAnizer
mini
1.miLLe

miLLe

OLdTime

1.OLdTime

MINI Organizer

Size

19.5x13.5x4 cm

fabricat
în

românia • Produs realizat din piele naturală textu- 
rată, placută la atingere – ușor de asortat
datorită gamei de culori (reci, calde, neu-
tre).
• Buzunare pentru carduri și cărți de vizită
la interior – astfel vei depozita cu ușurință 
tot ce ai nevoie pentru un meeting. 

• 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.

Descriere tehnică
Copertă buretată din piele naturală, cu 
buzunare diverse pe interior și închidere cu 
capsă metalică. Blocul detașabil este prins de 
copertă cu mecanism cu 6 inele nikel, format 
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 block is attached to the cover with a 
mechanism with 6 nickel rings. Dimensions: 
24x18x4 cm or 19.5 x 13.5x 4 cm.
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Descriere tehnică
Coperta flexibilă, din piele ecologică 
dublă față, termosensibil, în 2 culori, 
format A5. O parte are model liniat, 
iar cealaltă, file de matematică. Fie-
care are câte 144 pagini, tipărite la 
1+1 culori, pe hârtie offset alb lini-
at și matematică de 70 gr/mp, bloc 
cusut.

Size

LAyOUT
a5

TWin
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Technical description
Flexible cover made of double sided 
ecological leather, thermosensitive, 
in two colors, and A5 format. One 
half has a lined model and the other 
has math pages. Each side has 144 
pages, printed as 1 + 1 colors on 
offset white lined and math paper 
of 70 gr/mp, and sewed in paper 
sheets.

COLOrS

Bleu
liGht Blue

roșu
red

Portocaliu
oraNGe

alBastru 
Blue  

NeGru
BlacK  

Verde
GreeN  

• Notes flexibil, modern, cu dublă deschi-
dere pe orizontală față-verso și dublă uti-
litate 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 spe-cial 
pentru marele avantaj de a comunica 
complet și corect culorile logoului dvs., 
chiar și policromie.

• Flexible, modern double-sided open-
ing, 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 per-
sonalization 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.

+

+

+ +

fabricat
în

românia

format A5



Descriere tehnică
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. Închi- 
dere cu elastic tubular. 

Size

LAyOUT
a5

SWiTCH

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

157

Technical description
Double notebook, A5 size, hori-
zontally / vertically open with dou-
ble-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 pa-
per 70 gr/sqm, sewn block. Tubular 
elastic closure. 

COLOrS

Bleu
liGht Blue

roșu
red

Portocaliu
oraNGe

alBastru 
Blue  

NeGru
BlacK  

GreeN
Verde 

• Notes flexibil, modern, cu dublă deschi-
dere 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 
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.

• Flexible, modern, with double-opening, 
vertical and hori-zontal, as the name sug-
gests, and it even has an elastic closure.
• It is made of soft-touch material in pas-
tel 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.

+

+

+ +

fabricat
în

românia

format A5



Descriere tehnică
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 ma-
terial piele ecologică, termosensibil, 
colț rotund copertă și bloc.

Size

LAyOUT

12.5x20 cm

PASTeL
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Technical description
12.5x20 cm size, 80 pages, on off-
set white paper of 80 gr/sqm, spine 
- hand-knotted seamed block in 
contrast. Flexible cover of ecological 
leather, thermosensitive, round cor-
ners for cover and block.  

COLOrS

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

• Simple, modern, “pocket-sized” prod-
ucts, 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.

Verde
GreeN

Gri
Grey

NeGru
BlacK

alBastru 
Blue  
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fabricat
în

românia

format 12.5x20 cm



Descriere tehnică
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 ter-
mosensibilă texturată, închidere cu 
clapă și capsă metalică. 

Size

LAyOUT

a5

LUx

Technical description
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

• 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.

• Product with closing flap with staple that 
can be cut in different colors and textures 
even on the outline of your logo – very de-
manded by the market.

Gri
Grey

alBastru
Blue

fabricat
în

românia
* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Descriere tehnică
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, ter-
mosensibil, include folio şi timbru 
sec pe cotor, colţ rotund copertă şi 
bloc. 

Size

LAyOUT
a5

deSiGn

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Technical description
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 eco-
logical material, thermosensitive, 
includes folio and stamping on the 
spine, round corners for cover and 
block. 

COLOrS

• 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 Wiki-
pedia.
• Coperta are un aspect prețios, fin la atin-
gere, material filigranat, pretabil la timbru
sec și folio – de unde și ideea designului
produsului și de aici chiar și denumirea lui.

• Folio and embossing on the spine, in-
spired 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, fili-
gree material, suitable for embossing and
folio – hence the idea of product design
and hence even his name.

alBastru
Blue

NeGru
BlacK

Gri
Grey

fabricat
în

românia

format A5



Descriere tehnică
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 mate-
rial piele regenerată, termosensibil, 
colț rotund copertă și bloc. 

Size

LAyOUT

12.5x20 cm

eCO PASTeL

* Pozele sunt cu titlu de prezentare / The photos are for presentational purposes
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Technical description
12.5x20 cm format, 80 pages, recy-
cled velin white paper offset of 80 gr 
/ sqm, hand-knotted seamed block 
in contrast. Flexible leather cover 
made of regenerated, thermosensi-
tive leather, round corners for cover 
and block. 

COLOrS

• Produs ecologic – din hârtie reciclată și
piele naturală regenerată, foarte potrivit
clienților cărora le pasă de planetă și do-
resc 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”, trans-
mite 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.

• Eco product – made from recycled paper
and natural regenerated leather, very suit-
able to customers who care about the plan-
et 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 mod-
ern as well. This product, Eco Pastel, is very
well suited to both classical and modern
looks. It convinces us from the first interac-
tion what qualities it has – it smells of natu-
ral skin – even if it is regenerated – the pa-
per 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.

Maro Natur
Natural BrowN  

fabricat
în

românia

format 12.5x20 cm



Descriere tehnică
Copertă tare din piele ecologică, 
închidere cu elastic colorat, colț ro-
tund copertă și bloc. Bloc A5, hârtie 
off set alb de 70 gr liniat / matemati- 
că sau ivory velin, 144 de pagini.

Size

LAyOUT

12.5x20 cm

denim

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

Technical description
Hard ecological leather cover, col-
ored elastic closure, round corner 
cover and block. A5 block, white off 
paper set of 70 gr lined / math or 
ivory velin, 144 pages. 

COLOrS

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

• Simple, modern, “pocket-sized” prod-
ucts, 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.

Verde
GreeN

Gri
Grey

NeGru
BlacK

roșu
red

alBastru 
Blue  
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inTeriOAre AGende
Agenda interiors

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

3.inTeriOr AGendă
dATATă
dated agenda interior 
• Bloc hârtie albă / ivory

4.inTeriOr AGendă
SqUAre
square agenda interior 
• Bloc hârtie albă

5.inTeriOr AGendă
SăPTămÂnALă
weekly agenda interior 
• Notes / Săptămânală

1.inTeriOr AGendă
AUTOdATATă
autodated agenda interior
• Spiră / Cusut
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CUTii AmBALAre
Packaging boxes

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

 1.

1.CUTie ALBă
white box

SiLk
PAPer

2.CUTie krAFT
Kraft box  

ALeGe CUTiA 
POTriviTă!
choose the right 
packaging box!
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meTOde de 
PerSOnALizAre
Personalisation methods

cusatură 
perimetrală 

ornament 
metalic tubular

elastic 
vertical

colŢ rotund 
coperta Și bloc

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.

suport pix

etichetă metal 
pentru elastic 

mobil

ornament 
metalic 

tip etichetă

buzunar 
hârtie

clips 
metalic

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

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

Suport 
Pix

Elastic
vertical

Buzunar
Hârtie

Cusatură
perimetrală

Colţ rotund 
copertă și 
bloc

Ormanent 
metalic 
tubular

Ormanent 
metalic tip 
etichetă

Etichetă 
metal pentru 
elastic mobil

FiniSări
SUPLimenTAre
Special Finishes

1. TimBrU SeC

4. BrOderie

7. COLOrAre CAnT

5. ACCeSOriU BrOșă

8. SeriGrAFie

6. An meTALiC

9. GrAvAre PLACUŢă 
meTALiCă

2. FOLiO 3. PrinT Uv
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FULL PrinTed 
PU LeATHer

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

1. AGendA FULL PrinTed 
PU LeATHer
Printed Pu leather agenda
Pag. 53

2. CALendAr FULL

ther
PrinTed PU LeATHer 
desk Pad Printed Pu lea 

5. mOUSePAd FULL

 Mousepad
PrinTed PU LeATHer 
Printed Pu leather

6. Semn de CArTe CU riGLă
FULL PrinTed PU LeATHer

3. SUPOrT FArFUrie FULL
PrinTed PU LeATHer 
Plate holder Printed Pu 
leather

4. HUSă LAPTOP din 
PieLe CU LÂnă 13” 
leather and wool laptop 
sleeve, 13”

Printed Pu leather
Book Mark with ruler

7. POrTCArd și CărŢi de 
viziTă FULL PrinTed PU
LeATHer
Printed Pu leather
Business card holder 

8. SUPOrT PAHAr FULL

nOi 
PrOPUnem
TU ALeGi!
we Propose 
– you choose!

PrinTed PU LeATHer 
Printed Pu leather
cup holder

CreeAză-Ţi 
PrOPriUL
kiT CAdOU
create your own gift kit

 1.

 3.

 4.  6.
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PieLe reGenerATă
Regenerated Leather

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

1. SeT COnF eCOLeATHer 
conf ecoleather set

2. AGendA 
eCOLeATHer
ecoleather agenda

3. mAPă LAPTOP
eCOLeATHer
ecoleather laptop sleeve 

4. nOTeS
eCOLeATHer
ecoleather Notebook

5. SUPOrT înCărCAre 
eCOLeATHer
ecoleather Phone charging 
stand

6. Semn CArTe
eCOLeATHer
ecoleather Book sign
with ruler

nOi 
PrOPUnem
TU ALeGi!

CreeAză-Ţi 
PrOPriUL
kiT CAdOU

we Propose 
– you choose!

create your own gift kit

 1.

 3.

 5.

 4.

 6.
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