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Clasic Unika

Cuprinde: Agende cu coperţi din piele, 
Agende gama Decor, Agende gama Lux,
Agende gama Clasic, Seturi de birou, 
Cadouri corporate.

Istoria companiei UNIKA este simplă.
S-a născut din dorinţa clienţilor de a avea produse UNICE. 
Lucrăm pe un considerent diferit, special faţă de alţi 
producători. Fiecare colecţie este unică, prin design, 
calitatea materialelor şi acurateţea în execuţie.
Produsele Unika sunt concepute la standarde ireproşabile.
Clasice sau moderniste, impresionează de la prima vedere 
şi atingere.        

Toată gama de produse are la bază un fundament puternic 
– calitatea mai presus de orice.
Compania UNIKA nu produce colecţii pentru vânzare în 
masă ci mai degrabă, produse de calitate, pentru cereri 
personalizate, individuale. Colecţiile din fiecare an 
acoperă toată gama de produse solicitate de clienţii Unika 
de-a lungul timpului.

DESPRE UNIKA

Cuprinde: Agende cu coperţi din piele, 
Organizere, Seturi de birou, Notes-uri, Portofele,
Cadouri Corporate, Articole de voiaj şi speciale,
Serviete damă, Serviete bărbaţi, Borsete bărbaţi, 
Accesorii telefoane şi tablete.    
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NETTO
Agende piele

Copertă exterioară: buretată, din piele naturală, buzunare diverse pentru cărţi de vizită /

carduri, sistem de închidere cu mecanism metalic.

Interior detaşabil: agendă datată, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, 

hărţi policromie.

Culori coperţi: negru, maro, albastru, bordo. 

Opţional: cant colorat auriu, argintiu, diverse culori mate pigment.

Ambalaj: individual în cutie de carton natur.  

Cod: UAgN

LINEE
Agende piele

Copertă exterioară: buretată, din piele naturală, cusături decorative, buzunare

diverse, sistem de închidere cu capsă magnetică. 

Interior detaşabil: agendă datată, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, 

hărţi policromie.

Culori coperţi: negru, maro, albastru. 

Opţional: cant colorat auriu, argintiu, diverse culori mate pigment.

Ambalaj: individual în cutie de carton natur.

Cod: UAgL
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VIOLA
Agende piele

Copertă exterioară: buretată, din piele naturală, cusături decorative, buzunare diverse, 

sistem de închidere cu capsă magnetică, binduri pe cotor. 

Interior detaşabil: agendă datată, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, 

hărţi policromie.

Culori coperţi: negru, maro, bordo. 

Cant colorat: diverse culori mate pigment.

Ambalaj: individual în cutie de carton natur.

Cod: UAgV

POLO
Agende piele

Copertă exterioară: buretată, din piele naturală, cusături decorative, buzunare diverse, 

sistem de închidere cu clapă din piele. 

Interior detaşabil: agendă datată, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, 

hărţi policromie.

Culori coperţi: negru, maro, bordo.

Opţional: cant colorat auriu, argintiu, diverse culori mate pigment.

Ambalaj: individual în cutie de carton natur. 

Cod: UAgP
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NATURALE
Agende piele

Copertă exterioară: din piele naturală cu aspect de vechi, două buzunare interioare, 

sistem de închidere cu clapă din piele. 

Interior detaşabil: agendă datată, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, 

hărţi policromie.

Culoare copertă: maro.

Opţional: cant colorat maro, bej, auriu.

Ambalaj: individual în cutie de carton natur.   

Cod: UAgNt

DUE
Agende piele

Copertă exterioară: buretată, din piele, buzunare diverse pentru cărţi de vizită/carduri, 

sistem de închidere cu bumb metalic. 

Interior detaşabil: agendă datată, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, 

hărţi policromie.

Culori coperţi: negru, maro, blu navy, roşu, bordo. 

Opţional: cant colorat auriu, argintiu, diverse culori mate pigment.

Ambalaj: individual în cutie de carton natur. 

Cod: UAgD
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PLANNER SOLO
Agende piele

Copertă exterioară: buretată, din piele naturală, cusături decorative, clapă pentru pix.

Bloc: săptămânal datat, format 10x28 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 112, spiră metalică. 

Culori coperţi: negru, maro, bordo, albastru.

Opţional: cant colorat auriu, argintiu, diverse culori mate pigment.

Ambalaj: individual în cutie de carton.   

Cod: Ps

CENTODUE
Agende piele

Copertă exterioară: buretată, din piele naturală, cusături decorative, buzunare cărţi de 

vizită/carduri, închidere cu capsă.

Interior detaşabil: agendă săptămânală datată, format 21x26 cm, hârtie offset ivoire, 

nr. pagini 136, hărţi policromie. 

Culori coperţi: negru, maro, albastru. 

Opţional: cant colorat auriu, argintiu, diverse culori mate pigment.

Ambalaj: individual în cutie de carton natur.  

Cod: UAgC 
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YORK
Agende piele

Copertă exterioară: din piele ecologică, cu buzunare interioare pentru cărţi de vizită/

carduri, închidere cu capsă. 

Interior detaşabil: agendă datată, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, 

hărţi policromie.

Culori coperţi: negru, maro, albastru, roşu.

Ambalaj: individual în cutie de carton natur.

Cod: UAgY

POCKET
Agende piele

Copertă exterioară: neburetată, din piele naturală, colţuri rotunjite.

Interior fix: nedatat de buzunar, format 8x16 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 120. 

Culori coperţi: negru, maro, bordo, albastru. 

Opţional: cant colorat pigment mat diverse culori.

Ambalaj: individual în cutie de carton.

Cod: UAgPk
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DIAMANTO
Agende piele

Copertă exterioară: buretată, din piele ecologică, cu buzunare interioare pentru cărţi de 

vizită/carduri, închidere cu capsă. 

Interior detaşabil: agendă datată, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, 

harţi policromie.

Culori coperţi: maro, cărămiziu, bordo.

Opţional: cant colorat auriu, argintiu, diverse culori mate pigment.

Ambalaj: individual în cutie de carton natur.

Cod: UAgDt

KID
Agende piele

Copertă exterioară: buretată, din piele ecologică, cu buzunare interioare, 

închidere cu capsă. 

Interior detaşabil: agendă datată, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, 

hărţi policromie. 

Culori coperţi: negru şi maro. 

Opţional: cant colorat auriu, argintiu, diverse culori mate pigment.

Ambalaj: individual în cutie de carton natur. 

Cod: UAgK
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GIORNO DECOR
Agende gama Decor

Copertă exterioară: buretată, din piele ecologică cu decoruri, cusută perimetral.

Interior fix: agendă nedatată, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 272, forzatz 

harta României.

Culori coperţi: maro închis, maro deschis, bordo, bej, bleumarin, negru. 

Cant colorat: pigment maro, bordo, albastru, verde, portocaliu, roşu, bej. 

Ambalaj: individual în cutie de carton. 

Cod: AgGD

DIARIO DECOR
Agende gama Decor

Copertă exterioară: buretată, din piele ecologică cu decoruri, cusută perimetral. 

Interior fix: agendă datată, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, 

hărţi policromie. 

Culori coperţi: maro închis, maro deschis, bordo, bej, bleumarin, negru.

Cant colorat: pigment maro, bordo, albastru, verde, portocaliu, roşu, bej. 

Ambalaj: individual în cutie de carton. 

Cod: AgDD 
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PLANNER DECOR
Agende gama Decor

Copertă exterioară: buretată, din piele ecologică cu decoruri, cusută perimetral.

Bloc: săptămânal datat, format 10x28 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 112, spiră metalică. 

Culori coperţi: maro închis, maro deschis, bordo, bej, bleumarin, negru.

Cant colorat: pigment maro, bordo, albastru, verde, portocaliu, roşu, bej. 

Ambalaj: individual în cutie de carton. 

Cod: PD

SETTE DECOR
Agende gama Decor

Copertă exterioară:  buretată, din piele ecologică cu decoruri, cusută perimetral. 

Interior fix: agendă săptămânală datată, format 21x26 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 136, 

hărţi policromie. 

Culori coperţi: maro închis, maro deschis, bordo, bej, bleumarin, negru.

Cant colorat: pigment maro, bordo, albastru, verde, portocaliu, roşu, bej. 

Ambalaj: individual în cutie de carton.  

Cod: AgSD    
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SET DECOR
Agende gama Decor

Setul este format din agendă Giorno sau Diario decor, Planner decor şi Mini decor. 

Coperţi exterioare: buretate, din piele ecologică cu decoruri, cusute perimetral.

Culori coperţi: maro închis, maro deschis, bordo, bej, bleumarin, negru.

Cant colorat: pigment maro, bordo, albastru, verde, portocaliu, roşu, bej. 

Ambalaj: într-o cutie de cadou din carton natur.        

Cod: SetDD cu Diario decor

Cod: SetDG cu Giorno decor    

MINI DECOR
Agende gama Decor

Copertă exterioară: buretată, din piele ecologică cu decoruri, cusută perimetral. 

Interior fix: nedatat de buzunar, format 8x16 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 120. 

Culori coperţi: maro închis, maro deschis, bordo, bej, bleumarin, negru.

Cant colorat: pigment maro, bordo, albastru, verde, portocaliu, roşu, bej. 

Ambalaj: individual în cutie de carton.  

Cod: AgMD         
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GIORNO LUX
Agende gama Lux

Copertă exterioară: buretată, din piele ecologică, cusută perimetral.

Interior fix: agendă nedatată, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 272,

forzatz harta României.

Culori coperti: maro şi negru.

Cotor rotund şi cant colorat pigment maro, albastru, roşu, galben, verde, portocaliu. 

(tehnologie unică în România)

Ambalaj: individual în cutie de carton.   

Cod: AgGlx              

DIARIO LUX
Agende gama Lux

Copertă exterioară: buretată, din piele ecologică, cusută perimetral. 

Interior fix: agendă datată, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344,  

hărţi policromie.

Culori coperţi: maro şi negru.

Cotor rotund şi cant colorat pigment maro, albastru, roşu, galben, verde, portocaliu. 

(tehnologie unică în România)

Ambalaj: individual în cutie de carton.  

Cod: AgDlx       
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PLANNER LUX
Agende gama Lux

Copertă exterioară: buretată, din piele ecologică, cusută perimetral.

Bloc: săptămânal datat, format 10x28 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 112, 

spiră metalică ascunsă. 

Culori coperţi: maro şi negru.

Cant colorat: pigment maro, albastru, roşu, galben, verde, portocaliu. 

Ambalaj: individual în cutie de carton.  

Cod: Plx       

SETTE LUX
Agende gama Lux

Copertă exterioară: buretată, din piele ecologică, cusută perimetral.

Interior fix: agendă săptămânală datată, format 21x26 cm, hârtie offset ivoire,

nr. pagini 136, hărţi policromie.

Culori coperţi: maro şi negru.

Cotor rotund şi cant colorat pigment maro, albastru, roşu, galben, verde, portocaliu. 

(tehnologie unică în România)

Ambalaj: individual în cutie de carton.    

Cod: AgSlx     
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SET LUX
Agende gama Lux

Setul este format din agendă Giorno sau Diario lux, Planner lux şi Mini lux.

Coperţi exterioare: buretate, din piele ecologică, cusute perimetral.

Culori coperţi: maro şi negru.

Cotor rotund şi cant colorat pigment maro, albastru, roşu, galben, verde, portocaliu. 

(tehnologie unică în România)

Ambalaj: într-o cutie de cadou din carton natur. 

Cod: SetLxD cu Diario lux      

Cod: SetLxG cu Giorno lux   

MINI LUX
Agende gama Lux

Copertă exterioară: buretată, din piele ecologică, cusută perimetral.

Interior fix: agendă nedatată de buzunar, format 8x16 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 120.

Culori coperţi: maro şi negru.

Cotor rotund şi cant colorat pigment maro, albastru, roşu, galben, verde, portocaliu. 

(tehnologie unică în România)

Ambalaj: individual în cutie de carton.

Cod: AgMlx          
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GIORNO
Agende gama Clasic

Copertă exterioară:  buretată, din piele ecologică, cusută perimetral. 

Interior fix: agendă nedatată, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 272, 

forzatz harta României.

Culori coperţi: negru, maro, albastru, roşu.

Ambalaj: cutie colectivă. 

Cod: AgGec   

DIARIO
Agende gama Clasic

Copertă exterioară:  buretată, din piele ecologică, cusută perimetral. 

Interior fix: agendă datată, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, 

hărţi policromire.

Culori coperţi: negru, maro, albastru, roşu.

Ambalaj: cutie colectivă.  

Cod: AgDec      
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PLANNER TIPICO
Agende gama Clasic

Copertă exterioară:  buretată, din piele ecologică, cusută perimetral. 

Bloc: săptămânal datat, format 10x28 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 112, spiră metalică. 

Culori coperţi: negru, maro, albastru, roşu.

Ambalaj: cutie colectivă.   

Cod: PTec             

SETTE
Agende gama Clasic

Copertă exterioară: buretată, din piele ecologică, cusută perimetral. 

Interior fix: agendă săptămânală datată, format 21x26 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 136, 

hărţi policromie.

Culori coperţi: negru, maro, albastru, roşu.

Ambalaj: cutie colectivă.   

Cod: AgSec      
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SMART
Seturi de birou piele

Setul este realizat din piele naturală de calitate superioară.

Conţine 4 piese: desk pad format 35x50 cm, suport cărţi de vizită, suport creioane, 

suport cub şi rezervă cub de hârtie.

Culori disponibile: maro, negru, bordo.

Este cadoul ideal pentru orice ocazie şi orice dimensiune de birou.  

Cod: SbS

MINI
Agende gama Clasic

Coperă exterioară:  buretată, din piele ecologică, cusută perimetral. 

Interior fix: agendă nedatată de buzunar, format 8x16 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 120.

Culori coperţi: negru, maro, albastru, roşu.

Ambalaj: cutie colectivă.            

Cod: AgMec            
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VECCHIO
Seturi de birou piele

Setul este realizat manual, din piele naturală de o calitate superioară cu aspect de vechi, 

vopsită manual. 

Conţine 6 piese: desk pad 43x63 cm, suport cărţi de vizită, suport diverse, suport cub 

cu rezervă hârtie, suport creioane, tăviţă documente.

Culori disponibile: maro închis cu inserţii de negru.     

Cod: SbV

LUXURY
Seturi de birou piele

Setul este realizat din piele naturală, cu finisări şi forme de excepţie. Este lucrat manual 

de maeştrii legători cu peste 30 de ani de experienţă în legătoria de artă. 

Conţine 8 piese: desk pad 43x63 cm, suport cărţi de vizită, suport diverse, suport creioane, 

suport cub, toc, peniţă, călimară cerneală.

Culoare disponibilă: maro.

Este cadoul ideal pentru orice ocazie.  

Cod: SbL
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Jurnal de călătorie Smart
Cadouri corporate

Setul este format dintr-un sac din pânză antichizată care conţine:

-Jurnal de călătorie format 15 x 22 cm, cu copertă din piele naturală şi bloc din hârtie satinată 

de 90 gr, tipărit la o culoare, nr. pagini 200. Pielea folosită are aspect de vechi şi este vopsită 

manual în nuanţe de maro şi negru.

-Set de caligrafie format din toc de lemn cu peniţă şi călimară cu cerneală.   

Cod: JCS

 

Jurnal de călătorie Clasic
Cadouri corporate

Setul este format dintr-o cutie îmbracată în pânză de sac antichizată care conţine:

-Jurnal de călătorie format 15 x 22 cm, cu copertă din piele naturală şi bloc din hârtie 

satinată de 90 gr, tipărit la o culoare, nr. pagini 200.  

-Set de caligrafie format din toc de lemn cu peniţă şi călimară cu cerneală. 

Întregul ansamblu este lucrat manual cu elemente de design care ne indică 

simplitatea lucrurilor de altădată.  

Cod: JCC
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Brown
Agende piele

Copertă exterioară: din piele naturală vopsită şi tăbăcită vegetal, în combinaţie de 

două culori. În interior are un buzunar din piele pentru documente şi cărţi de vizită 

sau carduri. Închiderea se face cu clapă şi capsă magnetică aurie. 

Interior detaşabil: agendă datată, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, 

hărţi policromie.

Opţional: cant colorat auriu, argintiu, diverse culori mate pigment.

Culori coperţi: cognac, maro, bordo. 

Ambalaj: individual în cutie de carton natur.    

Cod: AgB  

R&B
Agende piele

Copertă exterioară: din piele naturală vopsită şi tăbăcită vegetal, în combinaţie de 

negru cu roşu. În interior are două buzunare pentru documente şi cărţi de vizită sau 

carduri. Închiderea se face cu clapă şi capsă magnetică aurie.

Interior detaşabil: agendă datată, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, 

hărţi policromie.

Opţional: cant colorat auriu, argintiu, diverse culori mate pigment.

Culori coperţi: negru cu roşu. 

Ambalaj: individual în cutie de carton natur.  

Cod: AgRB         
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RETRO
Agende piele

Copertă exterioară: din piele naturală vopsită şi tăbăcită vegetal. În interior are patru 

buzunare pentru cărţi de viziată/carduri. Închiderea coperţii se face cu capsă.

Interior detaşabil: agendă datată, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, 

hărţi policromie.

Opţional: cant colorat auriu, argintiu, diverse culori mate pigment.

Culori coperţi: maro şi cognac.

Ambalaj: individual în cutie de carton natur. 

Cod: AgR  

OLDTIME
Agende piele

Copertă exterioară: din piele naturală vopsită şi tăbăcită vegetal. Cotorul şi clapa 
agendei au aplicate embosuri cu model, iar pe interior are un buzunar pentru 
documente şi un buzunar cu patru compartimente pentru cărţi de vizită. Închiderea 
coperţii se face cu capsă.
Interior detaşabil: agendă datată, format 16x22 cm, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, 
hărţi policromie.
Opţional: cant colorat auriu, argintiu, diverse culori mate pigment.

Culori coperţi:  cognac, maro, bordo şi negru.
Ambalaj: individual în cutie de carton natur. 

Cod: AgO        
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FIXED
Agende piele

Copertă exterioară: din piele naturală vopsită şi tăbăcită vegetal. Coperta are 

o finisare deosebită, decoruri aplicate cu timbru sec şi binduri pe cotor. 

Interior fix: rotunjit la cotor şi colorat în cant cu culori pigment mate, 

asortate la culoarea coperţii, (tehnologie unică în România), are format 16x22 cm, 

agendă datată, hârtie offset ivoire, nr. pagini 344, hărţi policromie.

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

Ambalaj: individual în cutie de carton.

Cod: AgF

PLANNER FIXED
Agende piele

Copertă exterioară: din piele naturală vopsită şi tăbăcită vegetal. Coperta are 

o finisare deosebită, decoruri aplicate cu timbru sec şi binduri pe cotor. 

Interior fix: colorat în cant cu culori pigment mate, asortate la culoarea coperţii, 

(tehnologie unică în Româniă), are format 10x28 cm, săptămânal datat, tipărit pe 

hârtie offset ivoire, nr. pagini 112, spiră metalică. 

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

Ambalaj: individual în cutie de carton. 

Cod: PF
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FIXED BUZUNAR
Agende piele

Copertă exterioară: din piele naturală vopsită şi tăbăcită vegetal. Coperta are 

o finisare deosebită, decoruri aplicate cu timbru sec şi binduri pe cotor. 

Interior fix: rotunjit la cotor şi colorat în cant cu culori pigment mate, 

asortate la culoarea coperţii, (tehnologie unică în România), are format 8x16 cm, 

nedatat de buzunar, tipărit pe hârtie offset ivoire, nr. pagini 120.

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

Ambalaj: individual în cutie de carton.

Cod: AgBF

SET FIXED
Agende piele

Setul este format din agendă FIXED, Planner FIXED, Agendă de buzunar FIXED.  

Coperţile exterioare: din piele naturală vopsită şi tăbăcită vegetal. 

Coperţile au o finisare deosebită, decoruri aplicate cu timbru sec şi binduri pe cotor. 

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

Ambalaj: într-o cutie de cadou din carton.

Cod: SetF
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MEDIU
Organizer piele

Copertă exterioară: din piele naturală vopsită şi tăbăcită vegetal. Pe interior are un 
buzunar complex cu 7 compartimete pentru cărţi de vizită/carduri şi un buzunar 
simplu. Închiderea coperţii se face cu clapă din piele şi capsă metalică.
Interior detaşabil: format 15.5 x 22 cm, hârtie ivoire, structurat astfel: 128 pagini 
agendă săptămânală datată, 46 pagini agendă telefonică cu repertoar, 110 pagini 
speciale pentru planificări, harta lumii şi trei huse speciale din pvc cu buzunare 
pentru cărţi de vizită. Mecanism cu şase inele de culoare neagră. 

Culori coperţi: cognac şi negru. 
Ambalaj: individual în cutie de carton natur. 
Cod: Ogmd     

MINI
Organizer piele

Copertă exterioară: din piele naturală vopsită şi tăbăcită vegetal. Pe interior are un 
buzunar complex cu 6 compartimete pentru cărţi de vizită/carduri şi un buzunar 
simplu. Închiderea coperţii se face cu clapă din piele şi capsă metalică.
Interior detaşabil: format 10.5 x 17.5 cm, hârtie ivoire, structurat astfel: 128 pagini 
agendă săptămânală datată, 46 pagini agendă telefonică cu repertoar, 110 pagini 
speciale pentru planificări, harta lumii şi trei huse speciale din pvc cu buzunare 
pentru cărţi de vizită. Mecanism cu şase inele de culoare neagră. 

Culori coperţi: cognac şi negru. 
Ambalaj: individual în cutie de carton natur. 

Cod: Ogm        



52 53

R&B
Seturi de birou piele

Setul este realizat manual, din piele naturală de viţel fină şi elegantă, tăbăcită 

vegetal, în combinaţie de negru cu roşu, iar în interiorul cutiilor s-a folosit 

catifea neagră. 

Conţine 7 piese: desk-pad dublă faţă din piele (roşu+negru) format 44x64 cm, 

suport instrumente de scris, suport cărţi de vizită, suport diverse, două călimări cu 

cerneală. Prin design-ul inovator şi execuţia fără cusur a maeştrilor legatori, 

set-ul de birou R&B este cadoul care face diferenţa…... 
Cod: SbRB         

Clasic
Seturi de birou piele

Setul este realizat manual, din piele naturală fină şi elegantă la exterior, iar în 

interiorul cutiilor s-a folosit catifea. 

Conţine 6 piese: desk-pad cu clape format închis 72x51 cm, suport instrumente de 

scris, suport cărţi de vizită, suport cub şi rezervă de hârtie, o călimară cu cerneală în 

suport şi un toc din sticlă.

Culori disponibile: maro şi negru.

Este cadoul ideal pentru orice ocazie.

Cod: SbC     
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OLDTIME MINI
Notes-uri piele

Coperta exterioară este moale, realizată din piele naturală tăbăcită vegetal cu tanin. 

Pe faţa coperţii, are aplicat un buzunar pentru telefon, iar pe spate este aplicat un 

buzunar pentru cărţi de vizită şi un buzunar pentru pix. Notes-ul are şi o închidere 

suplimentară cu şnur de piele. 

Interior fix:  format 10.5 x 15.5 cm şi 320 pagini de hârtie ivoire, cu un fundal elegant 

tipărit la policromie.

Culori coperţi: cognac, negru, bordo. 

Ambalaj: individual în cutie de carton natur. 
Cod: Nm 

OLDTIME MEDIU
Notes-uri piele

Coperta exterioară este moale, realizată din piele naturală tăbăcită vegetal cu tanin. 

Pe faţa coperţii, are aplicat un buzunar pentru telefon, iar pe spate este aplicat un 

buzunar pentru cărţi de vizită şi un buzunar pentru pix. Notes-ul are şi o închidere 

suplimentară cu şnur de piele. 

Interior fix:  format 16 x 22 cm şi 320 pagini de hârtie ivoire, cu un fundal elegant 

tipărit la policromie.

Culori coperţi: cognac, negru, bordo. 

Ambalaj: individual în cutie de carton natur.

Cod: Nmd
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PIETRA MINI
Notes-uri piele

Coperta exterioară este realizată din piele naturală moale şi catifelată, cu aspect 

vintage. Textura pielii oferă produsului o notă aparte. Se inchide cu o clapă din piele. 

Interior fix: format 10.5 x 12.5 cm şi 340 pagini tipărite la policromie pe hârtie 

offset cu aspect de vechi.

Culoare copertă: maro cu inserţii de bej.

Ambalaj: individual în cutie de carton natur. 

Cod: NPm

PIETRA MEDIU
Notes-uri piele

Coperta exterioară este realizată din piele naturală moale şi catifelată, cu aspect 

vintage. Textura pielii oferă produsului o notă aparte. Se inchide cu o clapă din piele. 

Interior fix: format 16 x 22 cm şi 340 pagini tipărite la policromie pe hârtie 

offset cu aspect de vechi.

Culoare copertă: maro cu inserţii de bej.

Ambalaj: individual în cutie de carton natur. 

Cod: NPmd
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PORTOFEL LUXURY damă
Portofele piele

Caracteristici: acest produs este destinat femeilor şi este realizat din piele naturală 

tăbăcită vegetal cu tanin. Are patru buzunare generoase pentru bancnote de toate 

dimensiunile şi cinci buzunare pentru carduri. 

Închiderea portofelului se realizează cu clapă şi capsă metalică.

Culori: cognac şi bordo. 

Dimensiuni portofel: Lungime: 19 cm / Lăţime: 10.5 cm / Grosime: 2 cm. 

Ambalaj: individual în cutie de carton natur.

Cod: PLD 

PORTOFEL CLASIC damă
Portofele piele

Caracteristici: acest produs este destinat femeilor şi este realizat din piele naturală 

tăbăcită vegetal cu tanin. Are patru buzunare generoase pentru bancnote de toate 

dimensiunile şi cinci buzunare pentru carduri. 

Închiderea portofelului se realizează cu capsă metalică.

Culori: negru, cognac, bordo. 

Dimensiuni portofel: Lungime: 19 cm / Lăţime: 10.5 cm / Grosime: 2 cm. 

Ambalaj: individual în cutie de carton natur.

Cod: PCD
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PORTOFEL OLDTIME bărbaţi
Portofele piele

Caracteristici: acest produs este destinat bărbaţilor şi este realizat din piele naturală 

tăbăcită vegetal cu tanin. Are două compartimente generoase pentru bancnote de toate 

dimensiunile, şase buzunare pentru diverse documente, şase buzunare pentru 

carduri şi un buzunar pentru monede.

Culori: negru şi maro. 

Dimensiuni portofel: Lungime: 12.5 cm / Lăţime: 10 cm / Grosime: 1.5 cm.

Ambalaj: individual în cutie de carton natur.

Cod: POB

PORTOFEL CLASIC bărbaţi
Portofele piele

Caracteristici: acest produs este destinat bărbaţilor şi este realizat din piele naturală 

tăbăcită vegetal cu tanin. Are două buzunare generoase pentru bancnote de toate 

dimensiunile, două buzunare pentru documente şi şase compartimente pentru carduri. 

Culori: maro şi negru. 

Dimensiuni portofel: Lungime: 10 cm / Lăţime: 11.5 cm / Grosime: 1.5 cm.

Ambalaj: individual în cutie de carton natur. 

Cod: PCB
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PORTBACNOTE OLDTIME
Portofele piele

Caracteristici: acest produs este realizat din piele naturală tăbăcită vegetal cu tanin. 

Are cinci buzunare pentru documente diverse şi carduri, iar pe mijloc are mecanism 

pentru prinderea bancnotelor.

Culori: maro, cognac, negru.

Dimensiuni portofel: Înălţime: 9.6 cm / Lăţime: 11.5 cm / Grosime: 1 cm.  

Ambalaj: individual în cutie de carton natur.

Cod: Pb

SUPORT CĂRŢI DE VIZITĂ OLDTIME
Cadouri corporate

Caracteristici: este realizat din piele naturală tăbăcită vegetal cu tanin. Se inchide pe 

faţă cu un bumb metalic. Are un singur compartiment generos, cu burduf pentru 

stocarea cărţilor de vizită.

Culori: maro, cognac, bordo, negru. 

Dimensiuni etui: Lăţime: 10 cm / Înălţime: 6 cm / Grosime: 2 cm.

Ambalaj: individual în cutie de carton.

Cod: Ecv
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SUPORT CĂRŢI DE VIZITĂ DUO
Cadouri corporate

Caracteristici: produsul este realizat din piele naturală tăbăcită vegetal cu tanin. 

Are două buzunare pentru cărţi de vizită sau carduri. 

Culori: negru, bordo, cognac, maro.

Dimensiuni: Lungime: 11.5 cm / Lăţime: 7.5 cm. 

Ambalaj: individual în cutie de carton.

Cod: EcvD

ETUI PIX SIMPLE
Cadouri corporate

Caracteristici: este realizat din piele naturală tăbăcită vegetal cu tanin. Este proiectat 

pentru dimensiuni şi grosimi diferite ale instrumentelor de scris. Închiderea se face cu 

o bridă din aceeaşi piele şi cataramă metalică.

Culori: cognac, bordo, negru. 

Dimensiuni etui: Lungime: 15.5 cm/ Lăţime: 3.5 cm/ Grosime: 2.3 cm.

Ambalaj: individual în cutie de carton.

Cod: E1p
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ETUI PIX DUO
Cadouri corporate

Caracteristici: este realizat din piele naturală tăbăcită vegetal cu tanin. Are două 

buzunare generoase proiectate pentru dimensiuni şi grosimi diferite ale instrumentelor 

de scris. Închiderea se face cu o bridă din aceeaşi piele. Suplimentar în partea din faţă 

are şi un buzunar pentru cărţi de vizită.

Culori: maro, negru, bordo. 

Dimensiuni etui: Lungime: 16 cm / Lăţime: 7 cm / Grosime: 3 cm.

Ambalaj: individual în cutie de carton.

Cod: E2p

PORTCHEI OLDTIME
Cadouri corporate

Caracteristici: este realizat din piele naturală tăbăcită vegetal cu tanin. Are un buzunar 
pentru diverse documente şi un sistem metalic antichizat pentru prinderea mai 
multor chei. Suplimentar, portchei-ul are şi un breloc detaşabil, cu inel metalic antichi-
zat, pentru cheia maşinii. Este confecţionat din aceeaşi piele şi este ataşat de portchei 
în interior, cu o capsă metalică. Închiderea se face cu o capsă metalică antichizată. 
Culori: cognac şi bordo. 

Dimensiuni portchei: Lungime: 10.5 cm / Lăţime: 6.8 cm / Grosime: 2 cm.
Ambalaj: individual în cutie de carton.
Cod: PchOD
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PORTDOCUMENTE OLDTIME
Cadouri corporate

Caracteristici: este realizat din piele naturală tăbăcită vegetal cu tanin şi este destinat 

pentru persoanele care călătoresc mult. Are un buzunar pentru paşaport, două buzunare 

pentru documente diverse, zece buzunare pentru carduri şi un buzunar pentru buletin.

Culori: cognac, bordo, negru.

 Dimensiuni portdocumente: Înălţime: 22 cm / Lăţime: 12 cm / Grosime: 1 cm. 

Ambalaj: individual în cutie de carton.

Cod: Pdc

GEANTĂ MEDICI OLDTIME
Articole de voiaj şi speciale

Caracteristici: este realizată din piele naturală tăbăcită vegetal cu tanin. În interior are 

un compartiment generos, un buzunar cu fermoar pentru diverse documente, un 

buzunar cu burduf cu compartimente pentru instrumente medicale şi încă un buzunar 

fix cu spaţii pentru cărţi de vizită şi telefon. Pe bază are montate patru picioruşe 

metalice pentru protecţie. Se închide cu un sistem metalic antichizat foarte elegant. 

Culoare geantă: cognac. 

Dimensiunea genţii: Lăţime: 40 cm / Înălţime: 26 cm / Grosime: 21.5 cm. 

Cod: GMO
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GEANTĂ DE VOIAJ STRUZZO
Articole de voiaj şi speciale

Caracteristici: este realizată din piele naturală, în combinaţie presaj ştuţ şi piele 

fară presaj. În interior are un compartiment generos şi două buzunare cu fermoar. 

Închiderea se face cu fermoar metalic în partea superioară. Pe exterior, pe fiecare parte a 

genţii, este montat câte un buzunar care se închide cu capsă magnetică. Are curea de umăr 

reglabilă şi detaşabilă. Se caracterizează prin design inovator şi tradiţie (atât în execuţie cât 

şi în prelucrarea pieilor din care sunt executate). 

Culoare geantă: maro. 

Dimensiunea genţii: Lăţime: 43 cm / Înălţime: 30 cm / Grosime: 20 cm.

Cod: GVS

GEANTĂ DE VOIAJ BLACKWOOD
Articole de voiaj şi speciale

Caracteristici: este realizată din piele naturală, în combinaţie presaj liniar şi piele fară 

presaj. În interior are un compartiment generos şi două buzunare cu fermoar. 

Închiderea se face cu fermoar metalic în partea superioară. Pe exterior, pe fiecare parte 

a genţii, este montat câte un buzunar care se închide cu capsă magnetică. Are curea de 

umăr reglabila şi detaşabilă. Se caracterizează prin design inovator şi tradiţie (atât în 

execuţie cât şi în prelucrarea pieilor din care sunt executate). 

Culoare geantă: negru.

Dimensiunea genţii: Lăţime: 43 cm / Înălţime: 30 cm / Grosime: 20 cm.

Cod: GVB
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SERVIETĂ LUXURY
Serviete piele damă

Caracteristici: este realizată din piele naturală tăbăcită vegetal cu tanin. În interior are 

două compartimente, un buzunar simplu şi unul cu suport pentru telefon şi pixuri.

Pe bază are montate patru picioruşe metalice pentru protecţie. Se închide în partea de sus 

cu fermoar. Pe faţă respectiv pe spatele servietei sunt montate două mânere. Servieta are 

curea de umăr reglabilă. Servietele sunt proiectate pentru utilizare în fiecare zi şi se 

caracterizează prin design inovator şi tradiţie (atât în executie cât şi în prelucrarea pieilor 

din care sunt executate) . 

Culori servietă: maro, cognac şi negru.        

Dimensiunea servietei: Lăţime: 42 cm / Înălţime: 28 cm / Grosime: 12 cm.

Cod: SLD

SERVIETĂ STYLE
Serviete piele damă

Caracteristici: este realizată din piele naturală tăbăcită vegetal cu tanin. În interior are 

două compartimente interioare cu două buzunare pentru diverse documente, buzunar 

pentru telefon şi buzunare pentru instrumente de scris. Pe exterior, în faţă, mai are un 

buzunar generos pentru diverse şi în spate un buzunar cu fermoar. Se închide cu un 

accesoriu metalic antichizat. Servieta nu are un compartiment dedicat pentru laptop. 

Este indicat să se utilizeze o husă de protecţie. 

Are curea de umăr reglabilă şi detaşabilă. 

Culori servietă: maro şi negru.         

Dimensiunea servietei: Lăţime: 44cm / Înălţime: 30.5 cm / Grosime: 17 cm.

Cod: SSD
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SERVIETĂ OLDTIME
Serviete piele bărbaţi

Caracteristici: este realizată din piele naturală tăbăcită vegetal cu tanin. În interior 

are un compartiment generos, două buzunare simple pentru diverse documente, un 

buzunar pentru telefon şi unul multiplu pentru cărţi de vizită. Pe exterior are un buzunar 

cu burduf care poate fi utilizat şi pentru documente format A4. Se închide cu două catarame 

metalice. Curea de umăr ajustabilă. Toate accesoriile metalice sunt antichizate. Servieta nu 

are un compartiment dedicat pentru laptop. Este indicat să se utilizeze o husă de protecţie. 

Este recomandată pentru laptop de până la 15,4’’. 

Culori servietă: maro şi negru.           

Dimensiunea servietei: Lăţime: 41.5 cm / Înălţime: 28 cm / Grosime: 12 cm.

Cod: SOB

SERVIETĂ CLASIC
Serviete piele bărbaţi

Caracteristici: este realizată din piele naturală tăbăcită vegetal cu tanin. În interior, 

are trei compartimente generoase din care unul cu fermoar şi două buzunare mici pentru 

diverse. Pe exterior, în faţă, mai are două buzunare cu burduf. Se închide cu un sistem 

metalic antichizat. Are curea de umăr reglabilă şi detaşabilă. Servieta nu are un comparti-

ment dedicat pentru laptop. Este indicat să se utilizeze o husă de protecţie. 

Este recomandată pentru laptop de până la 15,4’’. 

Culori servietă: maro şi negru.           
Dimensiunea servietei: Lăţime: 43 cm / Înălţime: 31 cm / Grosime: 19 cm.

Cod: SCB



76 77

BORSETĂ DE UMĂR OLDTIME
Borsete de piele bărbaţi

Caracteristici: este realizată din piele naturală tăbăcită vegetal cu tanin. În interior 

are două compartimente cu câte un buzunar pentru documente fiecare. Pe exterior mai are 

un buzunar generos cu burduf. Închiderea se face cu o închizătoare metalică antichizată. 

Cureaua din piele pentru umăr este reglabilă şi detaşabilă. Borsetele sunt proiectate pentru 

utilizare în fiecare zi şi se caracterizează prin design inovator şi tradiţie (atât în execuţie 

cât şi în prelucrarea pieilor din care sunt executate).

Culori borsetă: cognac şi negru.           

Dimensiunea borsetei: Lăţime: 21 cm/ Înălţime: 26 cm / Grosime: 10.5 cm.

Cod: BuO

BORSETĂ DE MÂNĂ OLDTIME
Borsete de piele bărbaţi

Caracteristici: este realizată din piele naturală tăbăcită vegetal cu tanin. În interior 

are un compartiment generos cu fermoar şi două buzunare simple pentru diverse docu-

mente. Pe exterior are un compartiment închis cu capsă magnetică care are: trei buzunare 

simple pentru documete, patru locaşuri pentru carduri, un buzunar pentru cărţi de vizită 

şi un buzunar cu fermoar pentru bani. Curea din piele pentru mână. Borsetele sunt proiec-

tate pentru utilizare în fiecare zi şi se caracterizează prin design inovator şi tradiţie. 

Culori borsetă: cognac şi negru.            

Dimensiunea borsetei: Lăţime: 22 cm/ Înălţime: 15 cm / Grosime: 6 cm.

Cod: BmO
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HUSE TABLETE
Accesorii telefoane şi tablete

Caracteristici: husa pentru tabletă este un produs unisex. 

Este realizată din piele naturală tăbăcită vegetal cu tanin. 

Culori: cognac şi negru. 

Modele tablete : iPad 10’’ şi 7’’, Samsung Galaxy Tab.

Ambalare: husa se livrează într-o cutie elegantă din carton.       

Cod: Htab

HUSE TELEFON
Accesorii telefoane şi tablete

Caracteristici: husa pentru telefon este un produs unisex. 

Este realizată din piele naturală tăbăcită vegetal cu tanin. 

Culori: cognac şi negru. 

Modele telefoane : iPhone 4 si 5, Sony Xperia S şi Z, Samsung Galaxy S2 şi S3.  

Ambalare: husa se livrează într-o cutie elegantă din carton.   

Cod: Htel      
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Servicii imprimare

Timbru sec:  acest tip de imprimare este indicat a se folosi pe suprafeţe deformabile 

de regulă materiale cu grosimi care permit vizualizarea efectului de « apăsat », cum ar fi de 

exemplu coperţi buretate. 

Folio: imprimarea este asemănătoare cu cea de timbru sec. Se realizează tot cu ajutorul 

unei matriţe care se încălzeşte şi prin presiune şi căldura lipeşte folia de materialul care se 

doreşte imprimat.          

Emboss: tehnologia se foloseşte pentru obţinerea unui efect de relief pe 

diverse tipuri de hârtii şi cartoane, dar şi pe medii mai dure cum ar fi pielea.

GEANTĂ TABLETĂ OLDTIME
Accesorii telefoane şi tablete

Caracteristici: este un produs unisex, realizat din piele naturală tăbăcită vegetal 

cu tanin. În interior are un compartiment căptuşit cu fermoar, un compartiment pentru 

tabletă şi documente, buzunar pentru telefon şi suport pentru pix. Pe clapa de închidere, la 

exterior, mai are un buzunar care se închide cu capsă magnetică. Cureaua pentru umăr este 

reglabilă. Genţile sunt proiectate pentru utilizare în fiecare zi şi se caracterizează prin de-

sign inovator şi tradiţie (atât în execuţie cât şi în prelucrarea pieilor din care sunt executate). 

Culori: cognac şi negru.                   

Dimensiunea genţii: Lăţime: 30 cm/ Înălţime: 23 cm /Grosime: 7 cm.

Cod: Gtab



interior agendă săptămânala datată
21x26 cm

interior planner datat
10x28 cm

interior agendă de buzunar nedatată
8x16 cm

interior agendă datată
16x22 cm

interior agendă nedatată
16x22 cm

interior jurnal de călătorie
Clasic şi Smart

interior notes Oldtime
Mini şi Mediu
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interior notes Pietra
Mini şi Mediu




